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RESUMO 

 

O planejamento financeiro é uma importante ferramenta de auxílio à tomada de decisões. É 

través dele que os gestores conseguem analisar os caminhos que a empresa irá percorrer e 

qual a melhor forma de seguir. Ele é fundamental à toda e qualquer empresa, porém há 

aquelas que ainda não se utilizam desta importante ferramenta que serve de base para a 

tomada de decisões, como é o caso da empresa objeto do estudo. Uma empresa de grande 

porte, situada ao norte do Rio grande do Sul, e que conta com aproximadamente 1.800 

funcionários. Trata-se de um estudo de caso, em que o tratamento dos dados ocorreu de forma 

qualitativa. Os instrumentos de coleta de dados foram, principalmente, os documentos 

contábeis da empresa, aliado à informações financeiras e comerciais. Tem por objetivo geral 

identificar quais indicadores e instrumentos financeiros podem ser utilizados para a tomada de 

decisões por uma empresa de grande porte. O resultado do estudo são as análises e 

demonstrações projetadas elaboradas para servirem de base aos gestores para a tomada de 

decisões. 
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ABSTRACT 

 

Financial planning is an important tool for decision making. It’s through this plan managers 

can analyze ways for the company to achieve their goals, and to choose the best option. It’s an 

essential tool to any company, but there are those that don’t use it, such as this company’s 

study. It’s a large one, located north the state of Rio Grande do Sul, and it has approximately 

1,800 employees. The study case's data treatment occured qualitatively. The data collection 

instruments were, mainly, the accounting documents of the company, combined with the 

financial and business information. The major objective is to identify which indicators and 

financial instruments can be used for decision-making by a large company. The results are 

analysis and projected demonstrations (made to guide managers in the decision making). 

 

 

Keywords: Decisions; Financial planning; Managers. 
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1 INTRODUÇÃO 

O cenário econômico atual vem trazendo enormes preocupações aos empresários e 

gestores brasileiros. Há grandes incertezas, vive-se uma das maiores crises econômicas da 

história do país e as empresas precisam estar preparadas para enfrenta-la. 

Faz-se necessário que as empresas usufruam de todos os recursos disponíveis que 

colaboram à sua gestão, visando manter seu equilíbrio no mercado e principalmente a sua 

sobrevivência. 

A gestão dos recursos financeiros é, sem dúvidas, uma grande ferramenta dentro das 

empresas, pois de nada adianta a empresa produzir, vender e obter um grande faturamento se 

não gerar resultados que estejam dentro das expectativas dos empresários e gestores. 

 Para manter o equilíbrio, criar estratégias econômicas e tomar decisões de forma 

estruturada e precisa é fundamental que a gestão financeira esteja alinhada as metas e 

objetivos da empresa, seguindo a mesma direção na busca de investimentos e resultados. 

A gestão financeira tem como prioridade gerenciar os recursos da empresa, de forma 

que os resultados sejam maximizados. Ela abrange atividades como controle de caixa, crédito 

e cobrança, risco, investimentos, financiamentos, planejamentos e controles financeiros. 

Neste sentido, o planejamento financeiro é uma importante ferramenta estratégica, 

pois, em meio à grande competitividade existente entre as empresas, consegue se destacar e 

sobreviver no mercado as que possuem melhores controles, mais informações e que fazem 

uso destas da melhor forma possível.  

Ter um bom controle sobre as finanças é de suma importância, visto que o principal 

objetivo de instituições privadas é o lucro. Este que pode ser obtido e maximizado quando 

todos os recursos voltados à ele são utilizados em seu favor.  

O planejamento financeiro de curto prazo, até dois anos, é umas das principais 

ferramentas que embasam a tomada de decisões por parte dos gestores. É através da 

implantação dele em uma empresa de grande porte que será possível verificar sua relevância 

para as decisões da empresa. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

A prática de planejar as finanças possui um papel fundamental para as empresas, 

especialmente as de grande porte, que possuem uma grande variedade de recursos a gerenciar. 

Normalmente, empresas com alto faturamento possuem também muitos custos e despesas, 

além de grandes necessidades de investimento.  



12 

 

Grandes empresas costumam ter algum controle financeiro, como é o caso da 

empresa objeto deste estudo. Ela possui alguns controles financeiros como o de caixa diário, 

porém não os utiliza como forma de planejamento, apenas para gerenciar os recursos diários. 

A empresa esta há 17 anos no mercado, e vem obtendo um crescimento contínuo, 

com foco em aumento de produção e efetuando constantes investimentos e melhorias em sua 

estrutura. Diante disso, busca-se responder ao seguinte problema: quais indicadores e 

instrumentos financeiros podem ser utilizados para a tomada de decisões em uma empresa de 

grande porte? 

 

1.2 OBJETIVOS 

Os objetivos dividem-se em: geral e específicos. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

Identificar quais indicadores e instrumentos financeiros podem ser utilizados para 

tomada de decisão de planejamento financeiro em uma empresa de grande porte. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Analisar as demonstrações financeiras utilizadas atualmente pela empresa; 

 Avaliar os instrumentos de planejamento financeiro adotados pela empresa; 

 Sugerir quais demonstrações e tipos de análises podem ser utilizados por este tipo de 

empresa; 

 Verificar de que forma essas informações podem influenciar no processo decisório da 

empresa. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O planejamento financeiro permite que as empresas possuam objetivos definidos e 

saibam como e onde pretendem chegar. Os objetivos dão direção ao trabalho dos seus 

funcionários e segurança quanto as suas atitudes e decisões. Sabe-se que é de grande 

relevância para o sucesso das empresas o capital intelectual que estas possuem, mas ele só é 

verdadeiramente útil se houver caminhos definidos e estratégias traçadas para que todos os 

setores trabalhem voltados à mesma direção. 

É importante se destacar ainda que é através do conhecimento acerca das 

necessidades e dificuldades do dia a dia, e do que pode acontecer no ambiente empresarial, 
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que é possível estabelecer metas e definir as formas de alcança-las. Assim, é possível 

estabelecer metas claras e sem utopias, em um contexto no qual a empresa como um todo 

possa, com dedicação e empenho, alcança-las. 

Para uma empresa ter sucesso é de suma importância ir além das aparências e 

examinar o que números dizem sobre ela. A partir deste pressuposto, acredita-se que este 

estudo estará contribuindo para a empresa, uma vez que irá evidenciar os números  precisos 

do negócio, favorecendo ao gestor uma análise real da organização. 

É preciso frisar que decisões erradas sempre resultam em perdas, e no cenário 

econômico atual, com grau elevado de instabilidade, estas podem ser irreversíveis. Perdas 

resultam em oportunidades desperdiçadas no que se refere a investimentos mais rentáveis. 

Pode ocasionar também situações em que o caixa resulte em déficit, gerando a necessidade de 

obtenção de recursos de terceiros em caráter urgente, o que obriga a empresa a aceitar 

elevadas taxas de juros, somando despesas financeiras desnecessárias. 

Através do planejamento financeiro é possível também identificar formas de ampliar 

os lucros da empresa, pois permite visualizar se há desconformidade entre custos, preço de 

venda e margem de contribuição. Ou seja, permite gerenciar de forma a atingir os resultados 

desejados. 

Por tudo isso que foi exposto acredita-se que este estudo contribuirá de forma 

enriquecedora aos gestores da empresa objeto do estudo, eles perceberão o quão importante 

seus resultados são para o processo decisório. A partir dessa conscientização, será possível 

adotar a prática de efetuar o planejamento e se utilizar dela no decorrer dos anos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO FINANCEIRA  

Na estrutura econômica atual é imprescindível que a empresas possuam uma 

eficiente e responsável gestão dos seus recursos. O improviso e a falta de controle estão, 

finalmente, dando espaço a exploração da capacidade questionadora e analítica na tomada de 

decisões.  

A gestão financeira pode ser divida, segundo Moraes et al (2011), entre operacional e 

estratégica. A operacional se resume em movimentações monetárias, representados pelo caixa 

e executados pelas contas a pagar e contas a receber. Já a estratégica é a junção das 

informações geradas com a finalidade de transformar dados em ação, ou seja analisar os 

números apresentados. 

Segundo Assaf Neto (2012), o processo decisório deve ser guiado pela visualização 

de toda a empresa, observando suas estratégias e sua visão de crescimento futuro. O gestor 

financeiro deve gerenciar os recursos de forma a manter a saúde financeira e econômica da 

empresa. 

 

O conhecimento financeiro auxilia no planejamento, na solução de 
problemas e nas tomadas de decisões. As finanças fornecem um mapa com números 

e análises que o ajudam a desempenhar bem suas funções. Além disso, é preciso 

conhecer contabilidade e finanças para entender os relatórios financeiros preparados 

por outros segmentos da organização (CREPALDI, 2012, p. 9).  

 

Os gestores financeiros sabem que um dos principais objetivos de toda e qualquer 

empresa é o lucro, e segundo Crepaldi (2012), as finanças estão envolvidas em todos os 

setores da empresa, desde os operacionais aos estratégicos, nenhum gerente pode efetivar suas 

obrigações sem informações financeiras. 

Segundo Lemes Junior et al (2010)  o gestor financeiro utiliza informações internas, 

referentes à empresa, e informações sobre o ambiente de negócios em que a empresa está 

inserida. 

Como informações internas pode-se citar as contábeis, que são de grande 

importância para o gestor financeiro, pois é através do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício que é possível analisar a situação econômica da 

empresa, que se torna possível também verificar os custos e a lucratividade de cada produto. 

Estas informações possibilitam também a análise de desempenho das funções da empresa 

além de fornecerem dados para planejamentos e controles. 
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A gestão financeira, segundo Assaf Neto (2012), volta-se as seguintes funções dentro 

das empresas: 

 Planejamento Financeiro: procura evidenciar necessidades e identificar desajustes 

futuros. Possibilita selecionar, com maior margem de segurança, os ativos mais 

rentáveis à empresa; 

 Controle Financeiro: acompanha e avalia o desempenho financeiro da empresa.  Analisa 

os desvios ocorridos entre o planejado e o realizado; 

 Administração de Ativos: persegue os melhores investimentos e possibilita um eficiente 

gerenciamento de seus valores. Acompanha também as defasagens ocorridas entre 

entradas e saídas de caixa associados à gestão do capital de giro; 

 Administração de Passivos: voltado à aquisição de fundos e o seu gerenciamento, 

buscando a redução de custos, a melhor liquidez e o menor risco financeiro. 

