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RESUMO 

 

 

O sistema de indicadores é uma importante ferramenta de controle e planejamento 
financeiro, além disso, auxilia o administrador na tomada de decisões possibilitando 
uma visão mais clara e coerente de determinado período de tempo. Este trabalho é 
uma proposta de implementação do sistema de indicadores como ferramenta de 
controle e planejamento financeiro para uma empresa de móveis planejados e 
decorações, localizada na cidade de Tapejara-RS. Assim foi apresentada a situação 
atual da empresa e coletados dados importantes, após, foi sugerido a implementação 
do sistema de indicadores para a verificação e o acompanhamento dos seguintes 
itens: ticket médio, margem de contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade, liquidez 
seca, endividamento margem lucro bruto e margem lucro líquido para gestão do 
negócio. Trata-se uma pesquisa teórico-empírica, com análise quanti-qualitativa dos 
dados. Além disso, a pesquisa apresenta um estudo de caso, visto que este 
caracteriza-se pelo estudo profundo e exaustivo de determinado tema. Com os 
indicadores que foram escolhidos e trabalhados ao longo desses meses a empresa 
poderá obter informações com maior agilidade e precisão, para fazer a sua gestão e 
poder tomar decisões baseadas em informações confiáveis. Com isso podemos dizer 
que a implementação dos sistemas de indicadores financeiros na empresa foi 
satisfatória, pois a administração da empresa utilizará dessas informações para poder 
se manter no mercado e torna-se mais competitiva. 
 

Palavras Chaves:  Indicadores. Informação. Sistema de indicadores. 
Gerenciamento. 
 

 

  



 

 

ABSTRACT 
 

 

The indicator system is an important financial and planning control tool assists the 
administrator in decision-making possible a more clear and coherent vision of a certain 
period. This work is a proposal to implement the system of indicators as control and 
planning financial tool for planned furniture and Decorations Company, located in 
Tapejara-RS. Thus it was presented the current situation of the company, as well as 
collected data of the company and after it was suggested the implementation of the 
system of indicators that among them are: average ticket, contribution margin, break-
even, profitability, dry liquidity, debt margin gross profit and net profit margin for the 
business. It is a theoretical and empirical research, with quantitative and qualitative 
data analysis. In addition, it is a case study, since it is characterized by deep and 
exhaustive study of a particular topic. With indicators that have been chosen and 
worked throughout these months the company can get information more quickly and 
accurately, to its management and to make decisions based on reliable information. 
Thus, we can say that the implementation of financial indicator systems was 
satisfactory in the company because company management will use this information 
to be able to stay in business and become more competitive. 
 
Key Words:  Indicators. Information. System indicators. Management. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É comum as empresas não possuírem um sistema de gerenciamento eficiente 

e preciso. Isso é bastante prejudicial à vida econômico-financeiro das empresas, em 

virtude de não haver dados confiáveis para a tomada de decisão.   

No ambiente competitivo em que as empresas estão inseridas, cada detalhe 

pode fazer uma enorme diferença, deste modo, manter controles, seja eles contábeis, 

estratégicos ou financeiros, torna-se fundamental para a sobrevivência das 

organizações. Em virtude disso os indicadores de desempenho nas empresas surgem 

como ferramentas indispensáveis para um crescimento de sucesso. 

No atual momento que o país está passando, inflação aumentando, taxas de 

juro extremamente altas, é muito fácil que qualquer descuido na gestão da 

organização cause um desiquilíbrio financeiro na situação da mesma. Neste cenário 

muito se fala em redução de custos, análise de cenários e tentativas para manter a 

empresa no mercado.  

Diante disso, na gestão de uma empresa, uma das etapas importantes é a 

análise dos indicadores de desempenho, que fornecem ao gestor, informações que 

permitem acompanhar a situação econômico-financeira da empresa, em qualquer 

momento, para tomada de decisões. 

Além dos indicadores econômicos e financeiros há também indicadores não 

financeiros, porém, devido ao momento pelo que está passando o país, os indicadores 

econômico-financeiros tem uma maior relevância para as empresas. Pois demonstram 

como está a saúde da organização e a condição de enfrentar e sobreviver à crise 

financeira. 

 

 

1.1 TEMA E DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

Diante do exposto e buscando compreender as dificuldades e a complexidade 

de se estabelecer um conjunto de indicadores para mensurar o desemprenho 

empresarial e acompanhar a situação da empresa, além de servir como auxílio no 

processo decisório é que surgiu a proposta desta pesquisa. 

Assim, a pesquisa tem como tema a implantação de indicadores de 

desempenho, e a sua delimitação está no enfoque, apenas na questão 



11 

 

econômica/financeira da empresa. Indicadores tais como ticket médio, margem de 

contribuição, ponto de equilíbrio, lucratividade, endividamento, liquidez e lucro, em 

uma empresa de móveis planejados e decoração.  

