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“A ideia de tarefa é, quiçá, o mais importante elemento na administração 

científica” 

Frederick W. Taylor 



 

RESUMO 

 

As empresas enfrentam, mesmo nas pequenas localidades, uma acirrada 
concorrência, seja pela melhoria nas comunicações que quebram as barreiras 
naturais, seja pelos novos entrantes no mercado. Desta forma, para se firmarem 
devem conquistar fatias de mercado, necessitando tornarem-se eficientes e 
competitivas. Sem ferramentas de planejamento e controle, as decisões 
administrativas são tomadas, amparadas pela experiência e não pela análise das 
melhores alternativas, o que muitas vezes se traduz em resultados insatisfatórios. O 
presente trabalho teve por objetivo, avaliar a adequação dos instrumentos de 
controle administrativo e de gestão financeira, das microempresas da cidade de Rio 
Verde – GO, mediante análise de uma amostra, contendo 151 estabelecimentos. 
Procurou-se verificar se os microempresários utilizam as ferramentas usais de 
gestão e identificar suas fragilidades e inadequações. Não obstante, um quadro mais 
otimista, baseado nas respostas fornecidas pelas 151 empresas da amostra, quanto 
da existência de variados e importantes instrumentos de gestão, a análise mais 
aprofundada em um número restrito de empresas, não deixa qualquer dúvida: as 
microempresas de Rio Verde de Goiás não usam de forma adequada os 
instrumentos que possuem. Em suma, a pesquisa revela que as microempresas 
locais procuram incorporar instrumentos de controle em suas atividades, mas, esses, 
ainda não fornecem as informações necessárias a um bom planejamento financeiro. 

 
Palavras-chaves: Fluxo de caixa, controle e gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Companies face, even in small communities, a great rivalry either due to 
improvement in communication which break natural barriers or to new entrances into 
the market. Therefore, in order to firm themselves they must conquer a share of the 
market, becoming efficient and competitive. Without tools of planning and control, the 
administrative decisions are made, and supported by experience and not by analyses 
of the best alternatives, which many times translate into unsatisfactory results. The 
present paper had as a goal the appraisal of the adaptation of administrative 
control´s instruments and micro business´ financial management in Rio Verde - GO, 
Brazil, previous to the analyses of a sample with 151 companies. It has attempted to 
verify whether micro businesspeople use the usual tools of management and 
indentify their fragilities and inadequacies. None the less, a chart more optimistic 
based on answers given by 151 companies of the sample due to existence of many 
and important management tools, a deeper analysis in a restrictive number of 
companies leaves no doubt: the micro companies of Rio Verde are not using 
appropriately the tools that they possess. In short, the research reveals that the local 
micro business attempts to incorporate tools of control to its activities; however, these 
are not yet providing the necessary information to deliver a good financial planning. 
 
 
Key words: cash flow, control and management. 
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1    INTRODUÇÃO 

 
1.1 Apresentação  
 

 

 

Os anos passam, mudanças tecnológicas surgem, mas a preocupação com o 

dinheiro da microempresa, ainda é uma constante. O gerenciamento financeiro de 

forma eficiente é fator crucial para o bom desempenho da microempresa, sendo 

necessário um bom instrumento de controle. 

 

Neste contexto, o fluxo de caixa se apresenta como uma ferramenta fundamental no 

processo decisório, em virtude de suas contribuições ao controle do dinheiro da 

microempresa. Ele permite visualizar as necessidades e sobras de caixa de curto 

prazo, auxiliando o gestor no planejamento do seu negócio e contribuindo para o 

processo de administração de caixa, ao auxiliar na identificação antecipada de 

possíveis faltas ou sobras no caixa e ao manter o equilíbrio e a rentabilidade. 

 

Assim, as microempresas que almejam crescer de forma bem estruturada e com sua 

situação financeira controlada, precisam cuidar da gestão financeira.  É de suma 

necessidade, que o gestor utilize práticas da gestão financeira que facilitem a 

microempresa organizar seus negócios e aproveitar as oportunidades. 

 

De acordo com o estudo de Kassai (1997, p.1), as microempresas exercem papel 

importante na atividade econômica de qualquer país, e um dos grandes entraves é a 

falta de capital próprio, unido a um alto grau de endividamento e pouca capacidade 

de conseguir financiamento, restritas por linhas de créditos de curto prazo. 

 

Segundo Pinheiro (1996, p.13), as microempresas, em geral, não possuem um plano 

organizacional, por mais simples que seja, o que demarca os papéis de seus 

ocupantes e as normas de obrigações apropriadas. Os controles são redundantes e 

quase sempre concentrados, onde as decisões são tomadas pelos diretores, sem 

uma consulta prévia dos participantes do processo. 
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Bortoli Neto apud Pinheiro (1996, p.11–12), rebatem que as dúvidas que afetam as 

microempresas são as de natureza estratégica, ou seja, nem sempre a alta 

administração adequa os recursos disponíveis de uma forma satisfatória, e, com 

isso, a microempresa não consegue atingir seus objetivos. 

