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RESUMO 
 

O presente trabalho, foi elaborado para verificação dos resultados da empresa que 

atua no ramo de lavação automotiva. Alteraçoes no setor financeiro foram sugeridas 

após analises e verificado que a forma de controle financeiro da empresa em estudo, 

não eram adequadas, sendo que, as alterações foram sugeridas aos gestores e 

aplicado a empresa. Contextos econômicos modernos de concorrência de mercado 

exigem das empresas maior eficiência na gestão financeira de seus recursos, não 

cabendo indecisões sobre o que fazer com eles. Sabidamente, uma boa gestão dos 

recursos financeiros não reduz substancialmente a necessidade de capital de giro, 

promovendo maiores lucros pela redução principalmente das despesas financeiras e 

é essa a finalidade do fluxo de caixa. A atividade financeira de uma empresa requer 

acompanhamento permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu desem-

penho, bem como antever aos ajustes necessários. O objetivo básico financeiramen-

te, é prover a empresa de recursos de caixa suficientes de modo a respeitar os vá-

rios compromissos assumidos e promover a maximização de seus lucros. É impor-

tante que se avalie também que limitações de caixa não se constituem em caracte-

rística exclusiva de empresas que convivem com prejuízo. Empresas lucrativas po-

dem também apresentar problemas de caixa como consequência do comportamento 

de seu ciclo operacional. Por outro lado, problemas de caixa costumam ocorrer, ain-

da, em lançamentos de novos produtos, fases de expansão da atividade, moderni-

zação produtiva. O fluxo de caixa pode-se dizer que, contribuiu muito para o desen-

volvimento da empresa em estudo, pois foi onde a empresa passou, a saber, de va-

lores reais de despesas e lucros mensais com o intuito de realizar investimentos fu-

turos. 

Palavras chaves: Fluxo de Caixa, Despesas, Lucro. 
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ABSTRACT 
 

Modern economic contexts market competition require the Empre - sas more efficient finan-

cial management of its resources , not fitting indecision about what to do with them . It is 

known that a good management of financial resources does not substantially reduce the need 

for working capital, providing higher profits mainly by the reduction in financial expenses 

and that is the purpose of the cash flow. The financial activity of a business requires continu-

ous monitoring of results in order to evaluate their performance and anticipate the necessary 

adjustments . The basic objective financially , is to provide the company with sufficient cash 

resources to respect the various commitments and promote the maximization of profits. It is 

important to evaluate also that cash constraints do not constitute unique feature companies 

who live with prejudice . Profitable companies may also have cash flow problems as a result 

of the behavior of its operating cycle . On the other hand , cash problems often occur also in 

new product launches , expansion phases of activity, production modernization . Cash flow 

can be said to have contributed much to the development of the company under study , it was 

where the company started , namely, actual values of costs and monthly profits in order to 

make future investments. 

  

Key words: Cash Flow, Income Statement, Operating Cycles. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O demonstrativo de Fluxo de Caixa é uma rotina inteligente e flexível, pois 

permite ao usuário montá-lo de acordo com a realidade da empresa. Por meio 

do demonstrativo de resultados é possível conhecer com exatidão a realidade eco-

nômica e financeira da empresa. 
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Fazer esta avaliação é importante, visto que se é possível medir o resultado 

obtido também será projetar com segurança vendas, redução dos custos e melhoria 

ou aumento das margens, para que o negócio seja ainda mais lucrativo. Em suma, a 

avaliação é a verdadeira administração pró-resultados. 

Quando a empresa não tem um demonstrativo indicando o comportamento 

dos negócios, as decisões são tomadas sem consistência e normalmente baseadas 

apenas na situação diária do caixa, o que impede o planejamento a médio e longo 

prazo. Portanto, a implantação de um demonstrativo de resultados é fundamental 

para a boa gestão financeira dos negócios. 

A Demonstração do Resultado do Exercício Gerencial é uma ferramenta que 

expõe de forma sistemática o resultado de um determinado período. Com base nos 

lançamentos tabulados no Fluxo de Caixa, essa ferramenta elabora um relatório que 

discrimina cada tipo de lucro, de gastos e receitas. As categorias inclusas nessa 

demonstração variam de acordo com a empresa.  

A globalização e o avanço da informatização têm exigido das empresas, o 

gerenciamento competente de todos os recursos de que dispõem. No referencia-

mento financeiro, a administração dos valores em caixa a receber, o pagamento em 

dia dos compromissos assumidos perante terceiros, a remuneração dos investimen-

tos realizados e a capacidade de reinvestir são os grandes desafios que se impõem 

aos gestores. 

Teoricamente, a administração do fluxo de caixa vem evoluindo em bases 

conceituais e práticas mais coerentes e estruturadas, permitindo maior consistência 

a administração financeira. O planejamento financeiro é de suma importância para 

as atividades da empresa, pois oferece orientações para os diretores, coordenado-

res e o controle das providencias tomadas pela organização para atingir os objeti-

vos.  

Dados da pesquisa Empreendedorismo no Brasil (GRECO st al., 2010) mos-

tram que em torno de 56% das empresas fecham antes de completarem três anos 

de vida, a falta de planejamento ou cálculos errados são os maiores responsáveis 

pela falência delas. Os dados apontam ainda que 27% das empresas que não pro-

curam uma consultoria em sua abertura fecham ainda no primeiro ano. No caso das 
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que procuram alguma forma de assessoria, o número de falência cai para 17% rela-

tivo ao primeiro ano de execução. 

É possível, assim, fazer uma análise vertical, ou seja, comparar, por exem-

plo, lucro líquido com lucro operacional. Esse processo é facilitado pela análise grá-

fica que essa ferramenta disponibiliza ao gestor, para que ele possa ter uma visão 

geral da empresa, onde conhecerá a realidade do setor financeiro bem como seus 

pontos fortes e fracos.  

O trabalho de conclusão de curso desenvolvido na empresa Danelli e Sales 

Ltda., situada na cidade de Tapejara, irá possibilitar aos administradores, efetuarem 

o levantamento das informações operacionais e financeiras da empresa demons-

trando através de planilhas o Demonstrativo de Resultados e Fluxo de Caixa do ne-

gócio, possibilitando aos gestores ter uma análise da situação financeira e servir 

como base para tomada de decisões e investimentos futuros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Como citado anteriormente sobre a vida útil das empresas, optou-se estudo 

referente à Administraçao Financeira da empresa Danelli e Sales Ltda., mais especi-

ficado ao estudo do Fluxo de Caixa e Demonstrativo dos Resultados, pelo motivo de 



15 
 

 

 
 

a empresa estar em recente ingresso no mercado, sendo que sua atual administra-

ção, não possui controle eficiente e eficaz sobre suas finanças. 

Sem esse controle, a empresa não tem como efetuar futuros investimentos 

nem antever situações de necessidade de injeção de capital. 

Sendo assim, pergunta-se: Em que medida a empresa Danelli e Sales Ltda. 

tem controle sobre suas finanças e como isso se reflete nos resultados da empresa? 

1.2 OBJETIVOS GERAIS 

 

Identificar o modelo atual de apuração de resultado e controle do fluxo de 

caixa adotado pela empresa Danelli e Sales Ltda., e propor melhorias na apuração e 

interpretação das informações obtendo um melhor entendimento, servindo como ba-

se no processo decisório de gestão. 

 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Elaborar Planilhas de Coleta de Dados e sugerir a implantação de planilhas, 

para a obtenção de resultados e acompanhamento do fluxo de caixa; 

b) Mostrar, graficamente, os resultados obtidos. 

 

 
 
1.3 JUSTIFICATIVA 
 

A justificativa deste Trabalho de Conclusao de Curso, se dá na importância 

de encontrar soluções, para que se possa obter de forma rápida e precisa as respos-

tas aos problemas relacionados à Gestão Financeira presentes na empresa. Obten-

do respostas pontuais e diretas aos problemas detectados, haverá colaboração dire-
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ta ou indiretamente no ramo pela qual a empresa irá seguir, sendo essas informa-

ções, de suma importância para a estrutura financeira da empresa, podendo projetá-

la a um patamar lucrativo e com maior controle sobre suas finanças. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta na gestão financeira capaz de identificar 

a necessidade da empresa em gerar receitas suficientes para honrar seus compro-

missos e responsabilidades em um determinado tempo, é possível visualizar o futuro 

da empresa por meio de previsões que esta depende da seriedade dos dados infor-

mados, sem esquecer que por se tratar de previsões as informações podem variar. 

As empresas em geral, passam a buscar um eficiente controle administrati-

vo, onde o administrador precisa utilizar-se de todas as ferramentas possíveis para a 

execução dos objetivos da organização. O Fluxo de Caixa possibilita à empresa uma 

visão ampla de suas finanças a fim de analisar os fatos ocorridos para a tomada de 

decisões, proporciona à Danelli e Sales Ltda., a possibilidade de projeção financeira 

futura, proporcionando aos administradores, a capacidade de realizar a execução de 

aplicações ou captações de recursos com a maior vantagem possível. 

O fluxo de caixa deve focar os recebimentos e pagamentos ocorridos. Os re-

cebimentos são determinados pelos critérios de crédito da companhia, se esses cri-

térios forem rigorosos, poucos clientes estarão qualificados ao crédito, as vendas 

irão declinar e, como resultado, as contas a receber diminuirão. 

Para que uma empresa possa administrar suas entradas e saídas de recur-

sos, de modo eficaz, é indispensável que ela utilize ferramentas de controle financei-

ro, sendo o “Fluxo de Caixa” uma das mais utilizadas entre o meio empresarial. Po-

de-se classificar o Fluxo de Caixa como um instrumento gerencial, cuja finalidade 

principal é a de auxiliar o processo decisório de uma organização, visando sempre 

atingir os objetivos esperados.  

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta importante para as empresas, pois auxi-

lia os gestores nas tomadas de decisões e tem como resultado melhor eficiência na 

administração financeira das empresas.  

É uma ferramenta de controle que auxilia na previsão, visualização e contro-

le das movimentações financeiras de cada período. Sua grande utilidade é permitir 

identificar (especialmente prévia, mas também posterior) sobras e faltas no caixa, 
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possibilitando ao gestor planejar melhor suas ações futuras ou acompanhar o seu 

desempenho. 

As empresas de pequeno porte são administradas pelo próprio dono, que 

geralmente não possui nenhum conhecimento ou pouco conhecimento deadminis-

tração financeira, gerando muitos problemas como falta de: pagamentos, recebimen-

tos, adiantamentos e previsões de recursos, tendo como resultado a ineficiência fi-

nanceira da empresa. 

O número de pequenas empresas está aumentando gradativamente, e mui-

tas delas não possuem ferramentas eficazes para seu controle financeiro, com isso 

torna-se importante a implantação de um Fluxo de Caixa, para nortear o gestor a: 

controlar melhor seus recursos financeiros; melhorar as tomadas de decisões e hon-

rar seus compromissos curto e em longo prazo. 

 

2 FLUXOS DE CAIXA 

 

A demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é um relatório obrigatório pela 

Contabilidade e torna-se um importante relatório para a tomada de decisão gerenci-

al. De forma condensada, esta demonstração indica a origem de todo o dinheiro que 

entrou no caixa em determinado período e, ainda o Resultado do Fluxo Financeiro. 

Zdanowicz afirma que: 

“Denomina-se por fluxo de caixa ao conjunto de ingressos e 
desembolsos de numerário ao longo de um período projetado. 
O fluxo de caixa consiste na representação dinâmica da situa-
ção financeira de uma empresa, considerando todas as fontes 
de recursos e todas as aplicações em itens do ativo. (ZDANO-
WICZ, 2004, p. 40)”.  

 

O mesmo autor (2004, p. 40) salienta ainda que este importante instrumento 

de projeçao financeira proporcione ao administrador prever as entradas e saídas, 

sabendo se precisam buscar fundos ou se pode investir, com mais segurança, tor-

nando a empresa mais rentável, que é um dos principais objetivos dos proprietários 
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e acionistas que investem dinheiro e esperam retorno com a maior rapidez e agilida-

de possível e na maior proporção do seu desembolso. 

O fluxo de caixa é construído com base no Regime de Caixa, sendo uma 

demonstração dinâmica e esclarecendo situações controversas, como por exemplo, 

o motivo da empresa apresentar um bom lucro e mesmo assim apresentar dificulda-

des para pagar suas contas. 

O fluxo de caixa auxilia no planejamento financeiro, revelando se existe ex-

cesso ou insuficiência de recursos no caixa, assim torna-se um instrumento de ges-

tão das disponibilidades da empresa. 

Para Ferreira fluxo de caixa é: 

“O fluxo de caixa é uma das mais importantes ferramentas de 
análise da circulação do dinheiro da empresa. Envolve todos os 
pagamentos e recebimentos, tornando possível ao administra-
dor do caixa examinar a origem e a aplicação dos recursos que 
circulam na empresa. (FERREIRA, 1999, p.11)”. 