A pesquisa foi efetuada somente com indicadores econômicos e financeiros em 

função da empresa não utilizar nem um sistema de indicador. Além disso, a situação 

econômica pela qual o país está passando requer bastante atenção nesta questão. 

Após o término da implantação dos indicadores financeiros está previsto para no 

decorrer do próximo ano, a implantação de alguns indiciadores não financeiros, como 

por exemplo giro de caixa, giro do estoque, número de reclamações, tempo para a 

solução de reclamações, perfil do consumidor, capacidade de produção, etc. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 

Neste item são apresentados os objetivos geral e específicos pertinentes a 

pesquisa. 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O objetivo deste estudo é implantar um modelo sistema de indicadores que 

possibilite a fácil gestão para que os proprietários ou acionistas maximizem seus 

lucros. Tendo como base os indicadores citados anteriormente. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Coletar dados referentes ao histórico da empresa. 

2. Propor um modelo de análise dos indicadores.  

3. Analisar a situação econômico-financeira da empresa. 

4. A partir dos resultados, propor ações que ajudem a maximizar a utilização 

dos indicadores, facilitando a gestão da empresa. 
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1.3 JUSTIFICATIVA 

 

A partir da década de 90, o ambiente de negócios se tornou mais complexo, 

segundo Cordeiro e Ribeiro (2002), deixando ao alcance de todos os fenômenos 

econômicos e sociais, além disso causou uma reestruturação no ambiente 

empresarial. A globalização, as novas tecnologias, a evolução estrutural e tecnológica 

das empresas, quebra de paradigmas, tudo isso vem exigindo nova postura gerencial 

dos gestores. 

Gerir hoje envolve uma gama muito mais abrangente e diversificada de 

atividades do que no passado. Consequentemente o gestor hoje precisa estar apto a 

perceber, refletir, decidir e agir em condições totalmente diferentes. 

O processo de gestão pode ser resumido como o controle do desempenho para 

garantir a continuidade da organização. E uma ferramenta importante para a gestão 

da empresa são os indicadores de desempenho, que demonstram a real situação da 

empresa e fornecem informações para identificar o que é necessário para ajustar e 

colocar a empresa novamente no rumo certo. 

Assim, para o presente trabalho foi realizado, um estudo de caso em uma 

empresa de pequeno porte do ramo de móveis planejados e decoração, com 

aproximadamente 8 anos de mercado e que vem apresentando dificuldades em sua 

gestão. A empresa busca constantemente novas ideias e está inserida em um 

mercado muito competitivo com aproximadamente 17 concorrentes na mesma cidade 

e no mesmo segmento, móveis planejados. 

A proposta deste trabalho, nasceu com objetivo de facilitar a compreensão 

sobre os indicadores e incentivar sua adoção como instrumento de gestão e reafirmar 

a importância desses no dia a dia do administrador. O projeto terá como principal 

ponto a implantação do sistema de indicadores o qual ajudará os administradores na 

gestão da empresa. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este trabalho tem como objetivo, demonstrar alguns indicadores que são 

necessários para gerenciar uma empresa. Indicadores que identificam o resultado que 

a empresa está gerando no período proposto. Com base nisso, segue abaixo o 

referencial teórico utilizado como base para o desenvolvimento desta pesquisa. 

 

 

2.1 GESTÃO DA EMPRESA 

 

Processo de gestão pode ser sintetizado como um processo de controle e 

desempenho da empresa como um todo, que tem como objetivo garantir o 

cumprimento da missão e continuidade da empresa. Nesse processo é determinado 

o desempenho esperado das diversas entidades que compõe a empresa. Para 

Mintzberg et al (2001) o controle de desempenho assemelha-se ao instrumento de 

formalização do comportamento, uma vez que determina as ações especificas para 

padronizar os resultados. Como ele influencia a ação das pessoas, os melhores 

conceitos devem ser utilizados para controle.  

Nesse ambiente, a diferença entre sucesso e fracasso, entre lucro e falência, 

entre bom e o mau desempenho está no melhor uso dos recursos disponíveis para 

atingir os objetivos focados.  

A ênfase na gestão vem da necessidade de aperfeiçoar continuamente os 

processos de negócio, pelo aprendizado e inovação permanente. Novos métodos de 

gestão, novas ferramentas de apoio, novos sistemas de informação, tudo isso 

representa o esforço por aperfeiçoar a gestão. 

A decisão de abastecer um veículo, comprar um pote de margarina ou iluminar 

um ambiente não é, conceitualmente, diferente da decisão de comprar uma nova 

máquina para a linha de produção aumentar o esforço promocional ou contratar mais 

funcionários. Reservadas as devidas proporções, a decisão sobre o que fazer esta 

pautada nas informações que chegam até o decisor. Com base nelas uma pessoa 

define os rumos para a vida pessoal ou, de outra forma, o destino de um negócio. Sem 

informação não há o que fazer, não há decisão a ser tomada.  