 

A pergunta norteadora da pesquisa pode ser assim formulada: As microempresas da 

cidade de Rio Verde – GO empregam, adequadamente, instrumentos de gestão 

administrativa e financeiros na condução dos negócios? 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem como objetivo geral avaliar a adequação dos instrumentos de 

controle administrativo e de gestão financeira das microempresas da cidade de Rio 

Verde – GO. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

 

A partir do objetivo geral, foram elaborados os seguintes objetivos específicos: 

a) Analisar a eficácia dos instrumentos de planejamento financeiro utilizados 

pelas empresas; 

b) Analisar as fragilidades/inadequações do fluxo de caixa em microempresas do 

município; 

c) Identificar se as contas a pagar e a receber seguem um adequado modelo de 

gestão financeira; 

d) Analisar se as empresas realizam o gerenciamento de estoques de forma 

apropriada. 

 

1.3 Justificativa 

 

Esse estudo se justifica pelo fato do ambiente competitivo, tornar necessário o uso 

crescente de instrumentos gerenciais, de forma a evitar que a microempresa entre 

em dificuldades financeiras e seja obrigada a abandonar o negócio. Dentre esses 
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instrumentos, destaca-se a ferramenta fluxo de caixa, que permite ao empresário 

detalhar as receitas e despesas de funcionamento. 

 

As empresas enfrentam, mesmo nas pequenas localidades, uma acirrada 

concorrência, seja pela melhoria nas comunicações, que quebram as barreiras 

naturais, seja pelos novos entrantes no mercado. Desta forma, para se firmarem 

devem conquistar fatias de mercado, necessitando tornarem-se eficazes e 

competitivas. 

 

Segundo Frezatti (1997), um instrumento gerencial adequado é aquele que permite 

apoiar o processo decisório da organização. Sem ferramentas de controle, as 

atitudes administrativas são tomadas com base na experiência e não no estudo, o 

que muitas vezes, não se traduz em resultados satisfatórios. 

 

Sem as informações consolidadas desses fluxos, é praticamente impossível ter uma 

visão holística, que possibilita a tomada de decisão, quer seja para a expansão do 

negócio ou para a devida correção de rumos, visando o bom funcionamento da 

microempresa. 

 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando análise qualitativa, baseando-se em uma 

pesquisa de campo, como instrumento para o levantamento dos dados.  

  

A dissertação está estruturada em cinco capítulos, incluindo esta introdução, que 

apresenta o tema, os objetivos e as justificativas para a realização do estudo. 

 

 No segundo capítulo, apresenta-se o marco teórico no qual se baseia a dissertação, 

introduzindo os principais conceitos e ferramentas para a gestão administrativo-

financeira. Especial atenção é dedicada à construção de um fluxo de caixa 

adequado, destacando-se, ainda, sua relevância para o controle administrativo e 

gestão empresarial. 

 

No terceiro capítulo, são abordados os procedimentos metodológicos, o que inclui a 

caracterização da pesquisa, a descrição da unidade de análise e a amostra objeto 

da pesquisa. 
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No quarto capítulo, são apresentados os resultados alcançados nas análises feitas, 

nos dados levantados pelas pesquisas de campo sobre as microempresas da cidade 

de Rio Verde – GO.  

  

E, finalmente, o quinto capítulo, apresenta as principais conclusões da dissertação.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 FLUXO DE CAIXA: ORIGENS E APLICAÇÕES NAS EMPRESAS 

 

Neste capítulo serão descritas as origens e aplicações do fluxo de caixa, introduzida 

uma apresentação esquemática da ferramenta e uma discussão sobre a importância 

de seu uso nas empresas, independentemente, de seu porte. 

 

2.1.1 Conceito  

A empresa está, continuamente, realizando operações de vendas, compras e 

investimentos, cujo volume depende do seu tamanho, do período em que se 

realizam as compras e da demanda do mercado, pelos produtos e serviços, dos 

recursos disponíveis, dentre outros fatores. Para saldar as obrigações com terceiros, 

em prazos hábeis, os responsáveis pelo departamento financeiro precisam saber se 

na data do vencimento dessas obrigações, terão disponíveis em seu caixa, o 

montante necessário para o pagamento das dívidas. Neste conjunto, cabe destaque 

os instrumentos de gestão financeira, principalmente, ao fluxo de caixa, que possui 

como foco principal a gestão das disponibilidades da empresa. 

 

Zdanovicz (1998, p.19) ressalta que “o país encontra-se em uma fase de transição, 

mas experimenta baixas taxas de inflação; a sobrevivência da empresa depende 

cada vez mais do grau de acerto da gestão financeira”. Surge, desta forma, o 

interesse pelos saldos das contas-caixa, bancos e aplicações financeiras de resgate 

imediato da empresa. 