 

Outra vantagem é que a previsão do futuro se dá baseado no que passou e 

isso torna mais consistente os dados projetados, pois devido à instabilidade do mer-

cado não será mais aceitos erros nas tomadas de decisões. 

Assaf Neto (1995, p.35) reforça a importância do fluxo de caixa quando afir-

ma que “o mesmo constitui-se numa indispensável sinalização dos rumos financei-

ros dos negócios”. 

Sanvicente (2000, p.126), salienta também a importância das empresas 

manterem um fluxo de caixa projetado, para saber quando aplicar recursos ou ainda 

buscá-los para suprir o excedente de compromissos assumidos pela empresa e que 

devem ser pagos no período. 

Com esses dados em mãos o administrador pode antecipadamente procurar 

melhores taxas de juros para empréstimos ou para aplicações dos recursos disponí-

veis, maximizando os lucros. 

Sanvicente diz que: 

“A projeção do fluxo de caixa permite que se visualize a prová-
vel posição do saldo de caixa no decorrer dos meses cobertos 
pelo período orçamentário, e em função disso torna-se possível 
identificar as prováveis faltas futuras de caixa, bem como os 
meses em que haverá excessos de numerário disponível. 
(SANVICENTE, 2000, p.156)”. 
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Iudícibus (2000, p.122) reafirma que “esta demonstração vai muito mais lon-

ge que a simples apuração de resultado no período (receita recebida menos despe-

sa paga). Consideram-se investimentos, amortização de financiamentos, dividendos 

etc.”. 

Zdanowicz (2004, p.330) salienta que o administrador financeiro pode admi-

nistrar os recursos financeiros de forma eficiente e eficaz através do planejamento e 

controle financeiro integrado. Poderá utilizar instrumentos como Fluxos de Caixa e 

Orçamento de Caixa, dentre outros. 

Pode-se dizer que, a administração financeira, tem por objetivo, administrar 

o dinheiro e capital que a empresa obtém, informando o administrador sobre suas 

despesas, lucros, prejuízos, aplicações e etc. com relação ao tamanho ou porte da 

empresa. 

O responsável pelo fluxo de caixa exerce a função de controle das entradas 

e saídas de dinheiro do caixa da empresa, evitando gastos desnecessários, plane-

jando suas aplicações pensando no desenvolvimento econômico e financeiro da 

empresa sem negativa-la.  

É um setor de maior responsabilidade, pois é onde é demostrado o resultado 

dos exercícios aos demais membros da empresa. Seguindo os demonstrativos apre-

sentados, o administrador obtém informações necessárias sobre as finanças, avali-

ando pontos para melhorias em caso de decadência financeira. 

 Há um fator importante que afeta o fluxo de caixa, a depreciação que po-

demos definir como um lançamento sistemático de uma parte dos custos do ativo 

imobilizado contra receitas anuais com o passar do tempo. A vida útil de um ativo, 

também afeta, de forma significativa, o fluxo de caixa. Quanto mais curta a vida útil, 

mais rápida será a recuperação do fluxo de caixa gerado pela depreciação. 

O fluxo de caixa é mensurado de acordo com as efetivas movimentações de 

todas as entradas e saídas de fundos da empresa, não coincidindo com o resultado 

contábil da empresa apurado pelo regime de competência. Pode ser elaborado pelo 

tempo de sua projeção, em curto prazo para atender as finalidades da empresa, o 

capital de giro e em longo prazo para investimentos em itens do ativo permanente. 
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Pode-se dizer que o fluxo de caixa não é afetado pelos itens do Balanço Patrimonial, 

mas considera todas as variações de caixa do inicio ate o final. 

Os itens mais comuns que compõe as entradas e saídas do caixa são: ven-

das a vista, recebimentos de vendas a prazo, aumento do capital social, vendas de 

itens do ativo imobilizado, receitas com despesas, empréstimos e resgate de aplica-

ções. 

As empresas que utilizam do controle e planejamento do fluxo de caixa, difi-

cilmente entram em estado critico ou de falência, pois esses dois fatores atuam de 

maneira em que o responsável pelas finanças ou tesoureiro saiba qual a melhor es-

tratégia ou oque fazer com o capital, de que maneira aplicar, que gastos cotar e co-

mo aumentar o capital da empresa. A empresa que não obtiver controle e planeja-

mento, suas dificuldades em obter os resultados serão bem maiores daquelas que 

as obtém. (Jose Eduardo Zdanowicz)   

As estimativas de ingressos e desembolsos da empresa baseiam-se na pro-

jeção de compras e vendas, sendo elas de produtos e/ou serviços. Caso houver pla-

nos de vendas, os mesmos deverão estar condicionados aos recursos disponíveis 

de caixa e aos lucros desejados. Envolvendo problemas de receitas e despesas que 

ocorrem constantemente, é facilitada por uma representação gráfica simples que 

pode ser denominada de diagrama de fluxo de caixa. 

O mesmo autor citado acima, aponta que esse diagrama pode ser represen-

tado em uma escala horizontal marcando os períodos de tempo, sendo representado 

por setas, indicando para cima as entradas e com setas para baixo, indicando as 

saídas relacionadas ao caixa. Considerando que a unidade de tempo deve coincidir 

com o período de capitalização dos juros considerados. 

Sem um fluxo de caixa projetado, a empresa não sabe antecipadamente 

quando precisara de um financiamento ou quando terá, ainda que temporariamente, 

sobra de recursos para aplicar no mercado financeiro. 

 

2.1 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 



21 
 

 

 
 

De acordo com Padoveze (2004, p. 83) a apresentação do relatório de fluxo 

de caixa está seguindo as tendências internacionais, e deve ser incorporado às de-

monstrações contábeis tradicionalmente publicadas pelas empresas.  

Ainda segundo o mesmo autor, basicamente, o relatório de fluxo de caixa 

deve ser segmentado em três grandes áreas: 

I - Atividades Operacionais; 

II - Atividades de Investimento; 

III - Atividades de Financiamento.  

 As Atividades Operacionais são explicadas pelas receitas e gastos 

decorrentes da industrialização, comercialização ou prestação de serviços da em-

presa. Estas atividades têm ligação com o capital circulante líquido da empresa.  

 As Atividades de Investimento são os gastos efetuados no Realizável 

em Longo Prazo ou no Ativo Permanente, bem como as entradas por venda de ati-

vos imobilizados.  

 As Atividades de Financiamento são os recursos obtidos do Exigível 

em Longo Prazo e do Patrimônio Líquido. Devem ser incluídos aqui os empréstimos 

e financiamentos de curto prazo. As saídas correspondem à amortização destas dí-

vidas e os valores pagos aos acionistas a título de dividendos, distribuição de lucros.  

 

2.1.1 FLUXOS DE CAIXA INDIRETO 

 

De acordo com Hoji (2001, p. 23), a função financeira de uma empresa deve 

contemplar análise, planejamento e controle financeiro, que consiste em:  

 
 
 
 
 
 
 
 
"coordenar, monitorar e avaliar todas as atividades da empre-
sa, por dos financeiros, bem como determinar o volume de ca-
pital necessário. As decisões de investimentos dizem respeito à 
destinação dos recursos financeiros para aplicação em ativos 
correntes (circulantes) e não correntes (realizáveis em longo 
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prazo e permanentes), considerando-se a relação adequada de 
risco e de retorno e dos capitais investidos. As decisões de fi-
nanciamento são tomadas para a captação de recursos finan-
ceiros para o financiamento dos ativos correntes e não corren-
tes, considerando-se a combinação adequada dos financia-
mentos a curta e em longo prazo e a estrutura de capital."  

 

De acordo com a afirmação de Hoji, fica claro que a gestão financeira de 

uma empresa deve priorizar, através das políticas de investimento e financiamento 

adotadas, a capacidade de geração de caixa. Uma questão central a ser observada 

refere-se à dimensão e à qualidade do capital de giro aplicado na atividade. Segun-

do Hoji (2001, p. 109) o capital de giro é: 

"conhecido também como capital circulante e corresponde aos 
recursos aplicados em ativos circulantes, que se transforma 
constantemente dentro do ciclo operacional. Como o próprio 
nome dá a entender, o capital de giro fica girando dentro e fora 
da empresa no momento em que se concede um prazo para o 
cliente pagar, bem como a cada vez que sofre transformação 
em seu estado patrimonial, produz reflexos na contabilidade. 
Até transformar-se finalmente (novamente) em dinheiro, o valor 
inicial do capital de giro vai sofrendo acréscimo a cada trans-
formação, de modo que, quando o capital retornar ao "estado 
de dinheiro", ao completar o ciclo deverá estar maior que o va-
lor inicial”. 

 

Por esse método, os recursos derivados das atividades operacionais são 

ajustados pela adição das despesas e exclusão das receitas consideradas na apu-

ração do resultado e que não afetaram o caixa da empresa, isto é, que não repre-

sentaram saídas ou entradas de dinheiro, bem como pela exclusão das receitas rea-

lizadas no exercício e recebidas no exercício anterior pela adição das receitas rece-

bidas antecipadamente que não foram consideradas na apuração do resultado, po-

rem interferiram no caixa da empresa. (RIBEIRO, Osni Moura, Contabilidade Geral, 

pag. 424). 

O Método Indireto é aquele no qual os recursos provenientes das atividades 

operacionais são demonstrados a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens consi-

derados nas contas de resultado, porém sem afetar o caixa da empresa. 

O Quadro nº. 1 abaixo mostra um exemplo de Fluxo de Caixa pelo Método 

Indireto:  

.. 
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Quadro 1 - Modelo de Fluxo de Caixa Método Indireto 
Fonte: Informare, Boletim 18, Ano 2001, Assuntos Contábeis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 FLUXOS DE CAIXA DIRETO 
 

Fluxo de Caixa Direto é um método de fluxo de caixa onde o caixa líquido 

I - Atividade Operacional Valor                  % 

Prejuízo Líquido   

+ Depreciação  

- Aumento das Contas a Receber  

+ Aumento das Contas a Pagar  

  

Saldo antes das Atividades de Investimento   

   

II - Investimento   

Pgto. De Imobilizado   

Saldo antes da Atividade de Financiamento   

III - Financiamento   

Pgto. De empréstimos   

Pgto. De dividendos   

Aumento do Disponível    

Saldo Inicial x 1   

Saldo Final x 1   



24 
 

 

 
 

resultante das atividades operacionais da soma do fluxo de caixas das atividades 

operacionais: Recebimento de clientes, Pagamento de fornecedores, Pagamento de 

empregados, Pagamento de impostos, Duplicatas descontadas, Recebimentos de 

Juros, Pagamento de Despesas Antecipadas, Pagamento de Juros, Pagamento de 

Seguros, Recebimento de Seguros. 

O método direto da demonstração do fluxo de caixa também é chamado de 

abordagem das contas T e ele consiste na classificação dos recebimentos e paga-

mentos de uma empresa usados partidas dobradas. A vantagem é que ele permite a 

geração de informações baseadas em critérios técnicos, o que elimina qualquer in-

terferência da legislação fiscal.  

Este método demonstrativo facilita a administração financeira das empresas 

e com ele é possível saber de onde partem os problemas financeiros. Se os proble-

mas vêm de cada um dos fluxos de caixa supracitados, de parte deles, ou de todos 

juntos. 

Segundo RIBEIRO (pág. 426), os recursos derivados das operações são in-

dicados a partir do lucro líquido do recebimento e pagamento decorrente da opera-

ção normal, efetuado durante o período. 

Pelo Método Direto a empresa fará o confronto direto entre as contas da 

Demonstração de Resultado e as contas do Balanço Patrimonial, detalhando as en-

tradas e saídas de caixa. 

O Quadro nº. 2 abaixo mostra um exemplo de Fluxo de Caixa pelo Método 

Direto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FLUXO DE CAIXA MÉTODO DIRETO   

I - Atividade Operacional Valor % 

Vendas recebidas 5.550.000 100,00 

Pagamento de fornecedores (3.500.000) (63,10) 

Pagamento de despesas (900.000) (16,20) 
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Quadro 2- Modelo de Fluxo de Caixa Método Direto 
Fonte: Informare, Boletim 18, Ano 2001, Assuntos Contábeis. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
2.2.1 Demonstrações do Fluxo de Caixa Projetado 
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Na demonstração do fluxo de caixa, as informações devem ser bem deta-

lhadas conforme explica Zdanowicz (2004, p.145), para que o controle sobre os in-

gressos e desembolsos seja mais eficiente, consequentemente as medidas a serem 

tomadas com o fim de sanear ou corrigir também serão mais eficazes. 

O mesmo autor dispõe um modelo de fluxo de caixa que pode ser usado pe-

las empresas, conforme quadro nº. 3 abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Modelo de Fluxo de Caixa Mensal Operacional. 
Fonte: Zdanowicz José Eduardo, 2004.  P. 165. 

 

2.3 OBJETIVOS BÁSICOS DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

FLUXO DE CAIXA MENSAL OPERACIONAL E EXTRA 

OPERACIONAL               $ 

DESCRIÇÃO 

MESES 

TO-

TAL 

Ja

n 

Fe

v. 