As decisões financeiras tomadas pela equipe de gestão, segundo Assaf Neto (2006), 

resumem-se na captação de recursos através de fontes de financiamentos e na aplicação de 

valores levantados, através de investimentos. Todas as empresas, segundo o autor, precisam 

tomar estas decisões de forma continua, são elas que definem a estabilidade financeira e a 

atratividade econômica das mesmas. 

Estas decisões financeiras não podem ser tomadas de forma independente, uma 

depende da outra. E para que sejam tomadas de forma assertiva é necessário que sejam 

amparadas pelo planejamento financeiro. 

A gestão financeira precisa ser sustentada e orientada por um bom planejamento, 

para que seja possível a otimização dos rendimentos em excesso ou estimar futuras 

necessidades de financiamentos. Desta forma, ela estará sendo eficiente. 

 

2.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

O planejamento é uma ferramenta de suma importância dentro das organizações, 

através dele é possível analisar a realidade da empresa, analisar os caminhos, traçar objetivos 

e definir ações a serem tomadas para seu alcance. Neste sentido, o planejamento financeiro 

vem de encontro, indicando o melhor caminho a seguir de forma que os resultados sejam 

otimizados, contribuindo fortemente para o crescimento e fortalecimento das mesmas. 

Segundo Lemes Júnior et al (2010), é através do planejamento financeiro que são 

avaliados os resultados referentes aos objetivos, decisões e alternativas contidas no 

planejamento geral da empresa. 
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O planejamento financeiro, segundo Hoji (2009), possui alguns princípios, são eles: 

 Princípio da contribuição aos objetivos: viabilizar os maiores objetivos da empresa, 

hierarquizando-os e considerando a interligação entre eles; 

 Princípio da precedência: função administrativa que vem antes das outras, como a 

organização, a direção e o controle; 

 Princípio da maior penetração e abrangência: o planejamento pode provocar 

modificações em atividades e em algumas características da empresa como um todo; 

 Princípio da maior eficiência, eficácia e efetividade: deve maximizar os resultados e 

minimizar as deficiências. 

Existem três filosofias do planejamento, segundo Hoji (2009), das quais pode haver 

uma mistura ou apenas uma delas pode predominar. São elas: 

 Filosofia da satisfação: para proporcionar satisfação, os objetivos devem ser atingidos; 

 Filosofia da otimização: através do uso de técnicas matemáticas e estatísticas, o 

planejamento deve ser realizado para atingir o melhor resultado; 

 Filosofia da adaptação ou planejamento inovativo: responder de forma adequada a 

mudanças externas, pois o planejamento também trabalha com níveis de incerteza.  

Além disso, o planejamento financeiro “é um aspecto importante das operações das 

empresas, porque fornece um mapa para a orientação, a coordenação, e o controle dos passos 

que a empresa dará para atingir seus objetivos” (GITMAN, 2010, p. 105). 

Para a elaboração do planejamento financeiro não há um modelo fixo a ser seguido, 

visto que ele deve ser elaborado conforme a realidade de cada empresa, sendo influenciado 

pelo porte da mesma, ramo de atividade e disponibilidade de informações e demonstrações já 

existentes. A seguir serão descritos os pontos de vista de alguns autores a respeito dos 

métodos que se pode utilizar. 

O planejamento por meio do orçamento, segundo Hoji (2007) busca o conhecimento 

antecipado de resultados e guia ações a serem executadas pela empresa, além disso, o 

orçamento é um importante instrumento de controle sobre os resultados projetados. 

Um modelo de planejamento financeiro, segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2002), é 

formado pelos seguintes elementos: previsão de vendas, demonstrações projetadas, 

necessidades de ativos, necessidades de financiamento, variável de fechamento e premissas 

econômicas. 
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Para a elaboração do planejamento através das demonstrações projetadas, segundo 

Gitman (2010), são necessárias as demonstrações financeiras do ano precedente e a previsão 

de vendas para o ano seguinte. 

Outra forma de se realizar o planejamento, segundo Hoji (2009), é realizando o 

orçamento referente às diversas áreas da empresa, são eles o orçamento de vendas, de 

produção, de matérias-primas, de mão de obra direta, de custos indiretos de fabricação, de 

custos de produção, de despesas de vendas, despesas gerais e administrativas, de 

investimentos, de aplicação financeira e empréstimos e orçamento de caixa. Logo após, 

elabora-se a demonstração de resultado e o balanço patrimonial, ambos projetados. 

O planejamento financeiro pode ser de curto ou longo prazo, dependendo das 

necessidades da empresa. Ambos são importantíssimos para a visão de futuro, controle e 

alcance dos objetivos. 

 

2.2.1 Planejamento Financeiro De Longo Prazo 

O planejamento financeiro de longo prazo, também conhecido como estratégico, 

abrange um período que pode compreender de dois a dez anos, conforme a necessidade da 

empresa. Ele deve ser revisado constantemente e atualizado a cada informação relevante que 

surgir. 

Segundo Gitman (2010), ele faz parte de uma estratégia integrada que orienta a 

empresa na direção das suas metas estratégicas. Estas metas abrangem investimentos em 

ativos imobilizados, atividades de pesquisa e desenvolvimento, ações de marketing e fontes 

de financiamento. 

O conteúdo do planejamento financeiro de longo prazo, segundo Lemes Junior et al 

(2010), possui um nível de detalhamento pequeno e se concentrará no orçamento de capital e 

na expectativa de geração de lucros e recursos. Ele visa projetar: 

 o orçamento de capital; 

 os lucros futuros; e 

 a geração de caixa. 

A economia vem sofrendo constantes mudanças influenciada por diversos motivos, 

entre eles pode-se destacar a política, as mudanças internacionais, preços dos commodities e 

dólar. Isso gera algumas incertezas no que se refere à planejamento de longo prazo, porém, 

ainda assim ele é importante pois norteia os caminhos da empresa, devendo ser revisado 

sempre que necessário. 
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2.2.2 Planejamento Financeiro De Curto Prazo 

O planejamento financeiro de curto prazo é visto como operacional, pois é realizado 

através da previsão de vendas e diversos dados operacionais e financeiros. Ele compreende 

um período que pode ser de um a dois anos. 

A partir da projeção de vendas, segundo Gitman (2010), é possível desenvolver os 

planos de produção, seguido da estimativa das despesas (folha de pagamento e operacionais) e 

dos custos fixos. Com essas informações se torna possível elaborar uma demonstração do 

resultado projetada e o orçamento de caixa, e finalmente desenvolver um balanço projetado. 

Segundo Lemes Junior et al (2010), as atividades desenvolvidas na preparação do 

planejamento de curto prazo visam quatro demonstrativos que servirão como base para o 

processo. Os demonstrativos são:  

 o orçamento de vendas; 

 a demonstração do resultado projetada; 

 a projeção do fluxo de caixa; 

 e os balanços patrimoniais projetados. 

Abaixo segue figura que detalha os demonstrativos do planejamento financeiro de 

curto prazo, segundo Gitman: 

 

        

         Figura 01: Processo de Planejamento financeiro de curto prazo    

         Fonte: Gitman (2010, p.107) 

 

Na figura, como se pode observar, os demonstrativos projetados são tratados como 

Demonstração do resultado pró-forma e Balanço patrimonial pró-forma.  
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2.3 ANÁLISES DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

A análise dos demonstrativos contábeis possibilita a comparação de informações. 

Segundo Assaf Neto (2006) quando o montante de uma conta é tratado isoladamente ele não 

retrata a real importância deste e nem o seu comportamento ao longo do tempo. 

É através da análise vertical e da análise horizontal, bem como dos índices de 

endividamento, rentabilidade, liquidez e prazos médios, que se torna possível conhecer alguns 

detalhes das demonstrações financeiras, pode informar, por exemplo, o nível de 

endividamento da empresa e o seu crescimento no decorrer dos anos. 

Neste estudo parte-se do pressuposto de que há conhecimento sobre a estrutura e 

contas do Balanço Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício, desta forma 

não serão abordados maiores conceitos a respeito delas. 

A comparação de valores entre si e com valores de diferentes períodos possibilita um 

aspecto mais dinâmico à análise das demonstrações. É também indispensável ao real 

conhecimento da situação de uma empresa. 

 

2.3.1 Análise Horizontal  

A análise horizontal é a comparação entre valores da mesma conta ou grupo de 

contas de diferentes exercícios. Segundo Leite (1994), é o estudo das variações ocorridas nos 

itens do demonstrativo por períodos consecutivos. É medida através de números índices, pois 

facilita a observação do crescimento das contas componentes nas demonstrações, pois “O 

propósito da análise horizontal (AH) é permitir o exame da evolução histórica de cada uma 

das contas que compõe as demonstrações financeiras” (SILVA, 2005, p. 232).  

O objetivo desta análise é mostrar a evolução de cada conta e compará-las com os 

anos anteriores, a fim de que se possa verificar a proporção do crescimento de uma conta em 

específico em relação às demais. 

 

2.3.2 Análise Vertical 

Na análise vertical são comparados uma conta ou grupo de contas com um valor 

relacionável do mesmo demonstrativo. Segundo Lemes Junior et al (2010), compara em 

períodos de tempo consecutivos a evolução percentual dos principais conjuntos de contas das 

demonstrações financeiras. “O primeiro propósito da análise (AV) é mostrar a participação 

relativa a cada item de uma demonstração contábil em relação a determinado referencial. No 

balanço, por exemplo, é comum determinarmos quanto por cento representa cada rubrica(e 

grupo de rubricas) em relação ao ativo total”(SILVA, 2005, p. 226). 
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Seu objetivo é demonstrar a relevância que cada uma das contas possui em relação à 

demonstração financeira como um todo.  Permite também fazer comparações com os anos 

anteriores e possibilita verificar contas com proporções divergentes aos comparativos. 

 

2.3.3 Índices de endividamento 

Os índices de endividamento possibilitam uma importante análise, pois segundo 

Marion (2012), o ativo de uma empresa é financiado por capitais de terceiros (passivo 

circulante e não circulante) e por capitais próprios (patrimônio líquido), ou seja, capitais de 

terceiros e capitais próprios são as origens de recursos da mesma. 

Marion (2012) ressalta o crescente endividamento das empresas nos últimos anos, e 

uma participação exagerada do capital de terceiros torna a empresa vulnerável. Ele afirma 

também que o endividamento a curto prazo é normalmente utilizado para financiar o ativo 

circulante, e o de longo prazo para financiar o ativo não circulante. 