 

As colocações apresentadas levam à necessidade de definir o termo caixa. Neste 

sentido, Frezatti (1997), salienta que: 

Definir caixa é algo que pode parecer tão empírico e simples 
que se torna difícil e complicado por essa mesma simplicidade. 
Afinal de contas caixa é caixa. No sentido clássico, o caixa 
representa o objetivo final dos investidores ao optarem por uma 
alternativa de alocação de recursos. No meio empresarial, 
caixa é o ativo mais líquido disponível na empresa, encontrado 
em espécie na empresa, nos bancos e no mercado financeiro 
de curtíssimo prazo. (FREZATTI, 1997, p.13) 
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Diante do enunciado, o fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, que 

busca auxiliar o empresário ou responsável pelo departamento financeiro, a 

gerenciar com competência os recursos disponíveis na empresa. Toda 

movimentação diária de entradas e saídas de recursos financeiros, é resumida neste 

instrumento, que representa a situação financeira da empresa em cada momento. 

Assim, a empresa poderá, com base nos registros de ingressos e desembolsos de 

caixa futuros, programar, antecipadamente, suas necessidades de caixa, bem como 

dispor de seus excedentes de caixa, em aplicações financeiras mais rentáveis e 

seguras, aumentando, dessa forma, as aplicações dos proprietários. 

 

Nesta perspectiva, Assaf Neto e Silva (1997), ressaltam que: 

Conceitualmente, o fluxo de caixa é um instrumento que 
relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos 
monetários no âmbito de uma empresa em determinado 
intervalo de tempo. A partir da elaboração do fluxo de caixa é 
possível prognosticar eventuais excedentes ou escassez de 
caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem tomadas. 
(ASSAF Neto e SILVA, 1997, p.35) 

 

Separando os termos, Matarazzo (1998), define o fluxo de caixa como instrumento 

que se refere às entradas e saídas de dinheiro na empresa, denominando-o 

Demonstração das Entradas e Saídas de Caixa (DESC). O autor, ressalta, que ela 

visa mostrar o confronto entre as entradas e saídas de caixa e, consequentemente, 

se haverá sobras ou falta de caixa, permitindo à administração decidir, com 

antecedência, se a empresa deve tomar recursos ou aplicá-los. 

 

Diante dos conceitos abordados, e cientes de que o ambiente empresarial brasileiro 

é cada vez mais competitivo, torna-se vital, que os recursos disponíveis sejam 

aplicados com a máxima eficácia. Assim sendo, torna-se cada dia mais difícil a 

sobrevivência da empresa, por menor que ela for, sem a adoção de um instrumental 

que contenha informações confiáveis que auxiliem os gestores nesta árdua tarefa de 

conduzir os negócios. 
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2.1.2 Aplicação nas empresas 

Muitas instituições de créditos, antes de concederem financiamentos e empréstimos 

a seus clientes, pedem que estes apresentem o demonstrativo de seu fluxo de caixa. 

Por este motivo, o mesmo é, também, de fundamental importância para a 

contratação de empréstimos e uso de capital de terceiros que pode pavimentar a 

expansão das vendas e aumentar a eficiência econômico-financeira e gerencial das 

empresas, sejam elas: micro, pequenas, médias ou grandes. 

 

O fluxo de caixa, por ser uma das ferramentas de gestão, permite que a empresa 

conheça o volume de capital necessário para arcar com seus compromissos diários, 

saber onde investir, dentre outros aspectos relevantes para a tomada de decisões. 

 

Tendo em vista a aguda competição que é, via de regra, enfrentada pela 

microempresa, os negócios não podem ser tratados de forma amadora, como uma 

aventura, pois manter o controle sobre a situação econômica é item de elevada 

importância para seu gerenciamento. Isso faz com que o empresário e seu contador, 

busquem novos instrumentos que os auxiliem na interpretação da realidade  do 

negócio. Com isso, surge a necessidade de adotar a ferramenta fluxo de caixa na 

empresa. 

 

De acordo com Campos Filho (1999), o fluxo de caixa é o registro e controle das 

movimentações financeiras das empresas, que mostrará as entradas e saídas de 

recebimentos em determinado período. Por esse motivo, o fluxo de caixa é uma 

importante ferramenta para uma administração eficaz. 

 

Os profissionais de contabilidade, junto com as instituições financeiras 

desenvolveram diversos métodos para descrever o fluxo de caixa. E, dependendo 

da técnica que está sendo usada e da empresa que está sendo analisada, o fluxo de 

caixa pode ter grandes variações. 
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Segundo Blatt (2001), antes que um analista financeiro comece seu trabalho em um 

fluxo de caixa de uma empresa, este conceito precisa ser definido o mais claramente 

possível. Ao longo do tempo, especialistas em contabilidade e finanças, têm 

almejado estabelecer um formato de fluxo de caixa. Não obstante aos avanços, é 

evidente que não há forma pré-estabelecida para satisfazer as necessidades de 

análise financeira do usuário. 