Ma

r 

Ab

r. 

Ma

i 

Ju

n. 

Jul

. 

Ag

o. 

Se

t 

Ou

t 

No

v. 

De

z 

1. INGRESSOS OPERACIO-

NAIS                           

Vendas à vista                           

Cobranças                           

Descontos de duplicatas                           

...                           

TOTAIS INGRESSOS OPERA-

CIONAIS                           

2. DESEMBOLSOS OPERACI-

ONAIS                           

Compras à Vista                           

Compras a Prazo (Fornecedo-

res)                           

Despesas Operacionais                           

...                           

TOTAIS DESEMBOLSOS OPE-

RACIONAIS                           

3. FLUXO LÍQUIDO OPERACI-

ONAL (1 – 2)                           

4. INGRESSOS EXTRA – OPE-

RACIONAIS                           
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Segundo Zdanowicz (2004, p.23), o objetivo básico do Fluxo de Caixa é pro-

jetar as entradas e saídas de recursos financeiros para determinado período, visan-

do prever a necessidade de captar recursos ou aplicar os excedentes em operações 

mais rentáveis para a empresa. Outros objetivos são elencados por Zdanowicz 

(2004, p.24), sendo os principais: 

a) Proporcionar o levantamento de recursos financeiros necessários para 

a execução do plano geral de operações e, também, da realização das transações 

econômico-financeiras; 

b) Empregar, da melhor forma possível, os recursos financeiros disponí-

veis na empresa; 

c) Planejar e controlar os recursos financeiros da empresa, em termos de 

ingressos e desembolsos de caixa, através das informações constantes nas proje-

ções de vendas, produção e despesas operacionais, assim como os dados relativos 

aos índices de atividades: prazos médios de rotação de estoques, de valores a re-

ceber e de valores a pagar; 

d) Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento; 

e) Buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos de caixa da 

empresa; 

f) Analisar as fontes de créditos que proporcionam empréstimos menos 

onerosos, em caso de necessidade de recursos pela empresa; 

g) Evitar desembolsos vultosos pela empresa, em época de baixo encai-

xe; 

h) Desenvolver o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber 

pela empresa; 

i) Permitir a coordenação entre os recursos que serão alocados em ativo 

circulante, vendas, investimentos e débitos. 

 

2.3.1 VANTAGENS OFERECIDAS NO USO DO FLUXO DE CAIXA: 

 

O objetivo básico é a projeção das entradas e das saídas de recursos finan-

ceiros para determinado período, visando prognosticar a necessidade de captar em-
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préstimos ou aplicar excedentes de caixa em operações rentáveis para a empresa, 

proporcionando um fluxo de caixa equilibrado, otimizando a aplicação, de recursos 

próprios e de terceiros nas atividades mais rentáveis pela empresa,( Geize Pivetta 

Especialista em Controladoria e Finanças pela Universidade Federal de Santa Ma-

ria). 

Algumas vantagens podem ser vistas abaixo: 

a) Visão integrada do caixa: sabendo-se o saldo verdadeiro do caixa, 

busca-se a sua otimização, através do aumento de entradas e/ou redução de saí-

das. 

b) Equilíbrio financeiro de caixa: permite à empresa conhecer seu ponto 

de equilíbrio, ou seja, determinar qual o volume de capital que precisa estar presen-

te, ao mínimo, para que a empresa possa arcar com seus custos dia-a-dia. Este pro-

cedimento evita situações prejudiciais às empresas como a falta de caixa, o que po-

de gerar divida com empréstimos e o excesso de caixa, situações esta referente a 

uma reserva muito alta de capital no caixa e que poderia ser tranqüilamente reapli-

cada em outros investimentos (Custo de Capital). 

c) Para que a empresa possa atingir resultados significativos, é necessá-

rio que todos os membros e departamentos estejam envolvidos com o processo, de 

maneira a alcançar a sinergia e aperfeiçoar o desempenho da empresa. No caso 

das micro e pequenas empresas o empreendedor deve manter o conhecimento de 

todas as atividades que alterem o caixa, para poder administrar o caixa com eficiên-

cia. Proporcionando uma ferramenta em seus custos e preços de venda à vista e a 

prazo. 

 

 

 
 
 
2.4 TRANSAÇÕES QUE AFETAM O CAIXA 
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Para discorrer sobre o assunto é importante que se verifiquem as transações 

que afetam o caixa e de que maneira. Assim baseado em Iudícibus e Marion (2000, 

p.124) tem-se: 

 

2.4.1 TRANSAÇÕES QUE AUMENTAM O FLUXO DE CAIXA. 

 

Dentre elas podemos citar: 

- integralização e capital pelos sócios ou acionistas; 

- evitando empréstimos bancários e financiamentos; 

- venda de itens do ativo permanente; 

- vendas a vista e recebimento de duplicatas a receber; 

- outras entradas como juros, dividendos, indenizações de seguros. 

2.5 TRANSAÇÕES QUE AFETAM O FLUXO DE CAIXA 

 

Também o portal Revista Mundo Contábil, edição 2009, cita as seguintes 

transações: 

- pagamento de dividendos aos acionistas; 

- pagamento de juros e amortização de dívida; 

- aquisição de itens do ativo permanente; 

- compra a vista e pagamento a fornecedores; 

- pagamentos diversos como despesas, custos, contas a pagar. 
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2.5.1 TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETAM O FLUXO DE CAIXA 

 

O mesmo portal dos assuntos anteeriores, relata as transações realizadas 

por empresas, algumas não afetam o caixa, isto é, não há encaixe e nem desencai-

xe de dinheiro. Por exemplo: 

- depreciação, amortização e exaustão; 

- provisão para devedores duvidosos; 

- reavaliação; 

- correção monetária de balanço; 

- acréscimo ou diminuições de investimentos avaliados pelo método de equi-

valência patrimonial, sem significar que houve vendas ou novas aquisições. 

 

2.6 CAUSAS DA FALTA DE RECURSOS NA EMPRESA 

 

Este item é de grande importância para o bom desenvolvimento e para o 

perfeito entendimento deste trabalho, pois só se podem tomar medidas de sanea-

mento ou de prevenção quando se conhecem as causas. 

Para Zdanowicz (2004, p.42), as causas que podem ocasionar escassez re-

cursos financeiros são: 

 Expansão descontrolada da venda, implicando em maior volume de 

demandas e custos pela empresa; 

 Insuficiência de capital próprio e utilização do capital de terceiros em 

proporção excessiva, em consequência, aumentando o grau de endividamento da 

empresa; 

 Ampliação exagerada dos prazos de vendas pela empresa, para con-

quistar clientes; 



31 
 

 

 
 

 Necessidade de compras de porte, de caráter cíclico ou para reserva, 

exigindo maiores disponibilidades de caixa; 

 Diferenças acentuadas na velocidade dos ciclos de recebimento e pa-

gamento, em função dos prazos de venda e compra; 

 Baixa velocidade na rotação de estoques e nos processos de produ-

ção; 

 Subocuparão temporária do capital fixo, seja pelas limitações de mer-

cado, seja pela falta ou insuficiência de capital de giro; 

 Distribuição de lucros, além das disponibilidades de caixa; 

 Altos custos financeiros em função de planejamento e controle de cai-

xa incompleto. 

Ele cita ainda fatores externos como:   

 Declínio das vendas; 

 Expansão ou retração do mercado; 

 Elevação do nível de preços; 

 Concorrência; 

 Inflação; 

 Alteração nas alíquotas de impostos; 

 Inadimplência. 

  

2.6.1 EQUILÍBRIOS FINANCEIROS 

   

Segundo Zdanowicz, (2004, p.43), as empresas equilibradas financeiramen-

te apresentam as seguintes características: 

- há permanente equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos de caixa; 

- aumenta a participação de capital próprio, em relação ao capital de tercei-

ros; 

- é satisfatória a rentabilidade do capital empregado; 

- nota-se uma menor necessidade de capital de giro; 
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- existe tendência em aumentar o índice de rotação de estoques; 

- verifica-se que os prazos médios de recebimento e pagamento tendem a 

estabilizar-se; 

- não há imobilizações excessivas de capital, nem ela é insuficiente para o 

volume necessário de produção e comercialização; 

- não há falta de produtos prontos ou mercadorias no atendimento das ven-

das. 

Segundo Assaf Neto (1995, p.24), “o equilíbrio financeiro exige vinculação 

entre a liquidez dos ativos e os desembolsos demandados pelos passivos”. 

O mesmo autor diz ainda que é muito importante para a empresa um capital 

de giro que sustente sua atividade operacional, pois facilita nas decisões financeiras 

e na aplicação correta do excedente quando o mesmo houver. 

  

2.7 DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO 

  

Como a palavra já diz, desequilíbrio é a falta de harmonia entre as várias 

partes de um todo, neste caso, é a situação que apresenta mais desembolsos que 

ingressos, sem prévio planejamento. Assim o administrador não buscou recursos 

para sanear os problemas financeiros em tempo hábil, pois desconhecia a situação. 

Segundo o site do Professor Léo(2014), a análise do fluxo de caixa permite 

determinar com precisão, uma empresa que se apresente em uma situação de de-

sequilíbrio financeiro. O diagrama a seguir sintetiza essa situação: 
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2.7.1 SINTOMAS 
 

 - insuficiência crônica de caixa; 

 - captação sistemática de recursos através de empréstimos; 

 - sensação de esforço desmedido; 

 - sensação de quebra repentina; 

 - perda do controle empresarial. 

 - excesso de investimentos em estoques; 

 - prazo médio de recebimento é maior que o prazo médio do pagamen-

to; 

 - excesso de imobilizações; 

 - inflação monetária; 

 - recessão econômica. 

 
2.7.1.1 Consequências: 

 - vulnerabilidade ante as flutuações do mercado; 

 - atrasos nos pagamentos de dívidas; 

 - tensões internas; 

 - concordata; 

 - falência. 

2.8 Medidas de saneamento financeiro 

 

Servirão para aliviar os sintomas, eliminar as causas e evitar as consequên-

cias: 

 - aumento do capital próprio através da entrada de novos sócios ou do rein-

vestimento dos lucros; 

 - redução do ritmo das atividades operacionais; 

 - adequação do nível de operações ao de recursos disponíveis; 

 - contenção dos custos e despesas operacionais; 

 - desmobilização de recursos ociosos; 

 - planejamento e controles financeiros. 
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 Equação do Equilíbrio Financeiro 

 SIC + I – D = SFC 

Onde: 

SIC = Saldo Inicial de Caixa 

I = Ingressos 

D = Desembolsos 

SFC = Saldo Final de Caixa 

 

2.8.1 Demonstração de Fluxo de Caixa 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa mostra as origens e aplicações de 

caixa, que é a base para avaliação da situação financeira da empresa e sua capaci-

dade de pagamento das obrigações. Existem dois métodos de evidenciação da de-

monstração do fluxo de caixa que são o método direto e indireto. 

Segundo o CPC 03 “as entidades são encorajadas a divulgar os fluxos de 

caixa decorrentes das atividades operacionais usando o método direto. O método 

direto proporciona informações que podem ser uteis para estimar futuros fluxos de 

caixa e que não estão disponíveis com o uso do método direto”. 

Mesmo que uma empresa demonstre grande lucro liquido durante o ano, a 

quantia de caixa demonstrada no saldo final do seu balanço pode ser igual ou ate 

mesmo negativo. A razão para isso é que seu lucro líquido pode ser usado de for-

mas e maneiras variado. 

O lucro líquido mantido constantemente resulta em um fluxo de caixa positi-

vo. Para que o fluxo de caixa seja calculado, é necessário que o lucro líquido seja 

ajustado para refletir as receitas e despesas que não representam caixa. 

O ajuste mais significativo para a maioria das empresas que não represen-

tam caixa é a depreciação, sendo que a depreciação é uma despesa anual contra a 

receita que reflete o custo estimado de capital: 
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“Uma vez que a depreciação é uma despesa que não representa 

saída de caixa, ela deve ser adicionada de volta ao lucro líquido quando se 

calcula o fluxo de caixa da empresa.” (BRIGHAM, Eugene F.; GAPENSKI, 

Louis C.; EHRHARDT, Michael C.; 2001 p 57). 

 

Aumentos em ativos circulantes outros que não o caixa, diminui o caixa. 

Aumentos em passivos circulantes como contam a pagar, aumentam o caixa, en-

quanto a diminuições do passivo circulante diminuem o caixa.  A posição de caixa 

reduzira, caso a empresa invista em ativos fixos, por outro lado, a venda de ativos 

fixos aumentara o caixa. 

Atividades operacionais que incluem o lucro líquido, a depreciação, as mu-

danças em ativos e passivos circulantes e as dividas de curo prazo, juntamente com 

as atividades de investimentos e as atividades financeiras, que incluem o levanta-

mento de caixa por meio da emissão de dividas de curto prazo e de longo prazo, 

fazem a composição do demonstrativo do fluxo de caixa. 