Marion (2012) ainda cita alguns dos indicadores de endividamento: 

 Endividamento Geral: 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Ativo Total 

 

 Participação de capitais de terceiros sobre recursos totais: 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante + Patrimonio Líquido 

 

 Garantia do capital próprio ao capital de terceiros: 

Patrimônio Líquido 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

 Composição do endividamento: 

Passivo Circulante 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 

Estes indicadores podem ser usados em conjunto ou separadamente, para avaliar a 

situação das empresas. 
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2.3.4 Índices de rentabilidade 

A rentabilidade é um fator importante das empresas, visto que elas são fundadas com 

o intuito de gerar lucros. Mas, comparar a rentabilidade das empresas apenas pelo lucro 

gerado, não é forma correta visto que depende de vários fatores como, por exemplo, o porte 

da empresa. 

Segundo Marion (2012), o que gera receita para a empresa é a combinação de itens 

do ativo, ele significa investimentos realizados pela empresa a fim de obter receita e lucro. 

Seguem indicadores de rentabilidade, segundo Marion (2012): 

 Rentabilidade do Ativo: 

Lucro Liquido 

Ativo Total 

 

 Giro do Ativo: 

Vendas Líquidas 

Ativo Total 

 

 

2.3.5 Índices de liquidez 

Os índices de liquidez são utilizados para avaliar a capacidade de pagamento da 

empresa. Segundo Marion (2012), essa capacidade pode ser avaliada considerando-se o longo 

prazo, o curto prazo e o prazo imediato. 

Seguem abaixo os índices descrito por Marion (2012) usados para a avaliação: 

 Liquidez Corrente: 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

 

 Liquidez Seca: 

Ativo Circulante – Estoques 

Passivo Circulante 

 

 Liquidez Geral: 

Ativo Circulante + Ativo não Circulante 

Passivo Circulante + Passivo não Circulante 
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2.3.6 Prazos médios 

Os cálculos de prazos médios são utilizados para se conhecer os prazos médios de 

pagamentos e recebimentos de uma empresa.  Segundo Marion (2012), muitas vezes quando 

uma empresa está com dificuldades financeiras, o motivo são as disparidades entre esses 

prazos, onde os prazos de pagamentos estejam menores que os prazos de recebimentos, 

gerando uma defasagem no capital de giro da mesma. Seguem os índices de Prazos médios, 

segundo o autor: 

 Prazos médios de recebimento de vendas: 

360 dias x Duplicatas a receber 

Vendas Brutas 

 

 Prazos médios de pagamento de compras: 

360 dias x Fornecedores 

Compras 

 

 Prazo médio de renovação de estoque: 

360 dias x Estoques 

Custo das Vendas 

 

2.4 ORÇAMENTO 

O orçamento é um resumo dos planos e objetivos da empresa. Ele estabelece metas 

para o setor de vendas, o que determina fatores como a produção e seus custos necessários, 

além de despesas administrativas e comerciais. Desta forma é possível orçar todos estes itens. 

O orçamento, segundo Boisvert (apud Lunkes 2003), é formado por um conjunto de 

previsões quantitativas estruturadas. Este pode ser realizado a partir de dados financeiros e de 

dados não financeiros, ou seja, em unidades de medida. As previsões contidas no orçamento 

podem ser originárias de dados históricos, estudos e análises de processos, no caso de um 

orçamento de produção seria a análise dos processos que a compõem, já no orçamento de 

vendas é necessária a análise de mercado. 

 Lunkes (2003) cita o envolvimento da elaboração de planos detalhados, objetivos de 

lucro, previsão de despesas e fixação de padrões de atuação no processo orçamentário.  
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O orçamento é a etapa do processo de planejamento estratégico em que se 

estima e determina a melhor relação entre resultados e despesas para atender às 

necessidades, características e objetivos da empresa no período esperado. O 

orçamento abrange funções e operações que envolvem todas as áreas da empresa 

com necessidade de alocação de algum tipo de recurso financeiro, para fazer face às 

despesas de suas ações (TAVARES apud LUNKES, 2003, p. 27). 

 

Lunkes (2003) afirma que os orçamentos são parâmetros para a avaliação dos planos 

e permitem uma apuração do resultado por área de responsabilidade, no qual desempenha 

papel de controle através dos sistemas de custos e contabilidade. Ele está sempre presente no 

mundo administrativo. 

 

O orçamento é uma ferramenta a serviço do gestor, que deve saber 

adapta–la as suas próprias necessidades, bem como ao contexto particular da 

empresa (orçamento público ou privado). O orçamento pode tomar formas 

diferentes, como por exemplo operar uma classificação das transações para recursos 

ou por atividades, ou um reagrupamento das contas por centro de responsabilidade, 

ou por processo, entre outras formas. O processo administrativo também pode variar 

dentro de um mesmo tipo de orçamento. (BOISVERT apud LUNKES, 2003, p. 50). 

 

A estrutura básica do orçamento, segundo Lunkes (2003), é formada pelos 

orçamentos individuais de cada unidade da empresa para determinado período. Primeiramente 

aparece o orçamento operacional, o qual é formado pelo orçamento de vendas, orçamento do 

estoque final, orçamento de fabricação, orçamento de custos dos materiais, orçamento de 

mão-de-obra direta, orçamento dos custos indiretos de fabricação e orçamento de despesas 

departamentais. A seguir vem o orçamento financeiro, composto pelo orçamento de capital, 

orçamento de caixa, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício 

Projetados. Ele afirma também, que a estruturação do orçamento pode ocorrer de diversas 

formas, dependendo da empresa. Abaixo segue imagem da estrutura do orçamento, segundo 

Lunkes: 
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                           Figura 02: Estrutura básica de orçamento 

                           Fonte: Lunkes (2003, p.43) 

 

Padoveze (2010) afirma que o ponto fundamental do orçamento é o processo de 

estabelecer e coordenar metas para todas as áreas, induzindo a todos trabalharem visando 

alcançar os mesmos objetivos. Um dos grandes propósitos do orçamento é ele ser um meio 

para as projeções e planejamentos, e que possa permitir, inclusive, estudos para períodos 

posteriores. 

 



25 

 

 2.4.1 Orçamento de Vendas 

O Orçamento de Vendas compreende a previsão de vendas, de acordo as expectativas 

da empresa e de mercado. Segundo Savicente (2006), constitui-se de vendas futuras da 

empresa, para o período em que a mesma determina.  

 

O ponto de partida da elaboração do orçamento é a preparação de 

projeções de receitas de vendas de produtos ou da prestação de serviços da empresa, 
segundo as datas das transações. Para muitas empresas, as vendas efetivamente 

condicionam todo o processo orçamentário na medida em que representam a 

influência externa mais poderosa. Em certos casos, em que seu ramo possui 

capacidade limitada, uma empresa pode contar com a venda de tudo que produzir. 

Assim, o ponto mais correto de partida seria a projeção do que a empresa poderia 

produzir num dado ano (SANVICENTE, 1987, p. 216). 

 

É a partir deste que são desenvolvidos todos os demais orçamentos parciais, sobre a 

quantidade orçada de vendas define-se os recursos necessários para o atendimento completo 

dessas vendas. Na elaboração deste, são consideradas variáveis de mercado consumidor, de 

produção, de mercado fornecedor e de trabalho, além de variáveis de recursos financeiros. 

Para a elaboração do orçamento de vendas alguns itens precisam ser observados, 

como: 

 O histórico de vendas; 

 Quantidade atual de vendas; 

 Qual a expectativa de aumento de vendas da empresa; 

 Se há sazonalidade no negócio; 

 Expectativas de mercado. 

A partir da avaliação destes fatores é possível estimar o valor de vendas que a 

empresa deseja para determinado período em conformidade com a situação do mercado, o que 

resulta em um orçamento possível de ser concretizado. Após a preparação do orçamento de 

vendas, é feito o orçamento de produção. 

 

2.4.2 Orçamento de Produção 

O Orçamento de Produção, segundo Sanvicente (2006), é um dos principais métodos 

para determinar as despesas necessárias para produção estabelecida no orçamento de vendas e 

para suprir o estoque determinado. É formado por um plano de produção para o período 

considerado. Os estoques consomem grande parte do investimento total das empresas, tanto 

na aquisição de matérias-primas, quanto nos custos de armazenamento, manutenção e 

conservação dos mesmos. 
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Este orçamento, segundo Sanvicente (2006), requer o atendimento do orçamento de 

vendas, a minimização dos custos de produção e dos investimentos em estoques, além do 

orçamento de novos investimentos. 

É necessário observar que neste orçamento constam, principalmente, os custos com 

matéria-prima necessária à produção. Para isso se faz necessário uma previsão de compras, 

incluindo o nível de preços praticados pelos fornecedores. 

Com a realização do orçamento da produção, com todos os custos necessários para 

que a produção atenda a expectativa de vendas, faz-se necessário elaborar o orçamento das 

despesas comerciais e administrativas. 

 

2.4.3 Orçamento das Despesas Comerciais e Administrativas 

As despesas administrativas se caracterizam como os custos necessários para a 

gestão e bom funcionamento da empresa. Já as comerciais são todas as despesas originadas da 

venda dos produtos, como comissões, promoções e publicidade. 

“As despesas administrativas incluem todas as despesas necessárias para a gestão das 

operações de uma empresa e também os itens relativos a pessoal, viagens, telefonemas, 

telegramas, material de escritório, depreciação, seguros, taxas...”(SANVICENTE, 2006, 

p.112). 

O orçamento de despesas comerciais, segundo Sanvicente (2006), é formado por 

todos os gastos relacionados com a venda e distribuição dos produtos, incluindo-se despesas 

de marketing em caso de a empresa iniciar sua atuação em uma nova região. 

 

2.4.4 Orçamento de Tendências 

O orçamento de tendências busca se basear em eventos passados para orçar os 

futuros. Para Padoveze (2010) essa prática tem dado bons resultados, pois os eventos 

passados são decorrentes de estruturas já existentes e assim há forte tendência de que eles 

ocorram de forma semelhante. Deve-se considerar, é claro, elementos atualizados, pois há 

algumas influências de mercado, por exemplo, que podem fazer com que algo não se repita na 

mesma proporção anterior. 

 

2.4.5 Orçamento de Base Zero 

O orçamento de base zero, segundo Haynes (2006), tem como vantagem a exigência 

de que os gerentes façam uma análise profunda de cada item, devem considerar os objetivos, 



27 

 

examinar as alternativas e justificar seus pedidos. Como desvantagem pode-se considerar o 

grande tempo gasto em sua elaboração. 

 

A elaboração do orçamento com base zero descreve um método que 

começa a cada ciclo orçamentário com uma base zero, como se orçamento estivesse 

sendo preparado pela primeira vez. Cada ciclo orçamentário começa com uma 

análise crítica de cada premissa e dispêndio proposto (HAYES, 2006, p. 144). 