 

O fluxo de caixa é o instrumento de controle que permite gerenciar, no dia a dia, as 

disponibilidades dos recursos e compromissos da empresa, possibilitando a 

administração de caixa, o planejamento de aplicações financeiras e garantindo a 

visualização antecipada dos recursos. No contexto econômico moderno, a 

concorrência de mercado exige das empresas maior eficiência na gestão financeira 

de seus recursos, não cabendo indecisões sobre o que fazer com seu capital. 

 

O fluxo de caixa funciona como instrumento de projeções, que ajuda o administrador 

a estabelecer as necessidades financeiras a curto e/ou longo prazo na empresa, 

informando de forma clara, em que irão ocorrer os ingressos e os desembolsos de 

caixa, já que estas movimentações/demonstrações podem ser realizadas 

diariamente, semanalmente e até anualmente. O saldo de caixa poderá representar 

o sucesso ou o fracasso da organização. 

 

Uma boa gestão dos recursos financeiros reduz, substancialmente, a necessidade 

de capital de giro, promovendo maiores lucros pela redução das despesas 

financeiras. A atividade financeira de uma empresa requer acompanhamento 

permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu desempenho, bem como 

proceder aos ajustes e correções necessárias. 

 

Por meio do fluxo de caixa, é possível detectar carência ou sobra de caixa para que 

sejam tomadas as providências necessárias, tanto no que diz respeito à aplicação 

dos saldos, como na captação de recursos financeiros para cobrir possíveis 
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necessidades de caixa. Ele é ferramenta importante para as empresas, constituindo-

se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios.  

 

Assim, o fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferição e 

interpretação das variações dos saldos disponíveis da empresa. É o produto final da 

integração do Contas a Receber, com o Contas a Pagar, de tal forma que, quando 

se comparam as contas recebidas com as contas pagas, tem-se o fluxo de caixa 

realizado e, quando se comparam as contas a receber, com as contas a pagar, tem-

se o fluxo de caixa projetado. 

 

Em resumo, Zdanowicz (1998), define o fluxo de caixa da seguinte forma: 

Denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao conjunto de 
ingressos e desembolsos de numerários ao longo de um 
período determinado. O fluxo de caixa consiste na 
representação dinâmica da situação financeira de uma 
empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as 
aplicações em itens do ativo. De forma mais sintética, pode-se 
conceituar: é o instrumento de programação financeira, que 
compreende as estimativas de entradas e saídas de caixa em 
certo período de tempo projetado. (ZDANOWICZ, 1998, p.40) 

 

2.1.3 Representação do fluxo de caixa 

A visualização de um problema envolvendo receitas e despesas de uma empresa, 

variações de caixa ou pagamentos, resultam do fato de que um investimento, 

frequentemente, envolve recebimentos e/ou desembolsos, em diferentes instantes 

de tempo. Uma forma clara de expressar as consequências deste fato, é a 

representação gráfica, mediante o uso do Diagrama de Fluxo de Caixa, conforme 

apresentado na Figura 1. 
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Figura 1: Diagrama de Fluxo de Caixa 

 

No traçado do diagrama do fluxo de caixa, a convenção generalizada adota alguns 

procedimentos, sendo que o eixo horizontal representa a escala de tempo, em que 

da esquerda para direita, em ordem crescente, são discriminados os períodos de 

análise. O número de períodos considerados no diagrama é definido, como sendo o 

horizonte de planejamento, correspondente à alternativa analisada. 

 

Os vetores orientados para cima identificam recebimentos, representando valores 

positivos de entrada no caixa. Os vetores orientados para baixo significam 

desembolsos, estando associados a valores negativos. 

 

O fluxo de caixa projetado é o principal instrumento para o gerenciamento do caixa. 

A projeção pode ser diária, mensal, trimestral, semestral, anual ou baseada em 

qualquer período, de acordo com a conveniência da empresa e as condições para 

obter as informações necessárias. 

 

A projeção deve ser realizada para cada componente de entradas e saídas de 

recursos financeiros, sendo o resultado desta compilação, o fluxo de caixa projetado. 

 

A principal função do fluxo de caixa projetado é permitir que o gerente/administrador, 

possa conhecer com antecedência, as necessidades de recursos financeiros, bem 

como, a sobra dos mesmos. Esse instrumento pode identificar, também, os pontos 

cíclicos da liquidez do caixa, permitindo uma atuação tempestiva do gestor. 
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Tabela 1: Fluxo de caixa projetado 

FLUXO DE CAIXA PROJETADO: um simples exemplo  

Componentes 1º Mês 2º Mês 3º Mês 

1 -  

2 -  

 

 

 

 

 

 

3 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 - 

SALDO INICIAL 

ENTRADAS 

Vendas à vista 

Recebimento das vendas a prazo 

Empréstimos e financiamentos 

Recursos dos sócios 

Total de Entradas 

 

SAÍDAS 

Compras à vista 

Pagamento das compras a prazo 

Pagamento das despesas administrativas 

Pagamento das despesas comerciais 

Pagamento dos empréstimos e financiamentos 

Pagamento aos sócios 

Total de Saídas 

 