Saber se a empresa esta gerando caixa o suficiente para aquisição de ativos 

adicionais necessários para seu crescimento e gerando caixa extra que pode ser 

utilizado para repagar dividas ou investir em novos produtos, é informações uteis 

para seus gestores e investidores. Os gestores financeiros geralmente usam essa 

demonstração junto com orçamento de caixa, quando preveem a posição de caixa 

de suas empresas.  

De acordo com Brigham “se você quer ter resultados financeiros animadores 

devem possuir objetivos animadores”. (BRIGHAM; GAPENSKI; EHRHARDT; 2001 p 

529). O demonstrativo acima é semelhante ao controle que fazemos, por exemplo, 

no canhoto do talão de cheques, pois a cada entrada e saída de dinheiro, anota-se a 

data do evento, o valor e sua respectiva causa. 

Este método deve partir do lucro líquido, e a parcela que ainda não foi rece-

bida é deduzida do valor do lucro. Além disso, permite a analise do efeito das politi-

cas de administração do Capital Circulante sobre o Fluxo de Caixa. 
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2.9 FLUXOS DE CAIXA OPERACIONAL 

  

De acordo com Zdanowicz (2004, p.134) o fluxo de caixa operacional é rela-

cionado com a atividade fim da empresa. Dentre os ingressos podemos citar: vendas 

à vista, cobranças, recebimentos e descontos, entre outros; dentre os desembolsos 

podemos citar: compras de matérias-primas à vista e a prazo, custos, despesas fi-

nanceiras e tributárias, salários, ordenados e seus encargos sociais.  

O fluxo de caixa é o resultado das operações que consta no objeto social da 

empresa e é maior que o lucro líquido por existir depreciação que é um custo, mas 

não caracteriza movimentação de caixa e pagamentos a investimentos não capitali-

zados que são despesas do período.  

Santi Filho explica que: 

“O resultado do impacto da administração financeira de curto pra-

zo sobre o caixa gerado pelas operações fornece diretamente o resultado 

de caixa a partir da visão e gestão da área financeira das empresas: o fluxo 

de caixa operacional. (SANTI FILHO et al, 1995, p.159)”. 

 

Segundo Frezatti (1997, p.35) um fluxo de caixa não estruturado adequada-

mente não permite que a empresa entenda e analise sua situação financeira, conse-

quentemente, não consiga decidir objetivamente sobre sua liquidez.   

Para o mesmo autor (1997, p.40) o fluxo de caixa operacional deve conter 

como ingressos a cobrança da venda dos produtos/serviços efetuados e comerciali-

zados, e nos desembolsos devem estar contidos os elementos ligados à geração, 

administração e comercialização dos produtos/serviços. 

 

2.9.1 CICLOS OPERACIONAIS 

 

Para Hoji (2001, p.85) o ciclo operacional começa com o ciclo econômico ou 

financeiro o que ocorrer primeiro e tem seu fim com o que ocorrer por último, o ciclo 

econômico ou financeiro.  Ele diz ainda que “em condições normais, o ciclo operaci-
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onal é a soma do prazo de rotação dos estoques com o prazo de recebimento da 

venda”. 

Assaf Neto (1995, p.18) coloca que o capital de giro convive com curta dura-

ção e rápida conversão de seus elementos em outros do mesmo grupo e sua con-

versão, o que torna seus valores muito mutáveis. 

 

2.9.1.1 Ciclo econômico 

 

De acordo com Zdanowicz: 

“O ciclo econômico caracteriza-se pelo prazo decorrido entre as 

entradas de matérias-primas (compras) e as saídas de produtos prontos 

(vendas), enquanto o ciclo financeiro caracteriza-se pelo prazo decorrido 

entre os desembolsos de caixa e ingressos de caixa. (ZDANOWICZ, 2004, 

p. 144)”. 

 

O ciclo econômico inicia com a compra da matéria-prima, com o custo ou 

despesa, (mesmo que estas despesas ou custos ocorram antes da compra da maté-

ria-prima), relacionada ao produto a ser fabricado e só se encerra com a venda ou 

com as despesas incorridas relativas às operações, mesmo depois da venda efetua-

da.  

O ciclo financeiro inicia-se com o primeiro desembolso e encerra-se com o 

último ingresso de receita relativa à operação. 

Equação destes ciclos: 

CF = PMRE +PMR – PMP  

   Onde: 

CF = Ciclo Financeiro  

PMRE = Prazo Médio de Rotação de Estoques 

PMR = Prazo Médio de Recebimentos 

PMP = Prazo Médio de Pagamento 
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2.10 CICLOS DE CAIXA 

  

Com o fluxo de caixa é possível rastrear por onde percorrem os recursos fi-

nanceiros da empresa, principalmente, os que interferem no nível de caixa da em-

presa. 

Zdanowicz (2004, p.141) cita que os fluxos de caixa são cíclicos e se divi-

dem em: 

- Regulares: recebimento de vendas e pagamento de salários; 

- Razoavelmente Regulares: compra de matérias-primas e recebimento de 

alugueis; 

- Irregulares: compra de peça de reposição de uma maquina usada na pro-

dução e pagamento de uma ação trabalhista. 

2.10.1 PRINCIPAIS CONTAS DO FLUXO DE CAIXA 
 

 A Demonstração do Fluxo de Caixa irá indicar quais foram às saídas e entra-

das de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo.  

Segundo Zdanowicz (2004, p.134) as principais contas do fluxo de caixa 

são: 

Ingressos: Vendas a vista, vendas a prazo, vendas de ativos, aumento de 

capital e outros ingressos. 

Desembolsos: fornecedores, folha de pagamento, despesas com vendas, 

compras de ativos e outros desembolsos. 

Para Hoji (2001, p.87) as principais contas patrimoniais operacionais que 

desempenham grande impacto no caixa são: 

 - contas a receber; 

 - estoques;  

 - contas a pagar. 
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2.10.1.1 Estrutura da Demonstração de Fluxo de Caixa 

 

 A Lei de nº 6.404/76 também não fixou um modelo de DFC a ser observa-

do por todas as empresas. Ela limitou-se a estabelecer no inciso I do artigo 188 que 

a DFC deverá indicar no mínimo as alterações ocorridas, durante o exercício, no 

saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no mí-

nimo, três fluxos: das operações, dos financiamentos e dos investimentos. (RIBEI-

RO, Osni Moura, Contabilidade Geral, pag. 419).   

2.11 CONTAS A RECEBER 

 

O segundo componente do ciclo de conversão de caixa é o prazo médio de 

recebimento. Esse prazo representa o período de tempo médio entre uma venda a 

prazo e a conversão do pagamento em fundos que a empresa possa usar. O prazo 

médio de recebimento divide-se em duas partes. A primeira é o intervalo entre a 

venda e o momento em que o cliente remete o pagamento. 

A segunda vai da remessa do pagamento até a entrada de fundos na conta 

bancária da empresa. A primeira parte do prazo médio de recebimento envolve a 

gestão do credito para os clientes da empresa e a segunda envolve o recebimento e 

processamento de pagamentos. (GITMAN, Lawrence J. pag. 558). 

O objetivo da administração de contas a receber é cobrá-las o mais rapida-

mente possível, sem perder vendas devido a técnicas muito agressivas de cobran-

ças. (GITMAN, Lawrence J. pag. 558). 

O Controle de Contas a Receber permite que elementos sejam identificados 

como várias informações: a data e o montante a receber, os descontos que foram 

concedidos, os juros que vão ser recebidos; os clientes que pagam em dia, os crédi-

tos que já venceram e os períodos que constam em atraso; as providências que pre-

cisam ser tomadas para cobrar os valores atrasados; a identificação dos principais 

clientes, o quanto as vendas podem estar concentradas, a qualidade e a regularida-

de dos clientes; acompanhar a regularidade com que os clientes pagam e planejar 
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ações para cobrar; prover informações para que se elabore o fluxo de caixa além da 

conciliação contábil. 

Após a efetivação da venda a prazo, começa um novo dilema para a empre-

sa que é o recebimento em dia das mercadorias entregues. Sabe-se que até que a 

esse passo a empresa já teve gastos, como funcionários, fretes, entre outros, logo 

não é apenas a mercadoria em si que se perde quando não é efetivado o pagamen-

to pelos clientes. 

Por outro lado, as empresas costumam programar pagamentos baseado nas 

entradas das contas a receber dos clientes, assim se o mesmo não ocorre, obriga a 

busca rápida de numerário ou ainda o atraso nos pagamentos a serem efetuados. 

Para não gastar mais para cobrar do que efetivamente se tem a receber, as 

empresas procuram adotar políticas de cobranças que tragam um pouco de certeza 

de pagamento. 

Para Zdanowicz (2004, p.204), os principais fatores da política de crédito 

são: 

 Capital; 

 Concorrência; 

 Bem financiado; 

 Classe de clientes; 

 Objetivos da empresa. 

  

2.11.1 PRAZOS MÉDIO DE RECEBIMENTO 

 

Mostra o prazo médio das vendas praticado com os clientes ao longo do pe-

ríodo, de modo geral, quanto menor, melhor. A equação que evidencia esse resulta-

do é: 

Duplicatas a Receber      x 360 

Receita de Vendas 
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2.11.1.1.1 Política de Concessão de Crédito 

 

É de fundamental importância que as empresas façam uma análise dos da-

dos cadastrais, antes de conceder crédito aos seus clientes, pois crédito aprovado 

para o cliente errado pode se transformar em um valor perdido e isso hoje pode pre-

judicar muito o financeiro da empresa.  

Além desta análise dos novos clientes é muito importante manter essa con-

sulta dos antigos clientes também para poder acompanhar constantemente a situa-

ção financeira dos mesmos, ainda deve-se observar se há pontualidade nos paga-

mentos. 

Hoji (2001, p.97) chama atenção quando diz que uma política de crédito 

mais liberal alavanca as vendas, ao contrário de uma política mais rígida, porém 

ocasionará problemas no recebimento, consequentemente maior investimento em 

contas a receber e vai exigir maior rigidez na cobrança. 

Zdanowicz (2004, p.202) diz que quando o cliente é novo deve-se seguir 

uma rotina para a aprovação do crédito, que são: 

 Ficha cadastral: objetivando definir o limite de crédito; 

 Investigação do cliente: objetivando saber se possui pendências em 

seu nome, deve-se pesquisar, por exemplo, a Serasa; 

 Estimativa da probabilidade de pagamento do cliente: baseado nas du-

as anteriores e algumas outras informações analisar se o pedido não é além da ca-

pacidade de pagamento do mesmo; 

 Aprovação do pedido: após os tens acima apresentarem um resultado 

satisfatório para a empresa, então se pode aprovar o pedido do novo cliente. 

Para Assaf Neto (1995, p.98), na política de crédito, estão os parâmetros 

principais para a concessão, a monitoria e a cobrança do crédito, 

Assaf Neto ressalta ainda que: 

 

 

“As principais medidas financeiras de uma política de crédito são o 

investimento de capital, o investimento em estoques, as despesas de co-

brança as despesas com devedores duvidosos. (ASSAF NETO, 1995, 

p.99)”. 
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2.12 CONTAS A PAGAR 

 

As contas a pagar são a principal fonte de financiamento de curto prazo sem 

garantia. Resultam de transações nas quais se compram mercadorias, mas não se 

assina uma nota que comprove a divida do comprador com o vendedor. O compra-

dor concorda em pagar ao fornecedor o valor exigido, segundo os termos de crédito 

normalmente especificados na fatura. (GITMAN, Lawrence J. pag. 582). 

O controle das contas a pagar é de extrema importância não só para as em-

presas, mas também para as pessoas comuns. Tanto é que várias delas já estão 

levando esta prática para sua vida diária. O conceito é bem simples: tratam-se, ape-

nas, do registro das despesas futuras, seus valores e datas de vencimento. Assim 

nenhuma conta será paga em atraso ou deixará de ser paga por desorganização ou 

esquecimento, além de fornecer uma ideia da quantidade de capital que deverá ser 

gasto futuramente, o que pode até orientar vendas e estratégias de obtenção de re-

cursos, investimentos e resultados. 

Contas a pagar nada mais são do que qualquer despesa que deverá ser pa-

ga futuramente. Isso inclui dívidas com fornecedores, despesas operacionais e es-

truturais como água, luz, telefone, vencimento de salários, e outras saídas de caixa. 

Há softwares no mercado que servem a este fim e são capazes, por exemplo, de 

registrar uma conta a pagar, ou seja, uma despesa futura, no momento em que um 

pedido de compra é feito, por exemplo. 

A análise desta importante conta dentro do fluxo de caixa é relevante visto 

que o ideal é que o prazo de pagamento seja maior que o prazo dos recebimentos 

das vendas efetuadas.  