 

O orçamento base zero, segundo Padoveze (2010), tem como filosofia romper com o 

passado. Consiste em não observar dados anteriores e busca rediscutir toda a empresa a cada 

vez que se elabora o orçamento. Deve ser questionado e verificado a real necessidade de cada 

gasto. 

 

2.5 FLUXO DE CAIXA 

O fluxo de caixa demonstra o que está acontecendo na empresa em determinado 

momento. Ele tem por objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da empresa até 

determinado período.  

Gitman (2010) diz que ele é tido como o sangue que corre nas veias da empresa, é 

utilizado para a gestão de finanças rotineiras e no planejamento e na tomada de decisões. Ele 

pode ser elaborado, segundo Padoveze (2010), por consulta e coleta de dados das contas 

representativas das disponibilidades, dos bancos e aplicações financeiras.  

Há três tipos de fluxo de caixa: o diário, o mensal e o projetado. Segundo Padoveze 

(2010) o fluxo de caixa diário tem necessidade de informação imediata e não pode esperar 

tratamento contábil de mais de algumas horas.  Ele tem importância operacional organizar os 

recebimentos e realizar os pagamentos imediatos. 

Ainda segundo Padoveze (2010), o fluxo de caixa mensal possibilita visão de 

conjunto e relevância. Ele relaciona-se com os movimentos mensais das contas da empresa e é 

fundamental para acompanhamento e controle, isso em conjunto com o balanço patrimonial e 

com a demonstração do resultado do exercício. 

E o fluxo de caixa projetado é baseado em seus históricos passados e movimentos 

futuros. É elaborado através uma projeção das contas a receber e das contas a pagar, de 

possíveis gastos e expectativa de vendas de produtos ou serviços. Ele pode ser elaborado em 

três cenários: o padrão, o pessimista e o otimista. 

O relatório do fluxo de caixa, conforme Padoveze (2010), é segmentado em três 

áreas, que são elas: 
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 Atividades operacionais: receitas e gastos com as atividades de industrialização e 

comercialização dos produtos ou serviços, tem ligação com elementos do ativo e 

passivo circulante; 

 Atividades de investimento: foca no conceito de ativo como aplicação de recursos, e nos 

direciona ao ativo e passivo não circulante; 

 Atividades de financiamento: tem foco no passivo como fonte de recursos, refere-se aos 

dados dos empréstimos e financiamentos que podem constar no passivo circulante e 

não circulante. 

 

O fluxo de caixa é importante, pois é através dele que é possível gerenciar os 

recursos de pagamentos e recebimentos. Ele possibilita a decisão sobre o que fazer com os 

recursos financeiros, possibilitando identificar possíveis períodos de excedentes ou escassez 

de recursos. 

 

2.6 DEMONSTRAÇÕES PROJETADAS 

A projeção dos demonstrativos contábeis é a parte final do processo orçamentário, é 

onde todas as informações encontradas são reunidas. Cada parte orçamentária fornece os 

dados necessários para as projeções. 

Lunkes (2003) afirma que após a preparação de todos os orçamentos é necessário 

elaborar o orçamento geral, pra determinar o lucro do período. Todas as receitas e despesas 

orçamentárias são necessárias para projetar o resultado. “O planejamento de resultados apoia 

– se nos conceitos do regime de competência para projetar o lucro e a posição financeira geral 

da empresa” (GITMAN, 2004, p. 101). 

Segundo Gitman (2010), para a elaboração das demonstrações projetadas são 

necessárias duas fontes de informações, que são elas: 

 As demonstrações contábeis do ano anterior; 

 A projeção de vendas para o próximo ano. 

A projeção dos demonstrativos contábeis, segundo Padoveze (2010), permite aos 

gestores fazerem as análises financeiras e de retorno de investimentos, e além disso elas 

possibilitam observar as perspectivas da distribuição dos resultados. 
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2.6.1 Demonstração do Resultado do Exercício Projetada 

Para Lunkes (2003), a demonstração do resultado do exercício projetada é elaborada 

a partir dos orçamentos operacionais, como: orçamento de vendas, orçamento de fabricação e 

orçamento de despesas operacionais. 

Nas demonstrações projetadas de resultado, segundo Gitman (2004), a empresa pode 

pressupor que todos os custos e despesas da empresa são variáveis, ou seja, para certo 

aumento de vendas aplica–se o mesmo percentual ao custo de produtos vendidos, às despesas 

operacionais e às despesas financeiras. Dessa forma, a empresa não se beneficia da existência 

de custos fixos, porém, quando ela os têm, eles não se alteram quando as vendas aumentam, 

mas os lucros ampliam–se. Se ocorrer o contrário, e permanecerem alterados quando as 

vendas caem, esses custos reduzem os lucros. 

Assim sendo, segundo Gitman (2004), o uso de índices passados de custo e despesa, 

na maioria das vezes, tende a subestimar os lucros quando as vendas estão crescendo.  

Portanto, a melhor maneira de é decompor os custos e despesas históricos da empresa em 

custos fixos e variáveis dos custos e das despesas. 

 

2.6.2 Balanço Patrimonial Projetado 

Lunkes (2003) afirma que o balanço patrimonial projetado pode ser apresentado na 

forma de comparação entre o exercício encerrado no ano anterior e o orçado. Este pode ser 

projetado mês a mês, ou a cada três meses, porém, a maioria das empresas prefere prepará-lo 

anualmente. 

 

Existem diversos enfoques simplificados disponíveis para a preparação do 

balanço projetado. Talvez o melhor e mais popular seja o baseado no julgamento 

subjetivo. Segundo esse enfoque são estimados os valores de algumas contas do 
balanço, e o financiamento externo da empresa é usado como variável de 

“fechamento”. (GITMAN, 2005, p. 105) 

 

Gitman (2005) diz que quando o valor de financiamento externo necessário for 

positivo, a empresa deverá captar recursos externos, através de capital de terceiros ou capital 

próprio ou então reduzir seus dividendos, isso tudo com o intuito de sustentar o nível previsto 

de atividade. Após a determinação da melhor forma de financiamento, modifica–se o balanço 

projetado, substituindo–se o financiamento externo necessário pelos aumentos planejados de 

contas do exigível ou patrimônio liquido. 

Quando o valor do financiamento externo necessário for negativo, segundo Gitman 

(2005), indica que o financiamento previsto é superior as necessidades da empresa, neste caso 
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é necessário optar por fundos disponíveis para o resgate de dívidas, recompra de ações ou 

aumento de dividendos. Após a escolha das providências necessárias o item financiamento 

externo necessário é substituído pelas reduções decididas de contas de exigível ou patrimônio 

líquido. Esse enfoque é utilizado para preparar o balanço projetado e para estimar as 

necessidades de financiamento da empresa. 

 

2.7 A TOMADA DE DECISÕES 

Independente de qual for o método utilizado para efetivar o planejamento, segundo 

Gitman (2010), é importante que os analistas entendam como as demonstrações projetadas 

podem ser utilizadas para a tomada de decisões financeiras. Os administradores podem 

utiliza-las para analisar as entradas e saídas de caixa, os índices de liquidez, endividamento, 

rentabilidade e valor de mercado. 

Ainda segundo Gitman (2010), é através da análise destas projeções que é possível 

tomar medidas para atingir as metas. Se os lucros projetados forem baixos demais podem ser 

tomadas medidas em relação ao preço de venda, ou custos, por exemplo. Elas são, portanto, 

de grande importância para a concretização dos planos e alcance dos objetivos da empresa. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo serão apresentados os procedimentos de metodologia utilizados na realização 

desta pesquisa. Segundo Fregoneze et al (2014), é a metodologia que guia o caminho do 

pensamento para levar ao processo de percepção da realidade. A correta definição dos 

métodos é de grande importância, pois são eles que direcionam o caminho da pesquisa, 

incluindo a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

O estudo é de natureza teórico empírico, pois não há um modelo pré-estabelecido de 

planejamento financeiro, ele deve ser elaborado de acordo com a realidade de cada empresa, e 

de acordo com a teoria existente a cerca deste assunto. É necessário verificar a realidade da 

empresa para, então, analisar qual é a forma mais adequada, não há uma comprovação 

científica a respeito. “O conhecimento empírico é considerado prático, pois sua ação se 

processa segundo os conhecimentos adquiridos nas ações anteriores [...] seus acontecimentos 

procedem da vivência e parecem contidos previamente nos limites do mundo empírico” 

(FACHIN, 2006, p. 15). 

O tratamento dos dados será feito de forma qualitativa, a qual, segundo Ficagna et al 

(2008), preocupa-se com o significado dos fenômenos e processos sociais. Ela não emprega 

um processo estatístico como base de um processo de análise de um problema. 

Quanto os fins, é uma pesquisa exploratória, pois será aplicada à uma empresa que 

não elabora planejamento financeiro de curto prazo, e portanto, não o utiliza como ferramenta 

na tomada de decisões. Segundo Gil (2010), a pesquisa exploratória pode ser comparada à 

expedição realizada por exploradores em uma região desconhecida.  

Os procedimentos técnicos utilizados nesta pesquisa se voltam ao estudo de caso, 

pois é aplicada a realidade de uma empresa em específico, de forma adequada à sua estrutura. 

O estudo de caso consiste, segundo Gil (2010), num estudo profundo que permite o amplo e 

detalhado conhecimento de um ou poucos objetivos. 

 

3.2 SELEÇÃO DA POPULAÇÃO E AMOSTRA 

A empresa, objeto do estudo, possui sua matriz e suas dez filiais situadas ao norte do 

estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa familiar, mas de grande porte, que tua no 

mercado há 17 anos e trabalha com recebimento de grãos (soja e milho), fabricação de ração, 

farelo e óleo de soja, incubatório, abatedouro de frangos e revenda de insumos agrícolas. A 
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empresa estudada não possui planejamento financeiro de curto prazo, e esta pesquisa 

aconteceu junto ao setor financeiro da empresa. 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

O universo estudado foram os documentos contábeis como Balanço Patrimonial e 

Demonstração do Resultado do Exercício dos últimos três anos, e informações financeiras. Os 

documentos contábeis e financeiros foram analisados. Foram verificadas também as 

informações sobre a previsão de vendas e orçamentos para os próximos dois anos.  

A coleta aconteceu por meio de dados secundários, pois foram buscados e analisados 

números e informações já coletados e elaborados pela empresa, mesmo que para outros fins. 

Tanto os documentos contábeis quanto as previsões de venda são informações que a empresa 

já possui. 