SALDO FINAL (1 + 2 – 3 = 4) 

2.000,00 

 

1.500,00 

200,00 

600,00 

1.200,00 

3.500,00 

 

 

800,00 

550,00 

430,00 

190,00 

1.360,00 

960,00 

4.290,00 

 

1.210,00 

1.210,00 

 

2.600,00 

800,00 

1.580,00 

300,00 

5.280,00 

 

 

1.200,00 

930,00 

380,00 

260,00 

740,00 

960,00 

4.470,00 

 

2.020,00 

2.020,00 

 

2.800,00 

950,00 

1.290,00 

800,00 

5.840,00 

 

 

1.450,00 

870,00 

550,00 

860,00 

1.590,00 

1.280,00 

6.600,00 

 

1.260,00 

Fonte: Exemplo hipotético construído pelo autor. 

 

2.1.4 O fluxo de caixa e a contabilidade 

A principal justificativa da contabilidade tem consistido na maior facilidade de 

entendimento do fluxo de caixa, onde as informações sobre o fluxo financeiro podem 

ser visualizadas, de forma mais clara, durante o período, ou seja, o registro das 

vendas no ato de sua realização representa a verdadeira capacidade de gerir lucro e 

caixa, do que o recebimento do dinheiro dos clientes e mostram, muito melhor, o 

diferencial produzido pela operação do que o registro, apesar de a DOAR 

(Demonstração das Origens e Aplicações dos Recursos) ser mais rica em 

informações.  

 

A DOAR tem por objetivo explicar a variação do Capital Circulante Líquido (CCL) de 

uma entidade, de um ano-calendário para outro. A variação negativa do CCL indica 

que a posição financeira de curto prazo da entidade piorou, porque, no caso, a 
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diferença positiva existente entre os bens e direitos, realizáveis a curto prazo (Ativo 

Circulante) e as obrigações vencíveis, em igual período, diminuiu. Uma variação 

positiva do CCL indicaria, ao reverso, que a folga entre o Ativo Circulante (AC) e o 

Passivo Circulante (PC) aumentou, o que seria indício de melhor liquidez no curto 

prazo. 

 

A DOAR é elaborada, justamente, para responder a essa questão. Antes de explicar 

isso, é necessário, entretanto, analisar uma outra maneira de decompor o valor do 

CCL e suas variações. 

 

A busca pelo maior envolvimento dos contadores na administração das 

organizações tem conduzido à atividade de contabilidade, da condição de ciência, 

voltada, exclusivamente, para os registros patrimoniais com fins legais ou fiscais, 

para uma situação de parceria de decisões de negócios, capaz de propiciar 

informações e análises de natureza econômica, financeira, física e de produtividade, 

bem como, de oferecer estudos, projeções e desenhos de cenários das 

organizações. 

 

A falta de credibilidade dos números oficiais não é um problema só brasileiro, mas 

mundial. Esse problema é bastante acentuado em nosso país, porque a legislação 

tributária atropela, sistematicamente, os princípios fundamentais de contabilidade, 

geralmente aceitos. Para se defender, da ânsia tributária do governo, os contadores 

e advogados tributaristas trabalham o ano todo, procurando brechas na legislação e 

meios legais de pagar menos tributos.  

 

De acordo com Campos Filho (1999), o fluxo de caixa é um instrumento de utilidade 

para o departamento financeiro da empresa e as informações contábeis para a 

controladoria. Esse tipo de visão tem origem nas questões ligadas às limitações dos 

sistemas de informações de outrora, na formação e nas premissas de trabalho que 

os executivos das respectivas áreas possuem. Entretanto, tal abordagem não mais 

deveria prevalecer, a partir da existência dos sistemas computadorizados 
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integrados, os quais permitem aos usuários o convívio dentro de uma mesma base 

de dados, viabilizando diferentes objetivos de informações. Com isso, pode-se dizer 

que o fluxo de caixa projetado e real da organização, constitui-se em uma 

importância informal gerencial. 

 

2.2 FERRAMENTAS PARA O CONTROLE ADMINISTRATIVO 

Nesta seção, serão discutidas algumas ferramentas necessárias para o bom 

desempenho da administração de uma empresa, e que combinado ao fluxo de caixa, 

proporcionarão maior agilidade na tomada de decisões. 

 

2.2.1 Controle 

No conjunto das funções administrativas, o planejamento configura uma função 

primordial. Ainda, dentro destas funções, o controle apresenta uma ligação mínima 

com o planejamento. Assim, na organização para atender o planejamento, tem-se o 

direcionamento do processo e, por fim, a caracterização do controle. Esta última tem 

a função de medir o processo, impedir o desvio dos planos e indicar ação corretiva. 

Desse modo, tal ação pode envolver medidas simples, como pequenas mudanças e, 

ainda, estabelecer novos objetivos; formulação de novos planos; modificação da 

estrutura organizacional e outros aspectos que conduzam ao melhor objetivo. Logo, 

o princípio da flexibilidade será atendido. 