Para o gerenciamento de um negócio é necessário que haja elaboração de 

informações. São elas que dão respaldo a tomada de decisão. Portanto, estabelecer 
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parâmetros para a produção de informações e facilitar o fluxo destas para os diversos 

públicos interessados, passam a ser elementos importantes para a sobrevivência 

empresarial, pois afinal, constroem uma base de informações e uma base para a 

tomada de decisão. Há empresas que documentam todo o processo e os resultados, 

e há aquelas que trabalham de maneira informal, sem estabelecer um histórico das 

experiências e aprendizados para respaldar o gerenciamento futuro. No caso em que 

os caminhos são informais, a tomada de decisão pode ser bastante prejudicada pela 

baixa qualidade da informação, já o processo de elaboração desta pode ser falho e 

não permitir identificação eficaz do problema. Uma informação errada pode levar a 

uma decisão errada.  

A informação para ser bem utilizada pela empresa necessita ser traduzida em 

uma linguagem de uso comum e adequada para a análise e tomada de decisão. Assim 

surge o indicador, que é o agente tradutor da informação, democratizando o acesso 

as informações por todos os interessados, de maneira única e universal. 

Construir um sistema de indicadores que represente todos os processos da 

empresa é a grande tarefa dos gestores, pois cabe a eles a construção do futuro do 

empreendimento. Um sistema de indicadores que alimente o processo decisório com 

informações fieis, uteis e pontuais, fotografando o desempenho das diversas 

atividades, pode ser, indubitavelmente, o elemento fundamental para a diferenciação 

da gestão e a perenidade do negócio.  

 

 

2.2 INDICADORES  

 

Abaixo serão apresentadas informações referentes aos indicadores de 

desempenho, como identificar um indicador, a importância, a construção e a utilização 

dos indicadores.  

 

 

2.2.1 Identificando um indicador  

 

A tarefa básica de um indicador é expressar, da forma mais simples possível, 

uma determinada situação que se desejar avaliar. Para Fernandes (2004), o resultado 
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de um indicador é uma fotografia de dado momento, e demonstra, sob uma base de 

medida, aquilo que está sendo feito, ou que se projeta para ser feito.  

O autor afirma ainda que, em uma situação mais complexa, o uso de 

indicadores auxilia no estabelecimento da quantificação de um processo e estabelece 

padrões para analisar o desempenho. Os indicadores que representam determinado 

processo sinalizam como ele se encontra e mostram para a gerência como as tarefas 

estão sendo desenvolvidas. Fundamentalmente, os indicadores oferecem á gerência 

números que indicam o estado ou o estágio das várias etapas de um dado processo.  

Assim os indicadores são medidas de uma atividade. Expressam um número 

que indica se as coisas podem ser medidas e, se podem ser medidas, podem ser 

comparadas e administradas, como preconiza Globerson e Framoton, (apud 

CAMARGO, 2001, p .51), ao afirmarem que “você não pode administrar o que não 

pode medir”.  

Desse modo, medir é uma necessidade para a administração, produzir 

indicadores é uma necessidade para a administração e utilizar indicadores é fazer 

medição do que se quer administrar. Portanto, medir é produzir informações utilizando 

indicadores, e fazer uso de indicadores é gerenciar com base em informações.  

Botelho (2003) ensina que é preciso estar constantemente atento aos 

indicadores para que eles sejam efetivamente utilizados pelos gerentes. Chama isso 

de gerenciamento, quando com base nas informações do sistema de indicadores, é 

possível tomar decisões ou interferir em processos de forma competente.  

Para Fernandes (2004), os indicadores disponibilizam para a empresa a 

oportunidade de monitorar o desempenho e preparar melhorias para aperfeiçoamento 

das atividades que demandem ação de correção. Sem o uso dos indicadores não seria 

possível perceber o problema, e a decisão da intervenção ficaria prejudicada, 

simplesmente, pela falta de informação. Decidir o momento de agir seria praticamente 

impossível, a não ser por impulso ou iniciativa arbitrária.  

Segundo o autor, a identificação dos diversos indicadores presentes nas várias 

etapas de um processo, que, reunidos, constituem um sistema de indicadores, é 

passo certo, no sentido de revelar a organização o que e como está sendo feito.  
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2.2.2 Importância do indicador 

 

A utilização de indicadores permite a empresa monitorar diversos processos 

internos (produção, recebimento de matéria-prima, logística interna, manipulação dos 

pedidos, despachos de mercadorias) e externos (logística externa, tempo de entrega, 

flutuação de vendas.  