O tempo utilizado para a coleta de todos os dados necessários na empresa foi de 

aproximadamente um mês. A coleta de dados se iniciou no setor contábil da empresa, onde 

foram buscados o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício dos 

últimos três anos. Em seguida passou-se para o setor financeiro da empresa, onde foram 

coletadas as projeções de vendas para os próximos dois anos, previsão de investimentos e 

demais informações relevantes ao estudo. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

As informações obtidas passaram por análise, classificação e interpretação. Após 

foram indicadas análises e projeções, compondo o processo de planejamento financeiro, o 

qual serve de base para a tomada de decisões. A apresentação dos resultados é, em sua 

maioria, através de gráficos e tabelas visto que a maior parte das informações são de cunho 

financeiro.  
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa no qual o estudo de caso foi elaborado é de grande porte, situada ao norte 

do estado do Rio Grande do Sul. É uma empresa familiar, fundada em 1999.  Ela é formada 

pela matriz, onde está localizado o centro administrativo da empresa e por dez filiais. 

A empresa possui uma cadeia produtiva onde vende sementes e insumos agrícolas 

aos produtores rurais e compra a produção deles de soja e milho. Possui uma estrutura que 

permite a descarga de grãos de até 5.000 toneladas/dia e uma armazenagem estática de até 

135.000 toneladas, estabelecendo uma relação direta do produtor com a indústria. 

A produção de soja recebida é industrializada e transformada em farelo e óleo de 

soja, dos quais grande parte, juntamente com o milho recebido, são utilizados na produção de 

ração, que alimentam a cadeia avícola da empresa. A produção excedente de farelo e óleo de 

soja é comercializada. 

A ração produzida alimenta desde as matrizes de produção de ovos férteis aos 

frangos de corte em suas diferentes fases. Os ovos férteis produzidos são enviados ao 

incubatório da empresa, onde são chocados e ao nascerem os pintos de um dia são enviados 

aos criadores integrados, onde passam aproximadamente 40 dias. Após esse tempo estão 

prontos para abate e seguem para um dos frigoríficos da empresa. 

Após a chegada aos abatedouros, que possuem capacidade de abate de 200.000 

aves/dia, eles são separados em linha de frangos congelados e linha de frangos resfriados, os 

quais seguem para comercialização. 

A empresa atua no mercado interno e externo e, no último exercício, cerca de 12% de 

suas receitas de vendas foram  provenientes do mercado externo. Os produtos exportados são 

em sua maioria carne de frango e em menor proporção óleo de soja. 

É uma empresa que vem crescendo ano após ano, e conta com aproximadamente 

1.800 funcionários. O seu crescimento é impulsionado por dois principais objetivos: 

transformar grãos em carnes nobres e ser reconhecida no mercado pela competitividade e 

qualidade dos seus produtos.  
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4.2 DEMONSTRATIVOS NECESSÁRIOS AO PLANEJAMENTO FINANCEIRO DE 

CURTO PRAZO 

Segundo Gitman (2010) e Lemes Junior et al (2010)  um bom e eficiente  

planejamento financeiro de curto prazo deve ser elaborado a partir de alguns documentos 

contábeis, que são muito importantes para a empresa, pois retratam a situação econômica e 

financeira delas. 

 A empresa precisa ter o orçamento de vendas, seguido do orçamento da produção e 

despesas comerciais e administrativas.  Se faz necessária a análise dos orçamentos existentes, 

do balanço patrimonial, da demonstração do resultado do exercício e do fluxo de caixa. A 

partir daí são elaborados: o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e a demonstração do 

Resultado do exercício, todos projetados. É a partir destes documentos que é possível analisar 

o a situação financeira futura da empresa embasando a tomada de decisões. 

 

 

4.3 DEMONSTRATIVOS DA EMPRESA E APLICAÇÃO DO PLANEJAMENTO 

A empresa objeto do estudo de caso não elabora todos os demonstrativos necessários 

ao planejamento financeiro. Abaixo seguem os modelos que ela possui atualmente, já com 

alterações feitas pela autora. É válido destacar que os valores constantes nas demonstrações 

são os valores da empresa aplicados à um divisor comum, mantendo reais as análises, e não 

expondo os números da empresa. 

4.3.1 Análises dos demonstrativos da empresa 

4.3.1.1 Análise Horizontal e Vertical 

Abaixo segue a tabela 01, na qual consta a análise horizontal que a autora elaborou a 

partir das contas do Ativo da empresa, onde compara-se a evolução nos últimos três 

exercícios (2013, 2014 e 2015): 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabela 01:  Balanço Patrimonial – Ativo/ Análise Horizontal 

Ativo 2015 AH % 2014 AH % 2013 

Ativo circulante 46.852.779 158,83 18.101.579 18,63 15.259.088 

Caixa e equivalente de caixa 269.297 52,39 176.711 -61,58 459.896 

Titulos e valores mobiliários 9.420.757 1155,87 750.139 473,27 130.853 

Contas a receber 8.812.128 38,88 6.344.923 52,59 4.158.105 

Estoques 6.639.806 -24,03 8.739.746 -4,35 9.136.764 

Tributos a recuperar 2.862.797 83,03 1.564.153 230,51 473.255 

Adiantamentos 1.112.809 122,38 500.415 -44,36 899.316 

Outras contas a receber (venda Imob) 17.500.000   -   - 

Outras contas a receber 235.185 822,61 25.491 2739,00 898 

            

Não circulante 7.728.609 -47,74 14.790.092 -0,37 14.844.547 

Depósitos judiciais 1.232 0,00 1.232     

Títulos e valores mobiliários 2.310 185,60 809 -51,62 1.672 

Outras Contas a receber a longo prazo 768   -     

            

Investimentos  4.831 19,60 4.039 0,00 4.039 

Imobilizado  7.712.684 -47,82 14.780.922 -0,37 14.836.143 

Intangível 6.784 119,56 3.090 14,72 2.693 

            

TOTAL 54.581.387 65,94 32.891.670 9,26 30.103.635 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 

 

A autora efetuou a análise horizontal das contas, com o intuito de demonstrar o 

crescimento ocorrido em cada ano comparando-o ao ano anterior. Pode-se verificar que em 

2015 houve uma redução de 47,82% da conta “Imobilizado”, e em contra partida aumento 

considerável das contas: “títulos e valores mobiliários”, “adiantamentos” e “outras contas a 

receber”. Isso se deve a venda de uma das unidades da empresa. 

A partir desta análise os gestores podem avaliar se o crescimento ou redução das 

contas ocorreram conforme o esperado para o ano e assim saber de que forma dar sequência 

para o ano seguinte. 

Em complemento à análise horizontal do Ativo, segue também as contas do Passivo 

da empresa na tabela 02, referente aos exercícios de 2013, 2014 e 2015: 
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Tabela 02:  Balanço Patrimonial – Passivo/ Análise Horizontal 

Passivo 2015 AH % 2014 AH % 2013 

Circulante 29.284.377 69,55 17.271.972 19,97 14.396.613 

Fornecedores 7.052.758 69,79 4.153.790 -16,58 4.979.351 

Empréstimos e financiamentos 12.279.760 4,82 11.714.735 35,47 8.647.230 

Obrigações trabalhistas e sociais 229.481 35,79 168.994 48,00 114.185 

Obrigações fiscais e tributárias 4.660.076 1346,69 322.121 -8,72 352.897 

Adiantamentos de clientes 118.811 -10,43 132.642 113,23 62.205 

Dividendos a pagar 121.307 -40,66 204.423   - 

Parcelamento de impostos 158.021 20,33 131.322 165,00 49.556 

Mercadorias / produtos a entregar 78.352   -   - 

Outras contas a pagar de curto prazo 4.105.009 7385,30 55.584 -70,93 191.189 

Provisões trabalhistas 480.803 23,80 388.362   - 

            

Não Circulante 10.841.245 -10,75 12.147.259 19,86 10.134.120 

Fornecedores 10.072 38,97 7.248   - 

Empréstimos e financiamentos 8.886.516 -12,79 10.190.168 2,61 9.930.502 

Partes relacionadas 12.306 -76,56 52.500 60,29 32.753 

Juros sobre o capital próprio a pagar 40.496 -66,34 120.308 112,20 56.695 

Parcelamento de impostos 1.874.377 5,48 1.777.036 1456,48 114.170 

Outras contas a pagar de longo prazo 17.478   -   - 

            

Patrimônio Líquido 14.455.765 316,30 3.472.440 -37,69 5.572.902 

Capital Social 3.484.514 4,41 3.337.473 0,00 3.337.473 

Reserva de lucros 66.185 0,00 66.185 185,92 23.148 

Reserva para aumento de capital 971.256 0,00 971.256 -28,14 1.351.553 

Lucros/prejuízos acumulados -902.475 -190,83 993.565   - 

Resultado do Exercício 10.836.285 671,52 -1.896.040 -320,28 860.727 

TOTAL 54.581.387 65,94 32.891.670 9,26 30.103.635 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 

 

A análise horizontal, elaborada pela autora, mostra um grande aumento nas 

“obrigações fiscais e tributárias”, ocorridos em 2015, a conta “outras contas a pagar de curto 

prazo” também teve uma grande variação em relação ao ano anterior. A primeira se deve à 

ocorrência de venda da unidade da empresa em 2015. 

A análise da evolução das contas do passivo é importante para que os gestores 

observem seus crescimentos ou reduções ao longo dos anos. E que possa comparar de que 

forma cada conta se alterou da forma trabalhada pela empresa, podendo assim ter uma base 

para o planejamento dos próximos anos. 

Para um melhor detalhamento nas informações seria importante que as contas do 

Balanço Patrimonial fossem mais abertas, ou detalhadas. Um exemplo de conta que poderia 
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ter sido destacada é o da depreciação, pois é uma informação importante tanto para os 

gestores quanto para partes interessadas na análise das informações. 