 

Segundo Daft (2010, p. 523), os controles organizacionais compreendem, em todas 

as organizações, a administração que cria mecanismos para controlar todos os 

aspectos possíveis da vida organizacional. Em geral, os controles organizacionais 

servem para: padronizar o desempenho, por meio de inspeções, pesquisas, 

supervisão, procedimentos escritos ou programas de produção. Padronizar a 

qualidade dos produtos ou serviços oferecidos pela organização, mediante 

treinamento de pessoal, inspeções, verificações, controle estatísticos de qualidade e 

sistemas de recompensas e incentivos. Proteger os bens organizacionais de abusos, 

desperdícios ou roubos, por meio de exigência de registros escritos, inspeções, 
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levantamentos, procedimentos de auditorias e divisão de responsabilidades. Limitar 

a quantidade de autoridade que está sendo exercida pelas posições ou níveis 

organizacionais, mediante descrições de cargos, diretrizes e políticas, regras, 

regulamentos e sistemas de auditoria. Avaliar e dirigir o desempenho das pessoas, 

por meio de sistemas de avaliação do desempenho do pessoal, supervisão direta, 

vigilância e registros, incluindo informação sobre índices, como produção por 

empregado ou perdas com refugos por empregados, dentre outros. Prevenir para 

garantir o alcance dos objetivos organizacionais, pela articulação de objetivos em 

um planejamento, uma vez que eles ajudam a definir o escopo apropriado e a 

direção do comportamento das pessoas para o alcance dos resultados desejados. 

 

Conforme Lacombe e Heilborn (2008, p. 173), “controlar abrange (a) acompanhar ou 

medir alguma coisa, comparar resultados obtidos com os previstos e tomar as 

medidas corretivas cabíveis; ou de outra forma, (b) compreende a medida do 

desempenho em comparação com os objetivos e metas predeterminadas”. Assim, o 

controle consiste numa aferição do desempenho, em relação a um padrão, e à 

possibilidade de corrigir os desvios, com o fim especial de alcançar os objetivos, de 

acordo com o plano. 

 

Em suma, controle é a função administrativa, que permite regular vários fatores, de 

maneira que as atividades sejam exercidas, conforme foram planejadas, 

organizadas e dirigidas. Assumem papéis de destaque, o acompanhamento das 

contas a pagar, a receber, dos estoques, e o controle orçamentário.  

 

2.2.1.1 Controle de contas a pagar 

O controle de contas a pagar visa facilitar o acompanhamento, de forma ordenada, 

do valor total e/ou parcial dos compromissos assumidos, possibilitando uma 

visualização da situação financeira da empresa. 

 

As empresas utilizam os fundos de seus fornecedores para satisfazer suas 

necessidades de dinheiro, a curto prazo, exatamente, através da compra a prazo, e 
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quanto maior o prazo, melhor. Porém, a empresa tem que adequar o prazo dos 

recebimentos de suas vendas ou serviços a prazo, e que os recebimentos sejam 

sempre à frente, dos prazos de pagamentos a fornecedores. 

 

De acordo com a FIPECAFI (1995, p. 342), as contas a pagar são valores 

decorrentes das obrigações contraídas pela empresa, para a empresa e para o 

funcionamento do seu negócio. As obrigações da companhia são apresentadas no 

passivo exigível, que se subdivide em Passivo Circulante (obrigações a pagar com 

vencimentos até o término do exercício seguinte) e Exigível a Longo Prazo 

(obrigações a pagar com vencimentos, após o término do exercício seguinte). 

 

O controle de contas a pagar serve para todas as obrigações da empresa, não 

somente para os fornecedores de mercadorias. 

 

A gestão dos pagamentos, administrada corretamente, tem uma importância 

fundamental no resultado final do fluxo de caixa. A cada tipo de ações referentes aos 

pagamentos, o gestor deverá estar preparado para efetuar essa operação. Para que 

isso ocorra, é indispensável a projeção desses pagamentos que, atrelados com os 

recebimentos, resultará na tomada de decisão correta. 

 

A seguir, será apresentado um modelo de controle de contas a pagar, no qual 

poderá ser visualizado o montante de compromissos assumidos perante terceiros. 

Dependendo do volume de contas, é possível o preenchimento manual, porém hoje, 

devido à modernidade e considerando, sobretudo, que é praticamente inviável ter 

um empreendimento sem o apoio da Informática, o melhor é montar o controle por 

meio de processamento de dados, adotando-se um modelo simples até que seja 

possível adquirir um mais completo. 
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Tabela 2: Modelo de contas a pagar 

CONTROLE DE CONTAS A PAGAR            MÊS                              FL. 