Conforme Gitman (2006, p.542) as contas a pagar representam a principal 

fonte de financiamento de curto prazo não garantido. Ele afirma ainda que os paga-

mentos devem ser efetuados no último prazo possível, respeitando os prazos con-

cedidos pelos fornecedores, assim a empresa estará sendo financiada pelos seus 

fornecedores sem juros. 
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2.12.1 PRAZOS MÉDIO DE PAGAMENTOS 
 

Salienta-se que sempre que possível o prazo médio de pagamentos de uma 

empresa deve ser maior que o prazo médio de recebimentos da mesma. Claro que 

nem sempre isso é possível, principalmente em indústrias que precisam adquirir as 

matérias-primas, fabricar seu produto, e na maioria das vezes, conceder um prazo 

para o pagamento após a venda. 

Mostra o prazo médio para pagamento das compras obtido com os fornece-

dores ao longo do período, de modo geral, quanto maior, melhor. Pode ser encon-

trado pela fórmula: 

 

  Fornecedores x 360 

Compras  

 

O valor das compras é obtido pela fórmula: CMV= EI + C – EF 

Onde:   

CMV = Custo das Mercadorias Vendidas 

EI = Estoque Inicial 

C = Compras 

EF = Estoque Final 

 

2.12.1.1.1 Despesas a Pagar 
 

A segunda fonte espontânea de financiamento de curto prazo é representa-

da por despesas a pagar. São passivos gerados por serviços recebidos, mas ainda 

nãos pagos. Os itens mais comuns nesta categoria são os salários e impostos.  

Como os impostos são pagamentos efetuados ao governo, seu retardamen-

to não pode ser manipulado pela empresa. Entretanto, a acumulação de salários a 

pagar é possível ate certo ponto. Isso se faz pelo adiamento desse pagamento, oque 

equivale a um empréstimo sem juros obtido dos funcionários, os quais serão pagos 

algum tempo depois da prestação do serviço. 
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O prazo de pagamento a trabalhadores horistas é frequentemente regido por 

normas sindicais ou pela legislação federal ou estadual. Em outros casos, a fre-

quência de pagamento fica a critério da administração da empresa. (GITMAN, 

Lawrence J. pag. 586). 

 

2.13 DEMONSTRATIVOS DE RESULTADOS DO EXERCÍCIO (DRE) 

 

 A demonstração do resultado do exercício pode ser considerada como um 

ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período, geralmente 

em doze meses. A DRE pode ser simples, utilizadas por micro e pequenas empre-

sas que não requeiram dados pormenorizados para a tomada de decisões e eviden-

cia o total de despesas deduzidos da receita, apurando-se, o lucro sem destacar os 

principais grupos de despesas.  

A DRE completa, exigida por lei, fornece maiores minúcias para a tomada de 

decisões: grupo de despesas, variações de lucros, destaque de impostos entre ou-

tros. (MARION, Jose Carlos, pág. 81). 

 Para fins de planejamento e controle, os gestores geralmente fazem previ-

sões de demonstrações de resultados mensais ou trimestrais, para então compara-

rem os resultados reais as suas previsões. Caso as receitas estiverem abaixo e os 

custos acima dos níveis previstos, os gestores devem tomar atitudes corretivas para 

que o problema não se agrave, “A demonstração de resultados, tem de reconhecer o 

montante total de vendas, independentemente do seu recebimento”. (Contabilidade 

Geral, vários autores, p. 66). 

 A DRE é elaborada a partir do regime de competência, todas as receitas, 

os custos e as despesas são considerados à época de sua ocorrência, e não do seu 

efetivo recebimento ou pagamento, entrada ou saída do caixa da empresa. Isso sig-

nifica  que o valor das receitas, na primeira linha da DRE, é o total das vendas 

realizadas no período, com Nota Fiscal emitida, ou seja, faturamento do período, 

mas não significa que todo esse valor foi efetivamente recebido pela empresa, pois 

muitas vendas podem ter sido realizadas a prazo, com vencimento no próximo perí-

odo; ou ainda, algumas vendas já vencidas podem não ter sido recebidas porque os 
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clientes estão em atrasos. (JUNIOR, Antônio Barbosa Lemes; RIGO, Claudio Mies-

sa; CHEROBIN, Ana Paula Mussi Szabo, Administraçao Financeira, pag. 64). 

 

 

Receita bruta de vendas e serviços 

(-) Dedução da receita 

= Receita líquida de vendas e serviços 

(-) Custo das mercadorias (ou servi-

ços) vendidas 

= Lucro bruto 

(-) Despesas operacionais 

Com vendas 

Financeiras 

Gerais e administrativas 

Outras despesas operacionais 

= Resultados operacionais 

(+/-) Receitas e despesas não opera-

cionais e saldo da correção monetária 

= Resultado antes do imposto de ren-

da 

(-) Imposto de renda 

= Resultado antes das participações 

(-) Participações de debentures, em-

pregados, administradores e partes 

beneficiárias e contribuições para 

instituições ou fundos de assistência 

ou previdência a empregados. 

 

= Resultado líquido 

Quadro 4: Demonstrativo de Resultados do Exercício 
Fonte: LUDÍCIBUS, Sérgio de Teoria da Contabilidade, 6º ed., pag. 302. 
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2.13.1 ELABORAÇÕES DA DRE 

 

 A DRE é composta por contas de resultado e também por contas patrimo-

niais. As contas de resultados que integram a DRE são todas aquelas que represen-

tam as despesas e os custos incorridos, bem como as receitas realizadas em um 

determinado período. As contas patrimoniais que integram a DRE são aquelas re-

presentativas das deduções e das participações no resultado. (RIBEIRO, Osni Mou-

ra, Contabilidade Geral, pag. 407). 

 Portanto, para elaborar a DRE, o contabilista deve coletar dado diretamen-

te do livro Razão. Caso o Livro Razão seja processado manualmente ou por meio do 

computador e não estejam previstas contas sintéticas para os agrupamentos das 

contas de resultado, torna-se imprescindível fazer o agrupamento, para facilitar a 

elaboração da demonstração em estudo. (RIBEIRO, Osni Moura, Contabilidade Ge-

ral, pag. 407).   

 

2.13.1.1 Estrutura da Dre 
 

 O artigo 187 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (Lei das So-

ciedades por Ações), instituiu a Demonstração do Resultado do Exercício. 

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto 

de operações realizadas num determinado período, normalmente, de doze meses. 

De acordo com a legislação mencionada, as empresas deverão na Demons-

tração do Resultado do Exercício discriminar: 

-         a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os 

abatimentos e os impostos; 

-         a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e 

serviços vendidos e o lucro bruto; 

-         as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das 

receitas, as despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

http://www.normaslegais.com.br/legislacao/contabil/lei6404_1976.htm
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-         o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despe-

sas; 

-         o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão 

para o imposto; 

-         as participações de debêntures, empregados, administradores e par-

tes beneficiárias, mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou 

fundos de assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem co-

mo despesa; 

-         o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do 

capital social. 

Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados 

em obediência ao princípio da competência: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de 

sua realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a 

essas receitas e rendimentos. 

MODELO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

Vendas de Produtos 

Vendas de Mercadorias 

Prestação de Serviços 

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  

Devoluções de Vendas  

Abatimentos  

Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 

= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

(-) CUSTOS DAS VENDAS 

Custo dos Produtos Vendidos  

Custo das Mercadorias 

Custo dos Serviços Prestados 

= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
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(-) DESPESAS OPERACIONAIS  

Despesas Com Vendas  

Despesas Administrativas 

(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 

Despesas Financeiras 

(-) Receitas Financeiras 

Variações Monetárias e Cambiais Passivas 

(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas 

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 

Resultado da Equivalência Patrimonial 

Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 

= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO 

(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 

= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 

(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Be-

neficiárias, Fundos de Assistência e Previdência para Empregados 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 

 O citado dispositivo legal não fixa um modelo a ser observado por todas 

as empresas, porém, estabelece as informações mínimas que devem conter na 

DRE, ficando cada empresa livre para elaborar o modelo que melhor espelhe o re-

sultado de suas atividades. (RIBEIRO, Osni Moura, Contabilidade Geral, pag. 407).   

  

2.13.1.1.1 Receitas e Despesas 
 

Os valores da demonstração de resultados são obtidos pelo somatório de 

todas as transações ocorridas com os respectivos valores no momento da contabili-

zação, que conduzem aos movimentos mensais de doze meses de um exercício 

contábil. 

Se o nível da inflação no país é relativamente baixo, o somatório dos valores 

do ano expressa com certa adequacidade os valores das receitas e despesas. Se o 

nível da inflação no país naquele exercício é elevado, o somatório dos movimentos 
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mensais não conseguira expressar o total do movimento anual, invalidando a infor-

mação em moeda corrente. (PADOVEZE, Clóvis Luís, Contabilidade Geral, pag.73). 

 

2.14 MARGENS DE LUCRO BRUTO 

 

 Mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas que perma-

nece após a empresa deduzir o valor de bens vendidos. Quanto maior a margem de 

lucro bruto, melhor, isto é, menor custo das mercadorias vendidas. Essa margem 

pode ser calculada da seguinte forma: (GITMAN, Lawrence J. pag. 58). 

 

 MARGEM DE     =   RECEITA VENDAS – CMV = LUCRO BRUTO 

LUCRO BRUTO    RECEITA DE VENDAS  RECEITA VENDAS 

 

 

2.14.1 MARGENS DE LUCRO OPERACIONAL 
 

 A margem de lucro operacional mede a porcentagem de cada unidade 

monetária de vendas remanescentes após a dedução de todos os custos e despe-

sas exceto juros, imposto de renda e dividendos de ações preferenciais. 

Representa o “lucro puro” obtido sobre cada dólar de vendas. Os lucros ope-

racionais são ditos “puros” porque medem apenas o lucro sobre as operações e 

desconsideram juros, impostos e dividendos de ações preferenciais. É preferível 

uma margem de lucro operacional elevada. Essa margem é calculada por: (GITMAN, 

Lawrence J. pag. 58/59). 

 

MARGEM DE  = LUCRO OPERACIONAL 

LUCRO OPERACIONAL RECEITA DE VENDAS 
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2.15 LUCROS LÍQUIDOS 

 

O lucro líquido do período de apuração é a soma algébrica do lucro operaci-

onal, dos resultados não operacionais e das participações, e deverá ser determinado 

com observância dos preceitos da lei comercial (RIR/1999, art. 248). 

Ao fim de cada período de apuração do imposto (trimestral ou anual), o con-

tribuinte deverá apurar o lucro líquido, mediante elaboração do balanço patrimonial, 

da demonstração do resultado do período de apuração e da demonstração dos lu-

cros ou prejuízos acumulados, com observância das disposições da lei comercial 

(RIR/1999, art. 274). 

O lucro líquido do período de apuração de qualquer pessoa jurídica, ainda 

que não constituída sob a forma de sociedade por ações, deverá ser apurado com 

observância das disposições da Lei n º 6.404, de 1976, conforme o disposto no 

RIR/1999, art. 274, § 1 º. 

Assim, a escrituração deverá ser mantida em registro permanente, em obe-

diência aos preceitos da legislação comercial, bem como aos Princípios Fundamen-

tais de Contabilidade, devendo observar métodos e critérios contábeis uniformes no 

tempo e registrar as mutações patrimoniais, segundo o regime de competência. 

 

 

2.16 MARGENS DE LUCRO LÍQUIDO 

 

 Mede a porcentagem de cada unidade monetária de vendas remanescen-

tes após a dedução de todos os custos e despesas, inclusive juros, impostos e divi-

dendos de ações preferenciais. Quanto mais elevada à margem de lucro líquido de 

uma empresa, melhor. Podemos calcular da seguinte maneira: (GITMAN, Lawrence 

J. pag. 59). 

 

LL sobre Ativo = (Lucro Líquido / Ativo) x 100 
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MARGEM DE =            LUCRO DISPONÍVEL P/ OS ACIONISTAS ORDINÁRIOS 

LUCRO LÍQUIDO   RECEITAS DE VENDAS 

 A margem de lucro líquido é uma medida frequentemente associada ao 

sucesso de uma empresa em relação ao lucro obtido com as vendas. Oque repre-

senta uma boa margem de lucro líquido varia de modo considerável de um setor pa-

ra outro.  (GITMAN, Lawrence J. pag. 60). 

2.17 DEDUÇÕES DOS IMPOSTOS A PAGAR  

 

Nesse modelo de tributação da renda, há cinco tipos de ajustes a fazer para 

o cômputo dos tributos a pagar. São eles:  

- o valor dos tributos pagos no período: o valor pago referente ao período an-

terior deve ser adicionado à base de cálculo, pois se isso não ocorrer, a alíquota 

precisa ser maior para igualar a arrecadação. Além disso, o valor do imposto, ao 

longo do tempo, tende a se estabilizar em torno de uma média, supondo uma gera-

ção de caixa constante, mas nunca será um valor constante;  

- o fluxo de caixa não tributava desde que já não tenham sido desconsidera-

dos no cômputo da base de cálculo; 41 (Alexandre Assaf Neto & Sílvio Hiroshi Na-

kao READ – Edição 62 Vol. 15 N° 1 jan./abr. 2009). 