O monitoramento, ou seja, o uso do indicado, leva o gerente a observar o 

desempenho de cada processo, bem como o da empresa como um todo, ajudando-o 

a identificar onde, em determinado momento deve focar sua energia visando dar 

garantia de fluxo para o valor que se pretende entregar ao consumidor. Observar 

indicadores que apontem unicamente resultados financeiros é importante, mas nem 

sempre estes darão a dimensão real do que se pretende medir. Analisar indicadores 

que representem atividades ou processos estranhados na cadeia produtiva, sem uma 

relação direta com a questão financeira, é uma ação proativa de gerenciamento para 

entrega de valor, de monitoração efetiva de desempenho. Isso é o que atestam Kaplan 

e Norton (1997, p.7), ao sublinharem que “será impossível navegar rumo a um futuro 

mais competitivo, tecnológico e centrado nas competências monitorando e 

controlando apenas as medidas financeiras do desempenho passado”.  

Em um ambiente de forte concorrência como o que se verifica atualmente, as 

empresas vencedoras serão aquelas que perceberem e implantarem as mudanças 

necessárias para continuar satisfazendo o consumidor, e não apenas as pequenas 

monitorações, as quais em geral, atendem a uma visão puramente financeiras, sem 

visão de futuro. Durski (2003, p.28), além de afirmar, concorda que a empresa deve 

estar atenta aos seus processos, mas também, tanto quanto possível, estar ciente dos 

processos dos concorrentes, de forma a estabelecer um sistema confiável de 

comparação.  

Os indicadores são essenciais ao planejamento e controle dos processos 

organizacionais, pois constituem a base do planejamento. Estabelecem medidas 

verificadoras do cumprimento de metas e objetivos e sinalizam o rumo que a 

organização está seguindo. Assim facilita a ação das gerência, proporcionando maior 

respaldo na tomada de decisão.  

Segundo Takashina, (apud CAMARGO, 2000, p. 27), “os indicadores devem 

estar sempre associados as áreas do negócio cujos desempenhos causam maior 

impacto no sucesso da organização. Desta forma, eles dão suporte a análise crítica 
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dos resultados do negócio, as tomadas de decisão e ao planejamento”. Os indicadores 

desencadeiam processos de melhorias incrementais e revolucionários, quando 

permitem, mediante valores comparativos referenciais, demonstrar o posicionamento 

dos processos e, consequentemente, da organização no mercado em que atua.  

 

 

2.2.3 Construção do indicador  

 

Levando em conta que um indicador é um número que expressa o estado de 

alguma coisa que se considera relevante e importante para a empresa, sua 

construção passa, primeiramente, pela análise da contribuição para a tomada de 

decisão. O indicador deve ser representante de algo necessário para a rotina de 

gerenciamento da empresa. Em função disso, são necessários cuidados quando do 

estabelecimento da coleta e tratamento de dados, que constituem a base para a 

formação de um indicador.  

Camargo (2000), afirma que os indicadores precisam externar credibilidade e, 

para tanto, devem ser gerados de forma criteriosa, assegurando a disponibilidade dos 

dados e resultados mais relevantes no menor tempo possível e ao menor custo. 

Takashina e Flores (1996), concordam com essa visão e vão além, afirmando que um 

indicador deve ser empregado criteriosamente, observando-se sua importância no 

menor tempo possível, com base em dados confiáveis. Precisa atender a vários 

critérios, destacando-se entre eles a seletividade ou importância, simplicidade e 

clareza, abrangência, rastreabilidade e acessibilidade, comparabilidade, estabilidade 

e rapidez de disponibilidade, bem como baixo custo de obtenção.  

Todas essas características vão se incorporando aos indicadores à medida que 

vão sendo estabelecidos, em função da tarefa a eles confiada. O que deve ficar claro 

para os usuários dos indicadores é a importância destes, o que representam, e as 

relações de causa e efeito necessariamente presentes. Ao observar isso o indicador 

estará atendendo aos critérios que os estudiosos acima observaram.  

A construção do indicador precisa estar fielmente ligada ao processo a ele 

vinculado para não causar erros de informação, pois por exemplo, “medir número de 

novos clientes é um enfoque que é diferente de medir percentual da receita obtida de 

novos produtos” (FERNANDES, 2002, p. 71). São dimensões diferentes e que assim 
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devem ser tratadas, porque produzem informações diferentes que podem 

desencadear decisões também diferentes.  

O resultado do indicador leva a análise das ações implementadas. Um 

indicador apontando melhorias constantes significa que a equipe está atacando os 

pontos críticos do processo, e um indicador que mostre piora constante ou 

instabilidade sugere que não está havendo acerto nos pontos críticos atacados, ou 

que os pontos identificados não são críticos.  

 

 

2.2.4 Utilização do indicador 

 

Quando o empreendimento passa a ganhar mais corpo, um maior número de 

monitorações é necessário, portanto cresce o banco de dados e maior tende a ser o 

número de indicadores. E nesse momento que não se deve cair na tentação da 

pluralidade indiscriminada dos indicadores. É importante o pleno conhecimento das 

etapas e processos para perceber o caminho correto a seguir, atentando-se para 

observações de Ittner e Larker (2003, p. 90) sobre esse fenômeno: “quando as 

empresas não sabem o que medir, elas geralmente passam a medir demais”. Os 

autores antecipam a análise de uma situação em que há muitos indicadores: “o 

resultado é uma profusão selvagem de medidas periféricas, triviais ou irrelevantes” 

(ITTNE e LARKER, 2003, p.91). 