Fornecedor 

obrigação 
Data 

Docu 

Mento 

Venci 

mento 

Valores Pagamento Saldo 

acumulado Nominal Acumul Data Valor 

         

         

Fonte: Souza (2000) 

 

Dada à importância da administração dos pagamentos, pode-se observar quanto ela 

contribui para a estabilidade financeira da empresa, principalmente, a pequena e 

média. Muito importante também, é verificar se o fluxo de caixa será suficiente ou 

não, no momento da concretização dos pagamentos. 

 

O programa representado pela figura 2 possibilita um controle financeiro preciso, 

com relação aos recursos, bem como facilita, significativamente, a elaboração dos 

relatórios de prestação de contas aos sócios, trabalho este, que demanda uma 

grande quantidade de tempo, quando feito manualmente e sem ajuda de um sistema 

informatizado. 

 

Toda alimentação de lançamento está baseada na movimentação das contas 

correntes, depósitos e emissão de cheques. Isto torna totalmente consistente o 

controle do orçamento com a movimentação bancária dentro do sistema. 
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 Figura 2: Modelo de programa de contas a pagar 

Fonte: Sistema do site www.baixaki.com.br 

 

2.2.1.2 Controle das contas a receber 

De acordo com a FIPECAFI (1995, p. 129), as contas a receber são valores 

decorrentes de vendas a prazo de mercadorias e serviços a clientes, ou oriundos de 

outras transações que não representam o objeto principal da empresa, mas são 

normais e inerentes às suas atividades. Por isso, é importante separar os valores a 

receber, relativo ao seu objeto principal, que são os clientes, das demais contas que 

serão outros créditos. 

 

As duplicatas a receber são os resultados da concessão de crédito de uma empresa 

a seus clientes (Gitman, 1997, P. 696). 

 

Conforme Santos (2001), para uma boa administração de contas a receber não é só 

a execução, mas sim, exercer as funções de planejamento e controle, obtendo com 

isso, resultados efetivos em relação às vendas pelo crédito comercial. 
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Para que o dirigente obtenha informações necessárias para analisar os recursos 

aplicados em contas a receber, é preciso que a empresa possua um cadastro de 

clientes e implante um controle de contas a receber. 

 

A seguir, será demonstrado um modelo de contas a receber, que atenderá as 

necessidades da pequena empresa, porém, devido à modernidade e sendo 

praticamente impossível ter um empreendimento sem o apoio da Informática, o 

melhor é montar o controle, por meio de processamento de dados, de um modelo 

simples, até adquirir um mais completo. 

 

Tabela 3: Modelo de Contas a Receber 

CONTROLE DE CONTAS A RECEBER            MÊS                              FL. 

Fornecedor 

Obrigação 
Data Docto 

Venci 

mento 

Valores Pagamento Saldo 

acumulado Nominal Acumul Data Valor 

         

         

         

         

         

Fonte: Souza (2000) 

O programa representado pela figura 3 possui o controle de contas a receber, 

totalmente integrado com o módulo de vendas, isto é, para toda venda realizada, é 

gerado, automaticamente, um documento de contas a receber, com seus valores, 

parcelas e vencimentos. Fazendo o controle, inclusive dos cheques pré-datados 

recebidos. 
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Figura 3: Modelo do Programa de Contas a Receber 

Fonte: Sistema do site www.baixaki.com.br 

 

2.2.1.3 Controle de Estoques 

Estas contas são representadas pelas aplicações em caixa, contas a receber e 

estoques. Em geral, o item estoque é de grande importância no contexto da 

empresa, devido aos seus altos valores financeiros, embora a moderna teoria de 

gestão de empresas enfatize a busca pela minimização de estoques, conforme a 

expressão inglesa “just in time”. 

 

As compras devem ser realizadas com cautela, procurando trabalhar com estoques 

que se enquadre em padrões mínimos e máximos, ditados pela segurança e bom 

senso. 

 

Existem várias maneiras para se controlar e valorar os estoques e como se trata de 

um ativo importante dentro de uma empresa, o ideal é sempre ter a resposta que 

identifique a quantidade existente, qual o valor de custo de aquisição, qual o valor de 
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custo da mercadoria vendida, qual a frequência, em que está sendo comprada a 

mercadoria, em quantos dias os estoques são vendidos, entre outras tantas 

informações, que podem auxiliar ao dirigente de uma pequena empresa na tomada 

de decisão. 

 

Vários são os critérios utilizados para valorar o preço unitário da mercadoria 

estocada na empresa e, consequentemente, o custo da mercadoria vendida, 

inclusive, alguns não são aceitos pela legislação do imposto de renda.  

 

Conforme Marion (1998), no Brasil, a legislação do imposto de renda tem permitido a 

utilização do método da média ponderável móvel ou o método UEPS (a última que 

entra e a primeira que sai), onde a maioria das empresas utiliza o primeiro método. 

 

O critério da média ponderada móvel, conforme a FIPECAFI (1995 p. 161), é o valor 

médio de cada unidade em estoque, que se altera pelas compras de outras 

unidades, por um preço diferente. 