- saídas de caixa não dedutíveis em função de penalidades fiscais: multas 

por infração tributária têm sido consideradas indedutíveis pela legislação atual;  

- incentivos fiscais;  

- Compensação de fluxos negativos anteriores: o valor dos tributos a pagar 

deve ser descontado dos fluxos negativos acumulados, para que o contribuinte não 

seja sobretaxado nos retornos sobre os investimentos realizados no passado que 

provocaram os fluxos negativos ou prejudicado em ciclos de alta que compensam 

ciclos de baixa produção. 

Pode haver deliberação do fisco em permitir compensar apenas parte do 

acumulado em cada período, para aumentar a arrecadação nos períodos. Em fun-

ção desses ajustes, é necessário existir um livro em que eles fiquem registrados, a 

exemplo do Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR), como existe na atual siste-

mática. 
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2.17.1 IMPOSTOS DE RENDA RETIDOS NA FONTE (IRRF) 
 

Ao disciplinar o Imposto de Renda e Proventos de Qualquer Natureza o le-

gislador pátrio tem o dever de observar e respeitar todos os Princípios Constitucio-

nais Tributários relativos a esse imposto, sem qualquer exceção. 

Assim, aplicam-se a ele, entre outros, os princípios da legalidade, irretroati-

vidade, princípio da igualdade, princípio da pessoalidade, princípio da capacidade 

contributiva, impossibilidade de confisco, princípio da generalidade, princípio da uni-

versalidade e princípio da progressividade. 

O sistema de retenção do Imposto de Renda na Fonte tem as seguintes ca-

racterísticas: 

1 – Atribuição à fonte pagadora do rendimento ou encargo de determinar a 

incidência; 

2 – Esta mesma fonte pagadora calcula o imposto devido pelo beneficiário 

do rendimento; 

3 – Dedução do Imposto do rendimento a ser pago; 

4 – Recolhimento mediante documento específico e; 

5 – Regimes de retenção exclusiva na fonte ou antecipação do devido no 

ajuste anual. 

A falta de retenção ou recolhimento, pela fonte pagadora, fará com que se-

jam devidos da mesma o imposto, a multa de ofício e os juros de mora. 

Desta forma, o contabilista deve alertar os responsáveis pelos pagamentos 

da empresa que se atente à legislação, visando cumprir o dever de reter o imposto, 

nos casos legalmente devidos. 

A retenção do imposto de renda na fonte sem o correspondente recolhimen-

to aos cofres públicos caracteriza crime tributário conforme art. 2º da Lei 8.137/90, 

adiante reproduzido: 

        Art. 2° Constitui crime da mesma natureza: 

        I -... 

       II - deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição 

social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que 

deveria recolher aos cofres públicos; 

http://www.portaltributario.com.br/legislacao/lei8137.htm
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Entende-se que, se a fonte pagadora deixar de reter o valor do IRF e não o 

recolher, não está caracterizado o crime de apropriação indébita, estando o sujeito 

passivo apenas sujeito à sanção administrativa (multa e juros sobre o valor não reti-

do). 

Conforme Parecer Normativo SRF 01/02, quando a incidência na fonte tiver 

a natureza de antecipação do imposto a ser apurado pelo contribuinte, a responsabi-

lidade da fonte pagadora pela retenção e recolhimento do imposto extingue-se, no 

caso de pessoa física, no prazo fixado para a entrega da declaração de ajuste anual, 

e, no caso de pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento do período de 

apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou 

anual. 

Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipa-

ção, antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de 

pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de apura-

ção em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no 

caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a multa de ofí-

cio e os juros de mora. 

Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos 

da fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a 

data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data fi-

xada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, até 

a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento 

for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica. 

2.18 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 
 

 As despesas administrativas são todos os custos necessários para a ges-

tão e o bom funcionamento da empresa excluindo custos operações de produção e 

vendas. Tais despesas administrativas são predominantemente fixas, e não variá-

veis.  

Esse orçamento faz parte do Orçamento de Despesas Operacionais o qual é 

constituído por despesas administrativas, despesas de vendas, despesas tributárias 
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e despesas financeiras, sendo todos os gastos que serão feitos no período projetado 

menos custos de produção. 

 

Itens caracterizados como Despesas Administrativas: 

• Aluguéis e condomínios; 

• Salários, gratificações, férias, 13º salário, indenizações, aviso prévio e en-

cargos sociais do pessoal administrativo. 

• Material de expediente; 

• Comunicações; 

• Manutenção e consertos; 

• Despesas com água e energia, telefone, fax, internet; 

• Despesas com apólice de seguros; 

• Depreciações de ativo imobilizado vinculado à administração 

• Etc. 

Como as despesas administrativas não participam do processo produtivo, 

elas acabam sendo deixado de lado na análise financeira, fato que acaba por au-

mentar o custo total, e consequentemente, diminuir os lucros e o retorno sobre o ca-

pital do sócio. (Fonte: PORTAL EDUCAÇÃO, 2013). 

 

2.18.1 CONTROLES DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS 

 

O mesmo portal citado acima aponta intens. para controle das despesas 

administrativas: 

 Crença da não possibilidade das despesas administrativas serem contro-

ladas por serem fixas. 

 Muitas dessas despesas podem ser influenciadas pelas políticas e deci-

sões da administração. 

 Cada item de custo administrativo deve ser vinculado a um executivo inti-

tulado como responsável pelo seu planejamento e seu controle. 

 Excesso de despesas devem ser comunicados para os responsáveis atra-
vés do nível de hierarquia da organização. ’ 
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2.18.1.1 Despesas Operacionais 

 

 As despesas operacionais são necessárias para vender os produtos, ad-

ministrar a empresa e financiar as operações. Enfim, são todas as despesas sacrifi-

cadas para a manutenção Da atividade operacional da empresa.(Portal da Educaçao 

2013). 

Despesas de vendas. Abrange desde a promoção do produto ate sua colo-

cação junto ao consumidor. São despesas com o pessoal da área de vendas, co-

missões sobre vendas, propaganda e publicidade, marketing, estimativas de perdas 

com duplicatas derivadas de vendas a prazo. 

 Despesas administrativas. São aquelas necessárias para administrar a 

empresa. São gastos nos escritórios que visam à direção ou à gestão da empresa.  

  

2.20 DESPESAS FINANCEIRAS 

 

 São consideradas despesas financeiras os juros pagos ou incorridos, os 

quais serão dedutíveis como custo ou despesa operacional observada as seguintes 

normas (RIR/ 1999, art. 374): 

a)  Os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de créditos e o 

deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito, deverão ser 

apropriados proporcionalmente ao tempo decorrido, nos períodos de apuração a que 

competirem; 

b)  Os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou cons-

trução de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e 

pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados. 

  A partir de 01/01/1999, as variações monetárias dos direitos de créditos 

e das obrigações do contribuinte, em função da taxa de cambio ou de índices ou co-

eficientes aplicáveis por disposição legal ou contratual, serão considerados, para 

efeitos da legislação do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro lí-



56 
 

 

 
 

quido, como despesas financeiras, quando passivas (Lei n o 9.718, de 1998, art. 9 º e 

17, inciso II). 

 

2.20.1 RECEITAS FINANCEIRAS 

 

 Receitas Financeiras são rendimentos que a pessoa recebe pela cessão, 

a terceiros, do uso de capitais. São assim, considerados receita financeira: os juros 

recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e o prêmio de res-

gate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações fi-

nanceiras de renda fixa, auferidos pelo contribuinte no período de apuração, com-

põem as receitas financeiras e como tal deverão ser incluídas no lucro operacional.  

Quando referidas receitas forem derivadas de operações ou títulos com ven-

cimento posterior ao encerramento do período de apuração poderão ser rateadas 

pelos períodos a que competirem (RIR/1999, art. 373). 

 
 

2.20.1.1 Despesas Tributáveis 
 

 Fonte de receita que corresponde à arrecadação de tributos, entendendo-

se estes como toda a prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor 

nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e 

cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Abrangem os Im-

postos, as Taxas e as Contribuições de Melhoria. 

 O valor correspondente à redução de divida objeto de renegociação (a 

exemplo da relativa ao credito rural, nos termo da Lei nº 9.138, 1995) deve ser clas-

sificado como receita financeira e, como tal, computado na apuração do lucro real, 

presumido e arbitrado e da base de calculo da CSLL (AD SRF nº 85, 1999) esse va-

lor também compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS (Lei nº 9.718, 1998). 
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2.21 RESULTADOS OPERACIONAIS 

 

 As despesas operacionais constituem-se das despesas pagas ou incorri-

das para vender produtos e administrar a empresa, sendo que dentro do conceito da 

Lei n° 6.404, abrange também, as despesas líquidas para financiar suas operações 

e os resultados líquidos das atividades acessórias da empresa. As despesas opera-

cionais podem ser assim agrupadas: 

 

DESPESAS OPERACIONAIS 

De Vendas 

Administrativas 

Encargos Financeiros Líquidos 

Outras Receitas e Despesas Operacionais 

Quadro 5: Despesas Operacionais      
Fonte: Prof. Joao V. Sasset. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 

 
Pesquisa Bibliográfica 

A metodologia utilizada foi com base na pesquisa bibliográfica, nos livros, ar-

tigos, publicações e acesso a internet em sites especializados. A pesquisa bibliográ-

fica, nada mais é “o conjunto dos livros escritos sobre determinado assunto, por au-

tores conhecidos e identificados ou anônimos, pertencentes às correntes de pensa-

mentos diversos entre si, ao longo da evolução da humanidade”. (RUIZ, Joao Álvaro; 

2002 p.58). 

 A técnica de pesquisa foi instrumental. A pesquisa instrumental será 

realizada através da possível aplicação de planilhas. Para o exercício do fluxo 

de caixa e demonstrativo de resultados do exercício é fundamental o uso de plani-

lhas. Segundo a Revista Brasileira de Contabilidade, nº 99, a pesquisa instrumental 

pode ser conceituada como “projetos destinados a introduzir modificações diretas 

nos conteúdos, procedimentos, tecnologias e meios. É um apoio imediato à inova-

ção de sistemas; seus resultados, procedimentos e meios introduzidos”. 

 

Pesquisa Documental 

Foi utilizada a pesquisa documental, com base nos dados primários e se-

cundários internos nos quais foi permitido acesso livre há documentos financeiros 

que a empresa obtém. 

Foi utilizado de livros de autores como Alexadre Assaf Neto que apresenta 

uma de suas publicaçes Finanças Corporativas e Valor. O autor Jose Eduardo Zda-

nowica com sua publicaçao Fluxo de Caixa, contribuiu com a pesquisa pois propor-

cionou maior entendimentom sobre o assunto. 

Masakazu Hoji, autor do livro Administraçao Financeira e Orçamentaria, am-

pliou os horizontes dos gestores e da acadêmica, tendo um entendimento maior do 

que é e de como se faz administração financeira da empresa. 

Dentre esses, poderia ser citado vários autores pois transmitiram seus ensi-

namento e conhecimento, contribuindo para a melhoria na administração da epresa. 
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A planilha de fluxo de caixa é essencial para acompanhar as receitas e prin-

cipalmente acompanhar as despesas de uma empresa, negócio ou projeto. Ela pos-

sibilita uma visão antecipada do saldo do caixa, sendo possível, através dela, visua-

lizar todos os recebimentos e pagamentos que irão ocorrer. Assim, é possível ter 

uma clara visão do futuro a curto, médio ou até mesmo longo prazo. 

Porém, para que a planilha seja eficiente e eficaz é necessário registrar tudo 

o que acontece, toda e qualquer despesa ou receita por menor que seja. Pode-se 

verificar na planilha todas as compras, vendas, contratações, demissões, salários, 

conserto de equipamentos, retiradas pró-labore de sócios, financiamentos, impostos, 

entre outros. 

 É um registro importante, pois quanto mais se puder prever em relação ao 

orçamento, melhor, até mesmo para casos de emergência. Algumas despesas e re-

ceitas podem ser previstas antecipadamente e outras não, mas é importante regis-

trá-las o mais cedo possível para que a utilização da planilha de fluxo de caixa como 

ferramenta de previsão do futuro financeiro da empresa ou negócio seja eficaz. 

 
 

3.1 CARACTERIZAÇÕES DA PESQUISA 

Foi utilizada a pesquisa de natureza teórica, que acarreta rigor conceitual, 

análise acurada, desempenho lógico, argumentação diversificada, capacidade expli-

cativa, e a pesquisa empírica que, é a pesquisa dedicada ao tratamento da "face 

empírica e fatual da realidade; produzindo e analisando dados, procedendo sempre 

pela via do controle empírico e fatual 

Para análise do problema deste projeto, foi realizada a Pesquisa Quantitati-

va. A pesquisa quantitativa permite uma análise estatística dos dados. Segundo GIL 

(2006 p. 78) “a variável quantitativa é determinada em relação aos dados ou a pro-

porção numérica”. Esta pesquisa foi a mais adequada para a elaboração do presen-

te projeto, pois não envolve uma pesquisa com questionários e/ou entrevistas, e por 

obter-se de resultados eficazes.  