A relevância está no que medir, pois há tantos processos e aspectos diferentes 

que a tentativa de implementar todos, resultaria numa anarquia sem fim, e a empresa 

certamente fracassaria em seu objetivo, perdida entre milhares de dados e 

indicadores. Os indicadores devem representar vários processos, de forma a se obter 

a fotografia completa da empresa, bem como a de todos os processos importantes e 

merecedores de monitoração. Fernandes (2004) sugere, para a construção de um 

sistema de indicadores, a sequência de passos: 

- Identificar os processos – é o primeiro passo para perceber que o todo é 

divisível em várias partes e que, apesar de estas poderem ser visualizadas como 

autônomas, elas se inter-relacionam e são sensíveis umas às outras. A divisão em 

vários processos ajuda a conhecer os detalhes importantes de cada um e possibilita 

a definição de indicadores representativos.  
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- Observar os parâmetros principais – o entendimento da importância do 

processo leva o gestor a identificar os principais parâmetros necessários para o seu 

monitoramento. São eles que dão forma e orientação ao processo, atuando como 

verdadeiros termômetros prontos para ser utilizados em um sistema de medição, 

merecendo energia adicional por parte dos administradores.  

- Identificar causas e efeitos nos parâmetros principais – um processo com mais 

desempenho afeta, em efeito cascata todos os demais processos a frente e, de modo 

geral, o resultado para qual ele participa. Os parâmetros principais são dependentes 

e causam dependência, em maior ou menor grau, em outros parâmetros principais de 

outros processos. A observância dessa relação leva a uma melhor leitura do processo 

de identificação dos indicadores.  

- Estabelecer os indicadores que representam os processos – uma vez 

identificados as relações entre parâmetros, determinam-se os indicadores que melhor 

traduzem a existência dos processos, seus resultados e relações de causas e efeitos.  

- Observar a evolução dos indicadores – um sistema de indicadores anuncia, 

em determinado momento, a situação passada de um acontecimento. A ocorrência de 

vários ciclos oferece uma visão do caminho percorridos, erros e acertos. 

A utilização de indicadores em diversos processos auxilia o administrador a 

perceber consistências (ou inconsistências) nos resultados. Um sistema de 

indicadores não deve ser utilizado apenas para gerar tabelas e gráficos. É necessário 

estabelecer sólidos parâmetros para que ele não tenha um fim em si mesmo e nem 

permita medições para atividades obvias, que nada agregam ao gerenciamento, 

medindo apenas por medir.  

Um bom sistema de indicadores deve prover informações para permitir a 

avaliação dos processos que envolvem insumos e seus fornecedores, dos processos 

internos das empresas, dos produtos intermediários e finais e daqueles que envolvem 

os clientes. Já no nível estratégico estão os indicadores que representam a posição e 

o posicionamento da empresa. São indicadores que pouco tem a ver com processos, 

mas que traduzem os seus impactos nos resultados da organização. São estes 

indicadores que efetivamente demonstram o cumprimento da missão e da visão da 

empresa. São eles que mostram o caminho que a empresa está seguindo e qual o 

destino esperado em função da velocidade e da direção tomadas, representado pelos 

indicadores deste nível. Sua composição está intimamente relacionada com os 

indicadores do nível tático e reflete pouco os processos operacionais e as 
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comparações corporativas, ou seja, são utilizados principalmente para comparar os 

rumos de uma organização frente as organizações concorrentes e a indústria em que 

a empresa está inserida.  

 

 

2.3 VISÃO GERAL DOS INDICADORES  

 

Indicadores são índices de desempenho que fornecem informações permitindo 

acompanhar a situação econômico-financeira da empresa, por meio deles é possível 

tomar decisões gerenciais necessárias, evitando desvios que estejam prejudicando o 

desempenho do negócio.  

Alguns destes indicadores são:  

•  Ticket médio: é o valor médio de cada venda e serve para descobrir se 

sua empresa está vendendo itens de maior ou menor valor. Este é obtido através da 

seguinte fórmula (ZOGBI, 2015, p. 217): 

 

 vendasde Número

oFaturament
  MédioTicket =  

 

•  Margem de contribuição: representa o quanto o lucro da venda de cada 

produto contribuirá para a empresa cobrir todos os seus custos e despesas fixas, 

chamados custos de estruturas. Segundo Marques (2004, p. 118), a fórmula da 

margem de contribuição é:  

•  

 

) variáveisdespesas    variáveis(custos / oFaturament  ãoContribuiç de Margem +=  

 