Abaixo segue também a análise horizontal da Demonstração do Resultado do 

Exercício, referente aos anos de 2013, 2014 e 2015: 

 

 

Tabela 03: Demonstração do Resultado do Exercício/ Análise Horizontal 

Receita operacional 31/12/2015 AH % 31/12/2014 AH % 31/12/2013 

Receita Bruta de Vendas 69.505.745 18,84 58.488.838 42,39 41.076.386 

(-) Deduções da receita Bruta -2.408.095 39,02 -3.949.275 97,01 -2.004.642 

(=) Receita Líquida de vendas e serviços 67.097.650 23,03 54.539.563 39,59 39.071.744 

            

Custo dos produtos vendidos e serviços 

prestados -51.086.263 29,32 -39.504.221 33,00 -29.702.627 

            

Lucro Bruto 16.011.387 6,49 15.035.341 60,48 9.369.116 

            

Gastos gerais de fabricação -11.263.484 30,26 -8.646.647 61,85 -5.342.423 

Despesas com vendas -3.853.891 86,85 -2.062.552 98,45 -1.039.350 

Despesas administrativas -929.657 -44,37 -1.671.179 69,19 -987.729 

Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 19.506.659 921,06 -2.375.792 -7800,98 30.851 

            

Lucro Operacional 19.471.015 6874,55 279.172 -86,25 2.030.465 

            

Receitas financeiras 1.381.190 263,66 379.800 7,62 352.901 

Despesas financeiras -5.541.736 160,83 -2.124.685 114,70 -989.591 

Juros sobre capital próprio -43.427 -41,97 -74.839 12,20 -66.700 

            

Resultado financeiro -4.203.973 131,02 -1.819.724 158,71 -703.390 

            

Lucro (prejuizo) antes do imposto de 

renda e da contribuição Social 15.267.042 1091,01 -1.540.552 -216,09 1.327.076 

            

Imposto de Renda e contribuição social -4.430.757 1146,39 -355.488 -23,77 -466.349 

Corrente -4.430.757 1146,39 -355.488 -23,77 -466.349 

            

Lucro (prejuízo) do exercício 10.836.285 671,52 -1.896.040 -320,28 860.727 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 

 

A análise horizontal efetuada pela autora coloca em destaque algumas contas, visto a 

expressiva variação entre os anos. A conta “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” 

teve uma alta redução em 2014 quando comparada à 2013, e uma grande alta em 2015. A 
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grande variação nesta conta é justificada, principalmente, pela variação da taxa de câmbio, e 

em 2015 pela venda da filial. 

Esta análise é importante aos gestores, pois através dela é possível comparar o 

crescimento de todas as contas e ver o impacto que o aumento da receita bruta de vendas gera 

em relação as demais contas. É possível perceber também o impacto das ações da empresa, no 

ano de 2015, por exemplo, percebe-se claramente os impactos gerados pela venda da unidade. 

Na tabela abaixo segue a análise vertical da Demonstração do Resultado do 

Exercício de 2013, 2014 e 2015, elaborada pela autora: 

Tabela 04: Demonstração do Resultado do Exercício/ Análise Vertical 

  31/12/2015 AV% 31/12/2014 AV % 31/12/2013 AV % 

Receita Bruta de Vendas 69.505.745 100 58.488.838 100 41.076.386 100 

(-) Deduções da receita Bruta 2.408.095 3,46 3.949.275 6,75 2.004.642 4,88 

(=) Receita Líquida de vendas e serviços 67.097.650 96,54 54.539.563 93,25 39.071.744 95,12 

              

Custo dos produtos vendidos e serviços 

prestados 
51.086.263 73,5 39.504.221 67,54 29.702.627 72,31 

              

Lucro Bruto 16.011.387 23,04 15.035.341 25,71 9.369.116 22,81 

              

Gastos gerais de fabricação 11.263.484 16,21 8.646.647 14,78 5.342.423 13,01 

Despesas com vendas 3.853.891 5,54 2.062.552 3,53 1.039.350 2,53 

Despesas administrativas 929.657 1,34 1.671.179 2,86 -987.729 2,4 

Outras receitas (despesas) operacionais, 

líquidas 
19.506.659 28,06 -2.375.792 4,06 30.851 0,08 

              

Lucro Operacional 19.471.015 28,01 279.172 0,48 2.030.465 4,94 

              

Receitas financeiras 1.381.190 1,99 379.800 0,65 352.901 0,86 

Despesas financeiras 5.541.736 7,97 2.124.685 3,63 989.591 2,41 

Juros sobre capital próprio 43.427 0,06 74.839 0,13 66.700 0,16 

              

Resultado financeiro 4.203.973 6,05 -1.819.724 3,11 -703.390 1,71 

              

Lucro (prejuizo) antes do imposto de renda 

e da contribuição Social 
15.267.042 21,97 -1.540.552 2,63 1.327.076 3,23 

              

Imposto de Renda e contribuição social 4.430.757 6,37 355.488 0,61 466.349 1,14 

Corrente 4.430.757 6,37 355.488 0,61 466.349 1,14 

              

Lucro (prejuízo) do exercício 10.836.285 15,59 -1.896.040 -3,24 860.727 2,1 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 
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A análise vertical da Demonstração do Resultado dos últimos três exercícios (tabela 

04) nos possibilita identificar qual o percentual que cada uma das contas representa em 

relação a receita bruta de vendas.  

No ano de 2015 ocorreu um fato fora do tradicional na empresa, que foi a venda de 

uma das filiais. Esse fato altera bastante algumas contas de Resultado, nesse caso o maior 

impacto ocorreu nas contas “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas”, “ Lucro 

operacional”, “Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda”, “Imposto de Renda e 

contribuição social” e o “Lucro (prejuízo) do exercício . Para uma análise mais assertiva, é 

necessário desconsiderar os impactos gerados por ela, pois é um evento fora da operação da 

empresa. Abaixo segue a análise de Demonstração do resultado do exercício desconsiderando 

estes impactos: 

 

Tabela 05: Análise Vertical e Horizontal / DRE 

Receita operacional 31/12/2013 AV % 31/12/2014 AV % AH % 31/12/2015 AV % AH % 

Receita Bruta de Vendas 41.076.386 100,00 58.488.838 100,00 42,39 69.505.745 100,00 18,84 

(-) Deduções da receita Bruta 2.004.642 4,88 3.949.275 6,75 97,01 2.408.095 3,46 -39,02 

(=) Receita Líquida de vendas 
e serviços 39.071.744 95,12 54.539.563 93,25 39,59 67.097.650 96,54 23,03 

                  

Custo dos produtos vendidos 

e serviços prestados 29.702.627 72,31 39.504.221 67,54 33,00 51.086.263 73,50 29,32 

                  

Lucro Bruto 9.369.116 22,81 15.035.341 25,71 60,48 16.011.387 23,04 6,49 

                  

Gastos gerais de fabricação 5.342.423 13,01 8.646.647 14,78 61,85 11.263.484 16,21 30,26 

Despesas com vendas 1.039.350 2,53 2.062.552 3,53 98,45 3.853.891 5,54 86,85 

Despesas administrativas 987.729 2,40 1.671.179 2,86 69,19 929.657 1,34 -44,37 

Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas 30.851 0,08 2.375.792 4,06 7600,98 293.238 0,42 -87,66 

                  

Lucro Operacional 2.030.465 4,94 279.172 0,48 -86,25 257.594 0,37 -7,73 

                  

Receitas financeiras 352.901 0,86 379.800 0,65 7,62 1.381.190 1,99 263,66 

Despesas financeiras 989.591 2,41 2.124.685 3,63 114,70 5.541.736 7,97 160,83 

Juros sobre capital próprio 66.700 0,16 74.839 0,13 12,20 43.427 0,06 -41,97 

                  

Resultado financeiro -703.390 -1,71 -1.819.724 3,11 158,71 -3.946.379 -5,68 116,87 

                  

Lucro (prejuizo) antes do 

imposto de renda e da 

contribuição Social 2.736.267 6,66 -1.540.552 2,63 -156,30 -3.688.786 -5,31 139,45 

                  

Imposto de Renda e 
contribuição social 466.349 1,14 355.488 0,61 -23,77 430.757 0,62 21,17 

Lucro (prejuízo) do exercício 860.727 2,10% -1.896.040 3,24% -320,28 -4.119.542 5,93% -117,27 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 
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Em destaque a autora identificou as contas em que foram desconsiderados os 

impactos da venda. Pode-se perceber que a empresa, desconsiderando a venda, teve um 

resultado negativo em 2015, o que se deve, em grande parte, em função das despesas 

financeiras que somam um valor expressivo. Este alto valor é justificado pela variação passiva 

de dólar, visto que a empresa trabalha com exportações. 

Esta análise é importante para que os gestores saibam exatamente o resultado da 

empresa, que de certa forma em 2015 estava “mascarado” pelos impactos da venda. É a partir 

desta que se tem a realidade da empresa. 

Uma sugestão que a autora dá para a empresa é substituir a conta em que foi 

considerada a receita da venda, no caso ela foi lançada como “Outras receitas (despesas) 

operacionais, líquidas” e a autora entende que esta é uma “Receita não operacional”. 

 

4.3.1.2 Análises do faturamento 

A análise do faturamento da empresa não está descrita em bibliografias existentes 

sobre o planejamento financeiro de curto prazo. Contudo, a autora acredita que possui 

relevância para os gestores e acrescentou estas análises, conforme segue abaixo: 

 

Gráfico 01: Participação de cada produto no faturamento de 2015 

 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 

 

Com base nas informações de faturamento disponibilizadas pela empresa, a autora 

elaborou o gráfico 01, que possibilita a visualização de como cada produto vendido colaborou 

na composição do faturamento total do ano de 2015,  como se pode observar as partes de 
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frango lideraram com grande vantagem as vendas, seguido pelo óleo de soja, em terceiro 

lugar vem o farelo de soja, e demais produtos. 

Se a empresa tivesse o controle exato de custos por produto vendido, seria possível 

identificar o produto mais lucrativo para a empresa e trabalhar de forma a aumentar a venda 

deste. A empresa ainda não possui este controle, mas o mesmo encontra-se em fase de 

elaboração. 

Abaixo segue gráfico com a evolução do faturamento de 2013 a 2015, identificando 

a participação do mercado interno e do mercado externo nas vendas: 

 

Gráfico 02: Composição do faturamento dos últimos três anos 

 

Fonte: Setor Contábil da empresa. 

 

Através das informações disponibilizadas a cerca do faturamento da empresa, a 

autora elaborou o gráfico 02, no qual é possível identificar a representatividade de vendas 

para o mercado interno e externo, nos últimos 3 anos. 

Com esta informação os gestores podem avaliar o crescimento das vendas de forma 

detalhada, aliado a um controle de custos seria possivel avaliar se, financeiramente, é mais 

vantajoso efetuar vendas internas ou exportar. 

Analisando estre gráfico é possivel identificar também o crescimento ocorrido nas 

vendas nestes últimos anos, o qual comprova o potencial de crescimento da empresa. 
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4.3.1.3 Análises de índices 

Os índices da empresa também não fazem parte, segundo a bibliografia, do 

planejamento financeiro de curto prazo, mas por acreditar possuir relevância na tomada de 

decisões, a autora elaborou estas análises, conforme seguem: 

 

Tabela 06: Índices de endividamento 

Índices de endividamento 2015 2014 2013 

Endividamento geral 74% 89% 81% 

Composição do endividamento 73% 59% 59% 

 

O endividamento geral informa quanto corresponde o valor das dívidas em relação 

ao ativo da empresa, neste caso percebe-se que ocorreu uma oscilação entre os três anos, e 

que em 2015 ele está menor, o que é bom para a empresa, pois demonstra que ela possui mais 

ativos do que dívidas, ou seja, possui capacidade de pagamento. 