 O método indutivo foi aplicado ao mesmo, pois a indução parte do par-

ticular para o todo. Para Cervo e Bervian, na indução, a conclusão está para as 

premissas, como o todo está para a parte. 
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 “Pode-se afirmar que as premissas de um argumento indutivo cor-

reto sustentam ou atribuem certa verossimilhança a sua conclusão. Assim 

quando as premissas são verdadeiras, o melhor que se pode dizer é que 

sua conclusão é, provavelmente, verdadeira” (MARCONI, Marina de Andra-

de; LAKATOS, Eva Maria, p.53 apud CERVO e BERVIAN; 1983 p.34). 

 

Aplica-se a este projeto a dedução por que consiste em um recurso metodo-

lógico em que a racionalização ou combinação de idéias em sentido interpretativo 

vale mais do que a experimentação de caso por caso. Em outras palavras, pode-se 

dizer que é o raciocínio que caminha do geral para o particular.  

Tanto a indução quanto à dedução devem ter como pontos de partida, pre-

missas auto evidentes. O método dedutivo tem o propósito de explicitar o conteúdo 

das premissas, pois parte do geral para se chegar às particularidades. Já o método 

indutivo tem a finalidade de ampliar o alcance dos conhecimentos.  

A dedução está baseada em fatos verdadeiros. Ela cria uma relação lógica 

entre os fatos. Cervo e Bervian acreditam que:  

 

 “O processo dedutivo é de alcance limitado, pois a conclusão não 

pode assumir conteúdos que excedam o das premissas. Porém, não se po-

de desprezar esse tipo de processo em consideração a essa críti-

ca”. (TEIXEIRA, Gilberto apud Cervo e Bervian apud Barros e Lehfeld, 

2000, p. 64). 
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3.2 SELEÇÕES DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

 

 

Segundo Gil (1999) universo ou população é um conjunto definido de ele-

mentos que possuem determinadas características; enquanto que, a amostra é um 

subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se 

estimam as características desse universo ou população. 

 A população alvo da pesquisa, definida por Hair Jr. (2005, p. 239) como “o 

grupo completo de objetos ou elementos relevantes para o projeto de pesquisa” e 

que compartilham algum conjunto comum de características. 

A empresa em estudo possui quatorze funcionários contando com os propri-

etários, desse todo, apenas duas pessoas foram selecionadas para elaboração do 

estudo, os proprietários. Esclarecendo que os mesmos assinaram um termo de con-

cessão de estagio para as informações apresentadas. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

Foram coletados dados primários e secundários para elaboração da pesqui-

sa. O procedimento iniciou-se com a investigação em dados documentais internos 

da empresa onde se verificou a falta de um controle financeiro. Partindo dessa falha, 

foi sugerido aos administradores implantarem planilhas elaboradas no Excel de con-

trole de fluxo de caixa e demonstrativo dos resultados mensais. 

 Os dados obtidos foram coletados e analisados de forma quantitativa, através 

da avaliação das planilhas elaboradas e aplicadas e dos dados já existentes, com 

posterior avaliação das informações contábeis, algumas existentes na empresa e 

outras através da informação da assessoria contábil. 
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3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

A análise de dados é o processo de formação de sentido além dos dados, e 

esta formação se dá consolidando, limitando e interpretando o que as pessoas dis-

seram e o que o pesquisador viu e leu. 

 A análise dos dados é um processo complexo que envolve retrocessos en-

tre dados pouco concretos e conceitos abstratos, entre raciocínio indutivo e deduti-

vo, entre descrição e interpretação. Estes significados ou entendimentos constituem 

a constatação de um estudo. 

Depois de verificado falhas na parte financeira da empresa em estudo e apli-

cado às planilhas de fluxo de caixa e demonstrativo de resultados, os administrado-

res da empresa passaram a fazer as aplicações na planilha diariamente. 

Partindo dessas aplicações em planilhas, os administradores puderam anali-

sar e tirar conclusões sobre suas finanças. Verificaram que o valor de suas entradas 

e saídas são bastante variadas. 

No segundo momento, como objetivo principal deste estudo está relacionado 

com o uso de aplicação de planilhas de Excel. 

 

3.5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS. 
 

Ao efetuar uma analise conjunta com os responsáveis pela empresa em es-

tudo, foi verificada a necessidade em criar e aplicar planilhas referentes ao fluxo de 

caixa e o demonstrativo de resultados de cada mês. 

A planilha referente ao fluxo de caixa, foi elaborada de modo que seus res-

ponsáveis pudessem alimentá-la diariamente 
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Para inicio de analise, o mês de Fevereiro de 2014, mostrou-se um mês fa-

vorável apesar de suas despesas estarem acima do previsto, a empresa obteve um 

resultado liquido final significativo, isso pode ser observado na figura 1 (anexo A). 

 

 
Figura 1: Fluxo de Caixa do mês de Fevereiro 
Fonte: O Autor 
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O mês de março mostra um resultado positivo em relação ao lucro liquido 

obtido, tendo lançamentos diários em planilha elaborada no Excel. Não houve ne-

nhum resultado negativo neste, como mostra a figura 2 (anexo B). 

 

 

 

 
 Figura 2: Fluxo de Caixa do mês de Março. 
Fonte: O Autor. 
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0.No mês de abril, houve decadência em relação ao lucro liquido obtido pela 

empresa devido à baixa procura pelos serviços prestados, em relação ao mês ante-

rior, o lucro bruto diminuiu e o total geral das despesas elevou-se. Figura 3 (anexo 

C). 

 

 

 
 Figura 3: Fluxo de Caixa do mês de Abril. 
Fonte: O Autor.. 

 

 

 

 

  



66 
 

 

 
 

A procura pelos serviços da empresa em estudo aponta no mês de maio, 

uma significativa elevação em relação ao lucro bruto, aumentou o lucro liquido e as 

despesas operacionais também sofreu aumento em relação aos meses anteriores. 

Figura 4 (anexo D). 

 

 
Figura 4: Fluxo de Caixa do mês de Maio. 
Fonte: O Autor.. 
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O mês de junho foi o mês mais precário, pois o lucro liquido teve uma queda 

bastante significativa em relação aos outros meses. O lucro bruto houve uma queda 

e as despesas continuaram elevadas em comparação aos meses anteriores. Figura 

4 (anexo D). 

 
 

 
 Figura 5: Fluxo de Caixa do mês de Junho. 
 Fonte: O Autor. 
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Devido ao mês anterior não ter sido uns dos melhores, no mês de Julho, 

houve aumento favorável para a empresa, sendo que, a procura pelos serviços pres-

tados alavancou-se de maneira ligeiramente instantâneas, como pode ser visto e 

analisado na figura 5 (anexo E). 

 
 
 
 
 

 
 Figura 6: Fluxo de Caixa do mês de Julho. 
 Fonte: O Autor. 
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A receita bruta total dos seis meses em estudo percebe-se valores variáveis, 

ocasionado oscilações em sua receita bruta, tendo meses positivos e outros nem 

tanto. 

 

 

 

 

 

Figura 7: Receita Bruta Total 
Fonte: O Autor. 
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Como pode ser analisado no gráfico abaixo, o lucro operacional liquido tam-

bém sofre bastantes oscilações, altas ou baixas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Lucro Operacional Liquido. 
Fonte: O Autor. 
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3.6 AMBIENTES ORGANIZACIONAIS 

 

  Após estudos e analise de material elaborativos constata se que a em-

presa em estudo não possui segmento para ter em sua sede administrativa condi-

ções de setorização de cargos com isso a análise das atividades externas estão em 

completa organização pelo fato de ser uma “lavagem automotiva” tendo seu equi-

pamentos um local apropriado para estocagem de produtos químicos, equipamentos 

de manutenção e de trabalho, no que se refere na parte interna tendo como conhe-

cimento escritório administrativo possui um espaço adequado  contendo um compu-

tador para controle e uma pessoa com experiência na administração para fazer o 

levantamento mensal tanto na entrada como na saída de seu fluxo de caixa. 

A empresa apresentada neste projeto, esta relacionada na categoria de em-

presa de pequeno porte, apresentando falhas administrativas, mas mesmo assim, 

sua administração não esta relacionada ao ponto de ocorrer o fechamento da mes-

ma. 
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3.7 PROPOSTAS DE INTERVENÇÃO 

 

 

Durante todo o processo de elaboração inicial e final, do projeto ate sua pre-

sente apresentação, pode-se observar, que a empresa em estudo não possuía ate 

então, uma administração financeira adequada para sua permanência no mercado 

em que compete. Mediante esta verificação, foi implantada um sistema fácil e com 

baixo custo, para controle de suas finanças o fluxo de caixa e o demonstrativo de 

resultados. 

A implantação destes métodos não foi fácil devido a seus proprietários esta-

rem acostumados com outro sistema de controle. Ser maleável e aberto a novas ex-

periências, exige muito de quem administra a empresa. O método utilizado na em-

presa Danelli e Sales Ltda., foi o melhor encontrado durante a pesquisa. 

Mediante os dados coletados, verificou-se que a empresa possui despesas 

elevadas e inviáveis, que bem administradas podem ser reduzidas. Ou extinguidas e 

retiradas de valores do caixa sem nenhum tipo de anotação ou satisfação da retirada 

e recebimentos dos serviços realizados por ambos os sócios. 

Sendo assim, a sugere-se que a empresa destine ou contrate alguma pes-

soa, com o intuito de controlar as entradas e saídas de caixa, que os clientes desti-

nem-se a pagar e que possa dar andamento ao controle financeiro através das plani-

lhas.  
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4 CONCLUSÃO 
 

  Após o término do trabalho conclui se que a empresa Danelli & Sales 

LTDA., situada na Rua Julho de Castilhos Nº 920 inscrita com CNPJ: 

16.835.913/0001-68 IE: 138/0045778, esta com excesso de despesas, mas conta 

com uma equipe de colaboradores de excelente qualificação na qual a empresa esta 

bastante apoiada, no que se refere no administrativo esta com uma carência de um 

profissional que controle os gastos e investimentos, ou seja, as entradas e saídas, 

com isso pode se notar um excesso de gastos em locais desnecessários no que es-

ta levando a empresa ter uma redução significativa de seu lucro. 

  Tendo em vista os resultados de forma variada e que tiveram uma osci-

lação significativa nos referentes meses em estudo, pode-se dizer que uma empresa 

caminha dentro de um embasamento teórico muito bem reforçado, contando com 

uma equipe de profissional qualificado ou caso contrário à vida útil desta empresa 

será curta devido à falta de qualificação e experiência no que se esta iniciando no 

setor empresarial.  

   Assim sendo, se a empresa em estudo obter uma qualificação maior e 

melhor no setor administrativo, se manterá fortemente cada vez mais no mercado e 

ultrapassando sempre sua concorrência. 

Porém, para que a planilha seja eficiente e eficaz é necessário registrar tudo 

o que acontece, toda e qualquer despesa ou receita por menor que seja. Pode-se 

verificar na planilha todas as compras, vendas, contratações, demissões, salários, 

conserto de equipamentos, retiradas pró-labore de sócios, financiamentos, impostos, 

entre outros. 
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6 ANEXOS 

 

ANEXO A: Fluxo de Caixa mês Fevereiro 

ANEXO B: Fluxo de Caixa mês Março 

ANEXO C: Fluxo de Caixa mês Abril 

ANEXO D: Fluxo de Caixa mês Maio 

ANEXO E: Fluxo de Caixa mês Junho 

ANEXO F: Fluxo de Caixa mês Julho 

ANEXO G: Demonstrativo de Resultado do Exercicio 
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TAPEJARA, RS 

2014. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DISPONIVEL EM CONTA fevereiro 3275                        

 1/2 3/2 4/2 5/2 6/2 7/2 8/2 10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 17/2 18/2 19/2 20/2 21/2 22/2 24/2 25/2 26/2 27/2 28/2 

DEPOSITOS    1200    1850   1400              

CHEQUES    1200                     

total cheques 1200                        

total depositos 4450                        

ENTRADAS EM DINHEIRO 340 180 240 177 60 300 310 250 430 186 151 140 370 300 130 100 110 180 168 199 165 90 100 313 

NOTAS A PRAZO 240 85  60 105 405 140 125 85 260 55 15 310 300 160 165 85 205 265 115 50  80 370 

VALES EMRESARIAIS 145 25 150 55 395 285 100 230 25 125 200 295 150  40 140 315 250 145 65 25 125 405 225 

TOTAL DIA 725 290 390 292 560 990 550 605 540 571 406 450 830 600 330 405 510 635 578 379 240 215 585  

Total de entradas R$ 4989                        

Total notas a prazo 3680                        

Total de vales 4245                        

TOTAL GERAL 12914 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Outras despesas   35  50   14   115        90      

Salários 4100                        

Aluguel 1700                        

Luz                515         

Publicidade   80                      

Manutencao        119                 

Fornecedores     1350                    

TOTAL DIA 5800 0 115 0 1400 0 0 133 0 0 115 0 0 0 0 515 0 0 90 0 0 0 0 0 

TOTAL GERAL DESPESAS 8168                        

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 12914                        

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO 4746                        
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TAPEJARA, RS 

2014. 