•  Ponto de equilíbrio: é o montante mínimo necessário de vendas para 

cobrir todos os custos e despesas da empresa e não ter prejuízo. e pode ser expressa 

pela seguinte fórmula (MARQUES, 2004, p. 115): 

 

ãocontribuiç de margem de Índice

fixas despesas e Custos
  Equilíbrio de Ponto =  
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•  Lucratividade: demonstra o poder de ganho da empresa comparando o 

seu lucro líquido ao seu faturamento total, responde se o negócio está justificando ou 

não a operação. Esta, para Ross et al (2013, p. 67), é expressa da seguinte forma: 

 

100x 
oFaturament

líquido Lucro
   adeLucrativid =  

 

•  Liquidez: e a capacidade de pagamento da empresa frente a suas 

obrigações. Para Gitman (2010) a  liquidez esta subdividida em:  

 

Circulante Passivo

Circulante Ativo
   Corrente Liquidez =  

 

Circulante Passivo

Estoque - Circulante Ativo
   Seca Liquidez =  

 

Prazo Longo a Exigível  Circulante Passivo

Prazo Longo a aRealizável  Circulante Ativo
   Geral Liquidez

+
+=  

 

•  Endividamento: e o índice que mede o quanto a empresa está 

endividada. Segundo Ross et al (2013, p. 63), a fórmula para encontrar o 

endividamento é: 

100 x 
Ativo

Passivo
  ntoEndividame =  

 

•  Lucro: A margem de lucro tem um papel importante na hora de calcular 

a saúde financeira da empresa. Existem dois tipos de margem de lucro que são, 

margem de lucro bruta e margem de lucro liquida (GITMANN, 2010)..  

� Lucro bruto é a eficiência de uma empresa durante o processo de 

produção. 

 

 vendidosProdutos dos Custo -  totalReceita  Bruto Lucro de Margem =   

  

� Lucro liquida é o lucro que você faz para cada real em receita.  
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 100 x 
Total Receita

Renda de Imposto após Líquido Lucro
   Líquido Lucro de Margem =  

 

A análise de indicadores financeiros, também pode ser usado ser usada para 

fornecer informações consistentes para convencer os sócios existentes, ou potenciais 

de que é um bom negócio investir mais dinheiro na organização. Bancos também 

utilizam esses indicadores para analisar a capacidade das empresas em arcarem com 

os encargos.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

Através da pesquisa, identificaremos os pontos necessários a serem estudados 

com o intuito de demonstrar alguns indicadores para que a empresa possa fazer sua 

gestão de forma mais objetiva. Abaixo os procedimentos utilizados para a realização 

desta pesquisa. 

 

 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Quando à espécie da pesquisa, trata-se de uma avaliação formativa. Segundo 

Diehl e Tatim (2006, p. 56) nesse tipo de projeto, o “propósito é melhorar ou 

aperfeiçoar sistemas ou processos, a avaliação formativa normalmente implica num 

diagnóstico do sistema atual e sugestões para sua reformulação”, por isso requer 

certa familiaridade com o sistema e idealmente, a possibilidade de implementar as 

mudanças sugeridas e observar seus efeitos. 

Quanto ao objetivo da pesquisa, trata-se de uma pesquisa teórica, empírica e 

exploratória. Conforme Diehl e Tatim (2006, p. 53) “pesquisas exploratórias tem como 

objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vista a torná-los mais 

explícito ou a construir hipóteses”. 

No que compreende a abordagem do problema, a presente pesquisa pode ser 

classificada como quali-quanti, ou seja, apresenta características tanto qualitativas 

quando quantitativas. Segundo Diehl e Tatim (2006) pesquisas qualitativas 

caracterizam-se por descrever a complexidade de determinado problema e a 

interação de certas variáveis, compreender processos dinâmicos vividos por grupos 

sociais, contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em 

maior nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento 

dos indivíduos. 

Ainda conforme Diehl e Tatim (2006) uma pesquisa quantitativa caracteriza-se 

pelo uso da quantificação tanto na coleta de dados quanto do tratamento das 

informações por meio de técnicas estatísticas, desde as mais simples, como 

percentual, média, desvio-padrão, às mais complexas, como coeficiente de 

correlação, análise de regressão, etc, com o objetivo de garantir resultados e evitar 
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distorções de análise e interpretação, possibilitando uma margem de segurança 

maior. 

Quanto aos procedimentos técnicos é classificada como um estudo de caso 

que de acordo com Diehl e Tatim (2006, p. 61) “um estudo de caso caracteriza-se pelo 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita seu 

amplo e detalhado conhecimento”. 

 

 

3.2 INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

O recolhimento dos dados para desenvolvimento da presente pesquisa foi feito 

através da realização de entrevistas não estruturas com a sócia administradora da 

empresa e também através de documentos formais da empresa em pesquisa. 