A análise da composição do endividamento mostra que, do total das obrigações, a 

porcentagem a curto prazo se manteve por dois anos em 59%, e em 2015 passou a ser 73%, o 

que não é vantajoso para a empresa. Para esta é melhor que o endividamento seja a longo 

prazo. 

Abaixo seguem análises de rentabilidade: 

 

Tabela 07: Índices de rentabilidade 

Índices de rentabilidade 2015 2014 2013 

Giro do ativo 123% 166% 130% 

Rentabilidade do ativo 20% -6% 3% 

 

O índice de giro do ativo estabelece a relação entre quanto a empresa vendeu para 

cada R$ 1,00 de investimento total. A análise mostra uma variação entre os anos, em 2015 

ocorreu o menor índice, mas mesmo assim é bom, representa que a empresa possui um bom 

retorno sobre o valor investido na produção. 

Em contra partida, a rentabilidade do ativo alavancou em 2015, esta demonstra 

quanto a empresa obtém de lucro para cada R$ 100,00 investidos. Neste caso, em 2015, ela 

teve 20% de lucro para cada R$ 100,00 investidos. 

Abaixo verificam-se os índices de liquidez: 
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Tabela 08: Índices de liquidez 

Índices de liquidez 2015 2014 2013 

Liquidez geral 136% 112% 123% 

Liquidez corrente 160% 105% 106% 

  

A liquidez geral demonstra a capacidade de pagamento a longo prazo que a empresa 

possui, e através da análise realizada pela autora verificou-se que a empresa possui mais 

recursos a receber a curto e longo prazo, do que dívidas. O que demonstra uma boa 

capacidade de pagamento 

Já a liquidez corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo, neste caso 

pode-se verificar um bom aumento desta capacidade em 2015, comprovando uma boa 

situação da empresa. 

Uma informação bem importante a ser observada nas empresas é a questão de seus 

prazos médios. Para que ela possua um bom capital de giro e cumpra com suas obrigações é 

necessário que seu prazo médio de recebimentos seja inferior ao prazo médio de pagamentos. 

Abaixo seguem as análises de prazos médios da empresa, elaborados pela autora: 

 

 Tabela 09: Prazos médios de pagamento e recebimentos 

Prazos médios 2015 2014 

Recebimentos 46 39 

Pagamentos 53 37 
 

Através da análise pode-se verificar que em 2014 o prazo médio de pagamentos era 

inferior ao de recebimento, o que mudou em 2015 e ocasionou uma melhora nesta situação.  

O conhecimento destes índices é relevante aos gestores, pois são eles que indicam a 

situação da empresa, sua capacidade de honrar com os compromissos e obrigações. E para 

que um gestor possa tomar boas decisões e decidir o melhor para a empresa é necessário que, 

antes de tudo, ele conheça detalhadamente sua situação atual. 

 

4.3.2 Controle e orçamento da empresa 

4.3.2.1 Controle de caixa diário 

A empresa possui um controle de caixa diário, onde ela gerencia os recursos que 

serão recebidos através de títulos de cobrança bancária e depósitos de clientes, além dos 
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pagamentos que serão efetuados. Na tabela 10, que segue abaixo, está demonstrado o controle 

de caixa diário que a empresa utiliza atualmente: 

 

Tabela 10: Controle de caixa diário 

Banco  ag  c.c. saldo inicial Cobrança rec. cred ct pagamentos  cheques transf. Cc saldo final 

Banco A 1     157.250  345.657  43.870  -383.297    -150.000  13.480  

Banco A 2     1.123            1.123  

Banco B     1.657  145.633      -123.345    23.945  

Banco C     989  

 

88.250  -201.544    150.000  37.695  

Banco D     564            564  

Banco E     7.894  235.677    -398.657    210.000  54.914  

Banco F  1     2.345            2.345  

Banco F 2     12.179            12.179  

Banco G 1     3.987  234.834        -210.000  28.821  

Banco G 2     15.340            15.340  

Banco H     1.909  87.546    -85.234      4.221  

Banco I     10.567            10.567  

Banco J     2.567            2.567  

Banco K     1.876            1.876  

Banco L     3.789            3.789  

Banco M     2.657            2.657  

Banco N     6.465            6.465  

          
Totalizador     233.158  1.049.347  132.120  -1.068.732  -123.345  0  222.548  

 

Resumo de pagamentos do dia   

  
Boletos  R$       998.320,00  

Lotes   R$         31.890,00  

Cereais  R$         15.000,00  

RH  R$         23.522,00  

Demais   

Comissões   

BRDE/BADESUL   

Frete exportação   

Cheques cereais   R$       123.345,00  

Total  R$   1.192.077,00  

Caixa    R$   1.414.625,00  

Caixa liquido  R$ 222.548,00 
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Endividamento  

 
Longo 8.886.516 

Curto  12.279.760 

Total      21.166.276  

  
Aplicações  

 Banco A        1.003.450  

Banco B            256.306  

Banco C            102.050  

Banco D                        -    

Banco E                        -    

Total         1.361.806  

Fonte: Setor Financeiro da empresa. 

 

O controle de caixa diário que a empresa elabora consiste em demonstrar 

detalhadamente as contas de cada banco em que ela possui conta corrente, em qual conta e 

qual valor há previsões de recebimentos através de depósitos e cobrança bancária, bem como 

transferências entre contas, pagamentos e compensação de cheques emitidos para 

pagamentos.  

Ele evidencia também um resumo detalhado dos pagamentos do dia, onde informa ao 

que se referem os pagamentos (RH, comissões cereais, lotes...). Informa também a posição 

diária de dívidas (empréstimos) no curto e longo prazo, além das aplicações separadas por 

banco. 

 Este controle é utilizado para gerenciar os recursos financeiros do dia, pois a 

empresa possui contas em diversos bancos, e o recebimento de valores não é centralizado, ele 

ocorre em várias destas contas. 

A autora não descarta o uso deste controle que é utilizado pela empresa, mas acredita 

que sua utilização seria de maior efetividade quando utilizada em conjunto com um fluxo de 

caixa diário. 

 

4.3.2.2 Orçamento de vendas 

A empresa objeto do estudo possui orçamento de vendas, por produto, até 2018. 

Abaixo segue essa projeção acompanhada da análise da variação efetuada pela autora: 
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Tabela 11: Orçamento de vendas por produto 

Linha de produto 2016 Variação % 2017 Variação % 2018 

 Asas de Frango             6.890.965  31,08         9.032.465  26,47          11.423.246  

 Coração de Frango                 890.744  31,08         1.167.560  26,47            1.476.598  

 Coxas de Frango           16.844.015  31,08      22.078.617  26,47          27.922.551  

 Dorso de Frango                 748.438  31,08            981.030  26,47            1.240.696  

 Fígado de Frango                 377.035  31,08            494.205  26,47                625.015  

 Moela de Frango                 694.803  31,08            910.726  26,47            1.151.784  

 Peito de Frango           25.798.375  31,08      33.815.716  26,47          42.766.313  

 Pele de Frango                  691.949  31,08            906.985  26,47            1.147.053  

 Pés de Frango                 989.555  31,08         1.297.078  26,47            1.640.398  

 Sambiqueira de Frango                   35.320  31,08               46.296  26,47                  58.550  

 Frango Inteiro              6.393.353  31,08         8.380.210  26,47          10.598.347  

 Farelo de Soja             7.624.789  -12,67         6.658.639  -9,47            6.027.845  

 Óleo de Soja Degomado              8.896.294  6,50         9.474.553  6,50          10.090.399  

 Casca de Soja                 181.022  6,50            192.789  6,50                205.320  

 Soja Grão                 303.973  6,50            323.731  6,50                344.774  

 Milho Grão                    22.904  6,50               24.392  6,50                  25.978  

 Trigo Grão                 182.609  6,50            194.479  6,50                207.120  

 Outros             1.678.645  7,50         1.804.544  7,50            1.939.885  

 Total           79.244.788  23,39      97.784.016  21,59        118.891.872  

Fonte: Setor comercial da empresa. 

 

Ao ser realizada a análise da projeção de crescimento, a qual consta em destaque, 

pode-se verificar que a empresa projeta aumentar suas vendas em 23,39% em 2017, com 

relação à 2016, 21,59% para 2018, com relação à 2017. 

Pode-se verificar que a variação de crescimento é a mesma para todas as partes de 

frango, visto que ambas são derivadas de uma unidade, o aumento acaba sendo proporcional. 

A venda de óleo e casca de soja também aumenta na mesma proporção, em razão do mesmo 

motivo, ambos são derivados da soja. A única redução de vendas orçadas é no item farelo de 

soja, pois este é um dos principais ingredientes da ração e tendo em vista o aumento das 

vendas de carne de frango, é necessário uma maior quantidade de ração para alimentar essas 

aves. 

A elaboração do orçamento de vendas é importante para os gestores, pois é através 

dela que eles acompanham a expectativa de crescimento futuro da empresa. Para se elaborar 

um orçamento de vendas é necessário levar em consideração algumas variáveis como a 

situação do mercado e a capacidade de produção da empresa. É importante observar também 

que ele não é estático, pode e deve ser reavaliado quando ocorrer alguma mudança de 

situações que possam interferir no alcance das vendas orçadas. 
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 Em comparação com os anos realizados verifica-se que a projeção para 2016 é 

15,47% maior que o realizado em 2015, em 2015 o realizado foi 22,55% maior que 2014 e em 

2014 o realizado foi 38,66%b maior que 2013. Abaixo segue visualização destas informações 

em gráfico, elaborado pela autora: 

 

Gráfico 03: Evolução do faturamento (2013 – 2018) 

 

Fonte: Setor Contábil e Comercial da empresa. 

 

 No gráfico 03 é possível verificar que a projeção realizada pela empresa é coerente com 

o crescimento alcançado nos últimos anos, e a principio pode-se dizer que é possível ela 

alcançar esses resultados. 

 

4.3.3 Demonstrações projetadas 

A empresa objeto do estudo não elabora demonstrações projetadas. A autora sugere 

que, com base nas informações elas passem a ser elaboradas para um efetivo planejamento 

financeiro. Abaixo seguem as demonstrações projetadas elaboradas pela autora, elas foram 

elaboradas para dois anos (2016 e 2017) conforme as bibliografias indicam para planejamento 

financeiro de curto prazo. 

A tabela 12 mostra a demonstração do Resultado do Exercício projetada, ela foi 

elaborada com base na média de equivalência de cada conta em relação à Receita Bruta de 
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Vendas nos últimos três anos, a receita bruta de vendas tem seu valor baseado no orçamento 

de vendas da empresa. 