 
 

DISPONIVEL EM CONTA 
Março 

670 
                                              

  1/3 5/3 6/3 7/3 8/3 10/3 
11/
3 

12/
3 

13/
3 

14/
3 

15/
3 

17/
3 

18/
3 

19/
3 

20/
3 

21/
3 

22/3 24/3 
25/
3 

26/
3 

27/
3 

28/
3 

29/
3 

31/
3 

 DEPOSITOS    
        

175
5     90                               

 CHEQUES    
        

120
0                                     

 total cheques  1200                                               

 total depositos  1845                                               

ENTRADAS EM DINHEIRO 480 
26
9 305 330 598 20 150 185 110 335 35 157 30 55 132 355 390 420 165 22 160 335 100 160 

NOTAS A PRAZO 505 34
5 

320 165 245 45 135 110 180 70 188 315 15 15 60 275 820 490 325 105 90 240 305 200 

VALES EMRESARIAIS 0 
11
0 230 325 170   50 110 225 420 200   30   285 185 270 175 100 315 165 165 145 55 

TOTAL DIA 985 
72
4 

855 820 
101

3 
65 335 405 515 825 423 472 75 70 477 815 

148
0 

108
5 

590 442 415 740 550 415 

Total de entradas R$ 5298                                               

Total notas a prazo 5563                                               

Total de vales 3730                                               

TOTAL GERAL 
1459

1                                               

Outras despesas                                                 

Salários 4100                                               

Aluguel 1700                                               

Luz                                                 

Publicidade     80                                           

Manutencao                                                 

Fornecedores                                                 

TOTAL DIA 5800 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GERAL DESPESAS 5880                                               

LUCRO OPERACIONAL 
BRUTO 

1459
1                                               

LUCRO OPERACIONAL 
LIQUIDO 8711                                               
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TAPEJARA, RS 

2014. 

 
 

 
 
 
DISPONIVEL EM CONTA Abril 

152
5 

                                          

  1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 7/4 8/4 9/4 
10/
4 

11/4 
14/
4 

15/
4 

16/
4 

17/
4 

22/
4 

23/4 
24/
4 

25/
4 

26/
4 

28/
4 

29/
4 

30/
4 

 DEPOSITOS    
            

150
0                             

 CHEQUES                                              

 total cheques  0                                           

 total depositos  
150

0                                           

ENTRADAS EM DINHEIRO 160 
24
5 130 225 300 75 160 106 60 77 420 296 410 360 300 475 122 292 350 119 70   

NOTAS A PRAZO 145 95 , 170 510 135 30 130 120 245 215 155 120 0 265 155 185 55 255 155 140 40 

VALES EMRESARIAIS   25 350 240 100 120   50 230 105 115 150 75 280 85 45 290 75 160 40 95 30 

TOTAL DIA 305 
36
5 

480 635 910 330 190 286 410 427 750 601 605 640 650 675 597 422 765 314 305 70 

Total de entradas R$ 
475

2                                           

Total notas a prazo 
186

5                                           

Total de vales 
295

5                                           

TOTAL GERAL 
957

2                                           

Outras despesas 20   50 70       367                             

Salários 
450

0                                           

Aluguel 
170

0                                           

Luz                                             

Publicidade           80                                 

Manutencao                                             

Fornecedores                                             

TOTAL DIA 622
0 

0 50 70 0 80 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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TAPEJARA, RS 

2014. 

 
 

TOTAL GERAL DESPESAS 
678

7                                           

LUCRO OPERACIONAL BRUTO 
957

2                                           

LUCRO OPERACIONAL LIQUI-
DO 

278
5                                           
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TAPEJARA, RS 

2014. 

 
 

DISPONIVEL 
EM CONTA 

Maio 

1025                          

 2/5 3/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/
5 

12/
5 

13/
5 

14/
5 

15/
5 

16/
5 

17/5 19/
5 

20/
5 

21/
5 

22/
5 

23/
5 

24/
5 

26/
5 

27/
5 

28/
5 

29/
5 

30/5 31/
5 

DEPOSITOS  100
0 

                        

CHEQUES 1650                          

total cheques 1650                          

total depositos 1000                          

ENTRADAS 
EM DINHEIRO 

170 220 170 65 23
0 

342 37
9 

434 245 185 264 220 180 245 320 110  75 20 190 230 213 335 215 245 30 

NOTAS A 
PRAZO 

110 325  32
0 

41
5 

175 16
0 

430 385  120 285 110 730 275 200 180  180 165  315 410 50 475 230 

VALES EMRE-
SARIAIS 

215 70 120 30 30 310 28
5 

115 185 35 45 255 235 95 15 70 135 150 175 185  60 105 305 330 140 

TOTAL DIA 495 615 290 41
5 

67
5 

827 82
4 

979 815 220 429 760 525 107
0 

610 380 315 225 375 540 230 588 850 570 105
0 

400 

Total de entra-
das R$ 

5332                          

Total notas a 
prazo 

6045                          

Total de vales 3705                          

TOTAL GERAL 1508
2 

                         

Outras despe-
sas 

   60                       

Salários 5000                          

Aluguel   170
0 

                       

Luz      750                     

Publicidade      560                     

Manutencao                           

Fornecedores                           

TOTAL DIA 5000 0 170
0 

60 0 131
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GERAL 
DESPESAS 

9720                          

LUCRO BRU- 1508                          
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DISPONIVEL EM CONTA Junho 
121
5                                             

  2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 9/6 
10/
6 

11/
6 

12/
6 

13/
6 

14/
6 

16/
6 

17/
6 

18/
6 

20/
6 

21/6 
23/
6 

24/
6 

25/
6 

26/
6 

27/
6 

28/
6 

 DEPOSITOS    
      

119
0                                     

 CHEQUES    
        

119
0                                   

 total cheques  
119

0                                             

 total depositos  
119

0                                             

ENTRADAS EM DINHEIRO 345 170 15
0 

10
0 

125 100 12
5 

190   355 140 132 294 294 235 430 370 153 30 80 10   99 

NOTAS A PRAZO 230 185     90 255 17
0 

230 240 135 160 350 125 20 245 245 350 60 30 10 20   50 

VALES EMRESARIAIS 125 40 75 20
5 

150 135   85 115 200 205 35 25 25 400 230 280     70 100 125 35 

TOTAL DIA 700 395 
22
5 

30
5 

365 490 
29
5 

505 355 690 505 517 444 339 880 905 
100

0 
213 60 160 130 125 184 

Total de entradas R$ 
392

7                                             

Total notas a prazo 
320
0                                             

Total de vales 
266

0                                             

TOTAL GERAL 978                                             

TO 2 

LUCRO OPE-
RACIONAL 
LIQUIDO 

6362                          
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7 

Outras despesas   
    

32
0                                       

Salários 
500

0                                             

Aluguel 
170
0                                             

Luz 820                                             

Publicidade                                               

Manutencao   
  

40
0                                         

Fornecedores 
  

128
5                                           

TOTAL DIA 752
0 

128
5 

40
0 

32
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GERAL DESPESAS 952
5 

                                            

LUCRO BRUTO 978
7 

                                            

LUCRO OPERACIONAL LIQUI-
DO 262                                             
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DISPONIVEL EM CONTA 
Julho 

1000                           

 1/7 2/
7 

3/
7 

4/7 5/7 7/7 8/
7 

9/
7 

10/7 11/
7 

1
2/
7 

14/
7 

15/
7 

16/
7 

17/
7 

18/
7 

19/
7 

21/
7 

22/
7 

23/
7 

24/
7 

25/
7 

26/
7 

28/
7 

29/
7 

30/
7 

31/
7 

CHEQUES 0    700    480                   

total cheques 1180                           

total depositos 0                           

ENTRADAS EM DINHEIRO 494 31
5 

21
9 

460 347 50
0 

50
4 

10
7 

355 47
0 

3
0
0 

33
9 

30
9 

95 14
0 

42
7 

46
5 

13
5 

28
0 

 60 17
5 

 17
0 

31
5 

  

NOTAS A PRAZO 305 50 16
5 

340 585 33
5 

16
5 

10
9 

105 21
0 

4
9
5 

14
0 

25
0 

22
5 

20 17
5 

48
5 

23
0 

25
5 

35 15
0 

16
0 

66
0 

18
5 

10
0 

45  

VALES EMRESARIAIS 0 27
5 

 150 325 19
0 

  255 32
0 

1
4
0 

95  17
5 

10
0 

35
0 

25 ,    33
5 

19
0 

 25   

TOTAL DIA 799 64
0 

38
4 

950 1257 10
25 

66
9 

21
6 

715 10
00 

9
3
5 

57
4 

55
9 

49
5 

26
0 

95
2 

97
5 

36
5 

53
5 

35 21
0 

67
0 

85
0 

35
5 

44
0 

45 0 

Total de entradas R$ 6981                           

Total notas a prazo 5979                           

Total de vales 3270                           

TOTAL GERAL 16230                           

Outras despesas  10
89 

   34  29
0 

476  1
1
0 

 42
5 

   60 15
00 

30    15
0 

 30
0 

  

Salários 5000                           

Aluguel    170
0 

                       

Luz     761,
23 

                      

Fornecedores         1346                   

TOTAL DIA 5000 10
89 

0 170
0 

761,
23 

34 0 29
0 

1822 0 1
1
0 

0 42
5 

0 0 0 60 15
00 

30 0 0 0 15
0 

0    

TOTAL GERAL DESPESAS 11986,
23 
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LUCRO BRUTO 16230                           

LUCRO OPERACIONAL 
LIQUIDO 

4243,7
7 

                          

SALDO MÊS INICIAL  R$          3.275,00   R$         670,00   R$      3.270,00   R$      1.025,00   R$      1.215,00  
 R$      
1.000,00  

DEPOSITOS MENSAIS  R$          4.450,00   R$      4.712,00   R$      1.500,00   R$         100,00   R$      1.190,00    

DISPONIVEL EM CONTA  R$          7.725,00   R$      5.382,00   R$      4.770,00   R$      1.125,00   R$      2.405,00  
 R$      
1.000,00  

CHEQUES DESCONTADOS  R$          1.200,00   R$      1.200,00   R$                 -     R$      1.650,00   R$      1.194,00  
 R$      
1.180,00  

              

ENTRADAS EM DINHEIRO  R$          4.676,00   R$      5.298,00   R$      4.752,00   R$      5.332,00   R$      3.828,00  
 R$      
6.981,00  

NOTAS A PRAZO  R$          3.310,00   R$      5.563,00   R$      1.865,00   R$      6.045,00   R$      3.150,00  
 R$      
5.979,00  

VALES EMPRESARIAIS  R$          4.020,00   R$      3.730,00   R$      2.955,00   R$      3.705,00   R$      3.240,00  
 R$      
3.270,00  

              

RECEITA BRUTA TOTAL  R$        12.006,00   R$    14.591,00   R$      9.572,00   R$    15.082,00   R$    10.218,00  
 R$    
16.230,00  

              

DESPESAS ADMINISTRA-
TIVAS  R$             304,00   R$         184,50   R$         711,00   R$         525,00   R$         320,00  

 R$      
3.114,00  

13° SALARIO             

SALARIOS  R$          4.100,00   R$      4.100,00   R$      4.500,00   R$      4.500,00   R$      4.500,00  
 R$      
4.500,00  

ALUGUEL  R$          1.700,00   R$      1.700,00   R$      1.700,00   R$      1.700,00   R$      1.700,00  
 R$      
1.700,00  

LUZ  R$             515,00   R$         670,00   R$         850,00   R$         750,00   R$         820,00  
 R$         
761,23  

PUBLICIDADE  R$               80,00   R$         150,00   R$         250,00   R$         170,00   R$         150,00  
 R$         
150,00  

MANUTENÇAO  R$             119,00   R$         140,00   R$         360,00   R$         560,00   R$         400,00    

FORNECEDORES  R$          1.350,00   R$      1.289,00   R$      1.100,00   R$      1.350,00   R$      1.285,00   R$      
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1.346,00  

              

TOTAL  R$          8.168,00   R$      8.233,50   R$      9.471,00   R$      9.555,00   R$      9.175,00  
 R$    
11.571,23  

LUCRO OPERACIONAL 
BRUTO  R$        12.006,00   R$    14.591,00   R$      9.572,00   R$    15.082,00   R$    10.218,00  

 R$    
16.230,00  

              

LUCRO OPERACIONAL 
LIQUIDO  R$          3.838,00   R$      6.357,50   R$         101,00   R$      5.527,00   R$      1.043,00  

 R$      
4.658,77  

 