Segundo Diehl e Tatim (2006, p. 66) entrevistas não estruturadas “são aquelas 

em que o entrevistador tem liberdade para desenvolver a entrevista em qualquer 

direção que considere adequada, sendo uma forma de explorar mais amplamente 

uma questão”. Normalmente as perguntas são abertas e podem ser respondidas em 

uma conversação informal. 

 

 

3.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Os dados foram trabalhados em Excel, com a elaboração de gráficos para a 

ilustração dos indicadores e possibilitando assim a análise dos mesmos para 

entendimento da real situação econômica e financeira da organização. 

 

 

  



25 

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

A empresa estudada foi fundada em 06/12/2007,é uma empresa de pequeno 

porte, com sede em Tapejara – RS. Está inserida no ramo de móveis planejados e 

decorações. Atualmente conta com aproximadamente 10 colaboradores diretos. 

Possui profissionais formados em Arquitetura e Urbanismo, além de projetistas com 

mais 20 anos no mercado de móveis planejados e decorações.  

Seu diferencial é sempre buscar um lugar de destaque entre seus concorrentes, 

isso envolve detalhes em projetos, além de ter uma linha diferenciada em decorações 

que fazem toda a diferença no projeto. Os profissionais contam com programa 

licenciado para desenho, que proporciona imagem em 3D para o cliente visualizar seu 

projeto.  

Contudo, há aproximadamente 17 empresas concorrentes, no ramo de móveis 

planejados e 3 concorrentes na área de decorações. Por isso é bastante oneroso e 

requer um grande trabalho a atividade de fidelizar um cliente e efetivar a venda de 

projetos. Mas por outro lado, tem-se a oportunidade de, sempre que vender, poder 

mostrar que toda a dedicação valeu a pena e no final o cliente ficou feliz e muito 

satisfeito. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Abaixo serão apresentados os gráficos dos indicadores utilizados para a 

pesquisa, iniciando pelo gráfico de ticket médio. 

 

Gráfico 1: Indicador de Ticket Médio 

Fonte: Dados da pesquisa  
 

Ticket médio serve para demonstrar o valor médio que cada cliente compra no 

estabelecimento. Este valor é determinado pela média entre o montante das vendas 

e o número de clientes que geraram esse volume de compras.  

No Gráfico 1, podemos observar que no mês de agosto 2015 houve grande 

oscilação em volume de clientes atendidos, se comparado com julho 2015 onde o 

faturamento foi bem próximo. O valor aproximado de venda por cliente de agosto para 

julho foi 28,74% maior. Esta variação, no mês de agosto, se deu em função da 

promoção de estofados, realizada na empresa, visto que o preço de vendas dos 

estofados é alto, quando comparados a outros itens de decoração.  

A redução nos meses seguinte, de setembro e outubro, está relacionada ao 

grande volume de vendas ocorridas durante a promoção, fazendo com que o valor 

médio de itens neste mês tivesse uma boa redução.  
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Gráfico 2: Indicador de Margem de contribuição  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Margem de contribuição representa o quanto a empresa consegue gerar de 

recursos para pagar as Despesas Fixas e obter Lucro.  

O resultado da margem de contribuição, quando observado no gráfico acima 

demonstra que o melhor mês foi outubro, pois apesar de ter faturado menos, as 

despesas diminuíram, elevando por sua vez a margem de contribuição. 

 

Gráfico 3: Indicador de Ponto de Equilíbrio  

 
Fonte: Dados da pesquisa  
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O Indicador ponto de Equilíbrio, demonstra o volume necessário de vendas 

para que a empresa possa arcar com suas obrigações. Neste período a empresa vem 

trabalhando para ajustar a operação e quando observado o gráfico, fica claro que os 

ajustes estão sendo feitos gradativos e bem pensados para melhorar a saúde 

financeira da empresa. Isso pode ser percebido a medida que, ao longo dos meses 

estudados, o ponto de equilíbrio da empresa vem diminuindo. 

 

Gráfico 4: Índice de Lucratividade  

 
Fonte: Dados da pesquisa  

 

Para identificar qual o percentual de lucratividade da empresa é necessário 

dividir o lucro pelo faturamento. Neste indicador podemos observar que há uma 

variação para mais e para menos, pois tratam-se de fatores como receitas, despesas, 

custos. No mês de outubro, por exemplo, a loja promoveu uma promoção com 40 % 

de desconto o que acarretou em uma grande queda da lucratividade.  
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Gráfico 5: Índice de Liquidez Seca  

 
Fonte: dados da pesquisa  

 

O indicador de liquidez seca fornece a informação da capacidade de 

pagamento da empresa, ele indica o quanto a empresa tem, disponível para 

pagamento, para cada R$ 1,00 de dívida. Pode-se observar, no Gráfico 5, que mesmo 

este ainda não ser um indicador positivo, houve uma crescente melhora nos últimos 

meses, ou seja, a capacidade de pagamento da empresa vem melhorando 

gradativamente, juntamente com outros indicadores. 