O correto seria elaborar a partir dos orçamentos de produção, de despesas 

comerciais, administrativas, financeiras, enfim, com base em orçamentos. Porém, como a 

empresa não elabora todos estes orçamentos, apenas o de venda, esta foi a forma encontrada e 

mais coerente para prosseguir com a elaboração. 

Segue memória de cálculo utilizada na elaboração: 

 Receita Bruta de vendas = valor total do orçamento de vendas 

 Demais contas: média da análise vertical dos últimos 03 exercícios. 

Ex: Conta Deduções da receita bruta = 5,03 (média da análise vertical últimos 03 

anos): 

79.244.788,00 x 5,03% = 3.986.012,00. 

 

Tabela 12: Demonstração do resultado do exercício projetada 

Receita operacional 31/12/2016 AV % 31/12/2017 AV % 

Receita Bruta de Vendas 79.244.788 100,00 97.784.016 100,00 

(-) Deduções da receita Bruta 3.986.012 5,03 4.920.838 5,03 

(=) Receita Líquida de vendas e serviços 75.258.776 94,97 92.863.178 94,97 

          

Custo dos produtos vendidos e serviços prestados 56.356.654 71,12 69.541.229 71,12 

          

Lucro Bruto 18.902.122 23,85 23.321.949 23,85 

          

Gastos gerais de fabricação 11.621.141 14,66 14.339.894 14,66 

Despesas com vendas 3.064.500 3,87 3.781.437 3,87 

Despesas administrativas 1.743.227 2,20 2.151.053 2,20 

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 1.204.244 1,52 1.485.976 1,52 

          

Lucro Operacional 3.677.497 4,64 4.535.540 4,64 

          

Receitas financeiras 923.373 1,17 1.139.395 1,17 

Despesas financeiras 3.702.010 4,67 4.568.091 4,67 

Juros sobre capital próprio 93.196 0,12 114.999 0,12 

          

Resultado financeiro -2.871.833 3,62 -3.543.696 -3,62 

          

Lucro (prejuizo) antes do imposto de renda e da contribuição Social 805.664 1,02 991.845 1,01 

          

Imposto de Renda e contribuição social 624.145 0,79 770.163 0,79 

          

Lucro (prejuízo) do exercício 181.518 0,23 221.681 0,23 

Fonte: Elaborado pela autora 
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 A partir da Demonstração do resultado do exercício projetada é possível que os 

gestores saibam qual será o resultado da empresa diante da projeção de vendas desejada, 

assim eles podem verificar se o resultado é o desejado por eles, e se não for podem trabalhar 

para mudar esse resultado.  

Acompanhando a Demonstração do resultado do exercício projetada, segue também 

o fluxo de caixa projetado. O qual foi elaborado da seguinte forma: 

 Recebimento de clientes = previsão de vendas 

 Pagamentos a fornecedores, salários e impostos = valor previsto para esses itens, 

utilizado total de 2015 acrescido na mesma proporção do orçamento de vendas para os 

anos. 

 Atividades de investimento e financiamento: informações disponibilizadas pela 

empresa, sua estimativa para estes anos. 

 

Tabela 13: Fluxo de Caixa projetado 

  2016 2017 

Atividades Operacionais     

Recebimento de Clientes R$ 79.244.788,00 R$ 97.784.016,00 

Pagamentos a Fornecedores -R$ 56.358.893,00 -R$ 69.543.992,00 

Pagamentos de salários / encargos sociais -R$ 8.738.311,00 -R$ 13.194.849,00 

Pagamentos de impostos s/ vendas -R$ 1.525.657,00 -R$ 1.601.482,00 

Caixa Gerado/Consumido (Variação Líquida) R$ 12.621.927,00 R$ 13.443.693,00 

      

Atividades de Investimento      

Pagamentos pela compra de imobilizado  -R$ 800.000,00 -R$ 2.335.200,00 

Caixa Gerado/Consumido (Variação Líquida) -R$ 800.000,00 -R$ 2.335.200,00 

      

Atividades de Financiamento     

Empréstimos captados R$ 9.420.000,00 R$ 11.640.000,00 

Empréstimos pagos -R$ 12.279.760,00 -R$ 11.457.648,00 

Caixa Gerado/Consumido (Variação Líquida) -R$ 2.859.760,00 R$ 182.352,00 

      

Caixa no início do período R$ 269.297,00 R$ 8.962.167,00 

Caixa no final do período R$ 8.962.167,00 R$ 11.290.845,00 

Variação Liquida de Caixa R$ 8.692.870,00 R$ 2.328.678,00 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Através do Fluxo de caixa projetado os gestores podem verificar o caixa que será 

gerado nas suas atividades, podendo assim identificar possíveis sobras ou faltas de caixa para 
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o período. O ideal seria a empresa fazer, além do fluxo de caixa anual, os fluxos de caixa 

diários e mensal, para ter uma informação mais detalhada e poder se organizar com captações 

de financiamentos e até mesmo aplicações de recursos, a ponto de otimizar os resultados da 

empresa e reduzir despesas financeiras desnecessárias. 

Após a elaboração da Demonstração do resultado do exercício projetada e do fluxo 

de caixa projetado, é possível elaborar o Balanço Patrimonial projetado. Ele foi elaborado a 

partir do Lucro do exercício resultante da DRE e do caixa no final do período resultante do 

fluxo de caixa, o imobilizado também aumentou conforme os investimentos constantes do 

fluxo de caixa e informado pela empresa. As demais contas aumentaram proporcionalmente 

ao aumento de vendas orçado, ou seja, 15,47 % em 2016 e 23,39 % em 2017. Abaixo segue o 

fluxo de caixa em duas tabelas, uma para o Ativo e outra para o Passivo. 

 

Tabela 14: Balanço Patrimonial Projetado - ATIVO 

Ativo 2016 2017 

Ativo circulante R$ 41.087.470,00 R$ 48.455.171,00 

Caixa e equivalente de caixa R$ 8.962.167,00 R$ 11.290.845,00 

Titulos e valores mobiliários R$ 9.420.757,00 R$ 9.420.757,00 

Contas a receber R$ 10.175.364,00 R$ 12.555.381,00 

Estoques R$ 7.666.983,00 R$ 9.460.290,00 

Adiantamentos R$ 1.284.960,00 R$ 1.585.512,00 

Tributos a recuperar R$ 3.305.671,00 R$ 4.078.867,00 

Outras contas a receber R$ 271.568,00 R$ 63.519,00 

      

Não circulante R$ 8.527.495,20 R$ 10.862.902,20 

Títulos e valores mobiliários R$ 2.310,00 R$ 2.310,00 

Outras Contas a receber a longo prazo R$ 886,00 R$ 1.093,00 

Investimentos  R$ 4.831,00 R$ 4.831,00 

Imobilizado  R$ 8.512.684,00 R$ 10.847.884,00 

Intangível R$ 6.784,20 R$ 6.784,20 

TOTAL R$ 49.614.965,20 R$ 59.318.073,20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

Tabela 15: Balanço Patrimonial Projetado - PASSIVO 

Passivo 2016 2017 

Circulante R$ 24.302.211,50 R$ 31.846.386,00 

Fornecedores R$ 8.143.819,00 R$ 10.048.658,00 

Empréstimos e financiamentos R$ 9.420.000,00 R$ 11.457.648,00 

Obrigações trabalhistas e sociais R$ 264.981,00 R$ 326.960,00 

Obrigações fiscais e tributárias R$ 538.493,00 R$ 664.446,00 

Adiatamentos a clientes R$ 18.380,00 R$ 22.679,00 

Dividendos a pagar R$ 463.281,50 R$ 2.634.183,00 

Parcelamento de impostos R$ 158.021,00 R$ 158.021,00 

Outras contas a pagar de curto prazo R$ 4.740.053,00 R$ 5.848.751,00 

Provisões trabalhistas R$ 555.183,00 R$ 685.040,00 

      

Não Circulante R$ 10.675.471,00 R$ 12.612.986,00 

Fornecedores R$ 11.630,00 R$ 14.350,00 

Empréstimos e financiamentos R$ 8.886.516,00 R$ 10.965.072,00 

Partes relacionadas R$ 14.209,00 R$ 17.532,00 

Juros sobre o capital próprio a pagar R$ 46.760,00 R$ 57.697,00 

Parcelamento de impostos R$ 1.716.356,00 R$ 1.558.335,00 

      

Patrimônio Líquido R$ 14.637.282,70 R$ 14.858.701,20 

Capital Social R$ 3.484.513,70 R$ 3.484.513,70 

Reserva de lucros R$ 66.185,00 R$ 562.875,50 

Reserva para aumento de capital R$ 971.256,00 R$ 971.256,00 

Lucros/prejuízos acumulados R$ 9.933.810,00 R$ 9.618.375,00 

Resultado do Exercício R$ 181.518,00 R$ 221.681,00 

TOTAL R$ 49.614.965,20 R$ 59.318.073,20 

Fonte: Elaborado pela autora. 

  

É a partir da análise do Balanço Patrimonial projetado que os gestores podem 

verificar como será a situação da empresa nos anos projetados, e pode simular decisões para 

ver de que forma elas afetarão financeira e contabilmente a empresa. 

É importante salientar que todas estas projeções elaboradas não são estáticas, elas 

devem ser revistas e alteradas, se necessário, a cada situação nova que surgir. Podem ocorrer 

mudanças incentivadas por situações de mercado, ou até mesmo mudanças de planos e 

objetivos da empresa. 
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5 CONCLUSÃO  

Após o estudo ter sido realizado, é possível verificar que o objetivo estabelecido, o 

qual era identificar quais indicadores e instrumentos financeiros poderiam ser utilizados para 

a tomada de decisões de planejamento financeiro de curto prazo em uma empresa de grande 

porte, foi atingido. 

Foram analisadas as demonstrações financeiras utilizadas atualmente pela empresa, 

mais especificamente dos últimos três exercícios, onde foi possível verificar situações 

relevantes sobre a situação atual da empresa. 

Foram avaliados os instrumentos de planejamento financeiro adotados pela empresa, 

concluindo-se que esta não se utiliza, até o momento, de planejamento financeiro para a 

tomada de decisões. Possui apenas um controle de caixa diário para o gerenciamento de 

recursos 

Após toda análise foram sugeridas as demonstrações e tipos de análises que podem 

ser utilizadas pela empresa e que irão dar suporte de forma segura à tomada de decisões, 

informando também de que forma essas informações podem influenciar no processo decisório 

da empresa. Agora fica a cargo desta dar sequência ao planejamento financeiro de curto 

prazo. 
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