A empresa, em junho, tinha R$ 0,75 para cada R$ 1,00 que ela devia. Este 

indicador vem melhorando e no mês de outubro, pode-se perceber, que para cada R$ 

1,00 que a empresa deve, ela tem disponível R$ 0,90. 

Este indicador considera apenas os direitos que a empresa possui no curto 

prazo, sem a consideração dos estoques. Visto que a transformação do estoque em 

dinheiro pode levar um longo prazo. Por isso a importância do acompanhamento deste 

indicador e a evolução dele para a saúde financeira da empresa. 
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Gráfico 6: Indicador de Endividamento 

 
Fonte: dados da pesquisa  

 

O endividamento é um dado importante na empresa e deve ser monitorado de 

perto, pois este é outro indicador que informa a saúde financeira da empresa e pelo 

Gráfico 6, podemos observamos a retração do endividamento da empresa.  

Nota-se que o indicador vem caindo e consequentemente vem melhorando o 

resultado da empresa. A diminuição de endividamento da empresa, está relacionada 

ao pagamento de empréstimos e a redução da utilização do cheque especial que era 

bastante utilizado pela empresa. 

 

 

Gráfico 7: Indicador de Margem Lucro Bruto  

 
Fonte: dados da pesquisa  
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O lucro bruto se refere à diferença entre a receita líquida das vendas e serviços 

e o custo dos bens e serviços vendidos, ou seja, o quanto se gasta para produzir o 

produto ou para realizar um serviço. 

Neste gráfico observamos que a margem de lucro bruto tem oscilado bastante. 

A margem de lucro bruto não é estável, em função disso a empresa deve estar atenta 

e sempre prever com seus custos dos produtos, para poder obter melhor resultado. 

 

Gráfico 8: Indicador de Margem de Lucro Líquido  

 
Fonte: dados da pesquisa  

 

Já o lucro líquido é o lucro bruto menos as deduções de despesas, imposto de 

renda e de outras taxas que a empresa ou o profissional precisam pagar. Neste gráfico 

podemos observar a oscilação no Lucro Líquido, o maior impacto se dá no mês de 

outubro onde houve uma promoção de troca de mostruário com descontos de 40%. 

Podemos observar que alguns produtos com custo mais elevado acabaram retraindo 

o lucro da empresa. 
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6 SUGESTÃO DE MELHORIA 

 

� Implantar e acompanhar mensalmente os indicadores de desempenho a 
fim de maximizar seus resultados.  

� Redução da utilização do cheque especial. 
� Planejar melhor as próximas promoções para evitar resultados 

negativos. 
� Trabalhar fortemente para reduzir seus custos e despesas, pois haverá 

resultados mais satisfatórios.  
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7 CONCLUSÃO  

 

 

O aumento da competitividade no ambiente empresarial é um fator que 

determina os caminhos que uma organização deve escolher. O grande número de 

concorrentes inseridos no mercado e as transformações que ocorrem rapidamente em 

todo mundo são alguns fatores que contribuem para que as empresas busquem 

alternativas de vantagem competitiva para se manterem no mercado.  

No ambiente competitivo as organizações a todo o instante buscam 

desenvolver estratégias que as tornem mais competitivas e consequentemente 

garantam sua sobrevivência. Tomar decisões com foco no futuro, observando as 

oportunidades pode significar o desenvolvimento e crescimento da empresa.  

Considerando todo esse contexto, a utilização de ferramentas de gestão 

financeira torna-se indispensável. Possuir um sistema de indicadores financeiros de 

desempenho é importante para que a empresa possa avaliar seus resultados, período 

a período, podendo assim ter a noção exata de seu resultado.  

Com o presente trabalho pode-se perceber que a empresa de móveis 

planejados e decoração estudada encontra-se em um período de crescimento, porém 

com problemas de organização e aproveitamento de recursos financeiros. Mesmo 

sendo lucrativa a empresa apresenta resultados abaixo do esperado. Neste trabalho 

foram apresentados apenas indicadores financeiros pois a administração da empresa 

preferiu os dados financeiros inicialmente e após serão trabalhados os indicadores 

não financeiros.  

Com base em todos os indicadores financeiros analisados, é coerente que a 

empresa em questão busque sempre utiliza-los de forma ríspida, sempre praticando 

os melhores processos e tendo sempre informações atualizadas, para que não tenha 

nenhum problema, ou não sejam tomadas decisões precipitadas. Utilizando-se dessas 

ações a estudada terá um sistema de controle e gestão que será determinante para a 

concretização de seu principal objetivo que é o crescimento sólido com rentabilidade.  
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APÊNDICE A – Imagens da empresa  

 
Figura 1: Setor de produção dos móveis planejados

 
 
Figura 2: Área de vendas e decorações 
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Figura 3: Área de vendas e decorações 

  
 

Figura 4: Área de vendas e decorações, ambiente de quarto casal  
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Figura 5: Ambiente de decorações 

 