 

Mesmo este critério sendo mais trabalhoso em maiores números de cálculos, é 

muito utilizado no Brasil e evita o controle de custos por lotes de compras, ao 

mesmo tempo em que foge dos extremos, dando como custo da aquisição, um valor 

médio das compras. 

 

A seguir, será sugerido o controle dos estoques pelo sistema de inventário 

permanente, através da ficha de estoque simplificada: 
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Tabela 4: Modelo de ficha de controle de estoque 

Data 

Entrada Saída Saldo 

Quant. NF 
Vlr. 

Unit. 
Total Quant. NF 

Vlr. 

Unit. 
Total Quant. 

Vlr. 

Unit. 
Total 

    

    

Fonte: Souza (2000) 

 

O programa representado na figura 4 é desenvolvido para controlar o estoque, 

através de entradas (compras) e saídas (vendas) de produtos, controla os pedidos 

de compras, orçamentos de vendas, cadastro de vendedores, permite a integração 

com o módulo financeiro, atualizando o saldo das contas, automaticamente. 

 

Permite a conferência e o acerto de estoque dos produtos, verificando se a 

quantidade atual do produto confere com a quantidade de compras – a quantidade 

de vendas calcula o preço médio dos produtos, permite a inclusão de fotos dos 

produtos e dos clientes, verifica a validade dos produtos, cadastros de e-mails e 

acesso automático, caso tenha internet. 
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Figura 4: Modelo de Programa de Controle de Estoque 

Fonte: Sistema do site www.baixaki.com.br 

 

Segundo Souza (2000), este modelo de ficha de controle de estoque foi elaborado 

de uma maneira simples, tendo como visualização somente a conta da 

movimentação de mercadorias, recomenda-se que sejam adicionados mais dados 

para suprir as necessidades internas de cada empresa, tais como: 

a)Data da última compra, antes do preenchimento desta ficha; 

b)Nome do fornecedor da mercadoria; 

c) Valor unitário da última compra; 

d)Saldo da quantidade de mercadoria; 

e)Saldo total das mercadorias em estoque. 

 

Todo cuidado é pouco, quando se trata de administração dos estoques, 

principalmente, nas pequenas empresas, é bom ficar atento para evitar problemas 

no momento de liquidez dos compromissos. Geralmente, os dirigentes das 
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pequenas empresas, por falta de controle, têm uma forte propensão para comprar 

estoques em demasia. 

 

Longenecker, et.al. (1997), manifestam que os estoques devem ser mantidos sob 

rédeas e argumentam: 

Fazer estoques não é algo mau em si. Entretanto, fazer 
estoques com administração inadequada e sem controle, 
poderá resultar em aumento substancial dos custos, criando 
uma perda de recursos para a pequena empresa. Os 
administradores devem praticar restrições sobre os estoques. 
(LONGENECKER et al, 1997, p.572) 

 

2.2.1.3.1 Estoque mínimo 

Para administrar os estoques, sem causar danos à saúde financeira da pequena 

empresa, uma das maneiras é a utilização dos estoques mínimos. De acordo com o 

SEBRAE (1992, p. 12/13), é sugerido o seguinte modelo: 

a) Fórmula para cálculo do estoque mínimo 

    Consumo médio mensal x tempo de cobertura 

b) Cálculo do tempo de cobertura 

 

O tempo de cobertura conforme o SEBRAE (1992, p. 12/13) é o prazo que o produto 

leva para ser reposto e envolve as seguintes variáveis: 

a) Prazo de informação: é o tempo necessário para se tomar conhecimento sobre o 

produto a ser adquirido e fazer o orçamento; 

b) Prazo de entrega do pedido: é o tempo desde o conhecimento de que um item 

está precisando ser comprado até a realização do pedido ao fornecedor; 

c) Prazo de entradas das mercadorias: é o tempo que o item pedido demora a 

chegar à empresa; 

d) Prazo de recebimento: tempo necessário desde o momento da chegada da 

mercadoria ou produto até sua colocação à disposição para a venda ou 

produção; 
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e) Margem de segurança: é o tempo para cobrir eventuais atrasos nos prazos 

citados acima. 

 

Para uma pequena empresa obter o consumo médio mensal, é necessário verificar 

quantas mercadorias foram vendidas num determinado período. Como por exemplo: 

 

Tabela 5: Venda Média Mensal 

Meses Nº de unidades vendidas 

Janeiro 210 

Fevereiro 197 

Março 200 

Abril 215 

Maio 230 

Junho 220 

Total 1272 

Fonte: SEBRAE (1992) 

 

Portanto, 1272 unidades foram vendidas no período considerado.  

Média Mensal : 212 unidades, que foram obtidas da seguinte forma:1272/6. 

Dados hipotéticos para o cálculo do tempo de cobertura do estoque: 

a) Prazo de informação  

01 dia 

b) Prazo de entrega do pedido 

01 dia 

c) Prazo de entrega das mercadorias 

20 dias 

d) Prazo de recebimento 

01 dia 
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e) Margem de segurança 

07 dias 

f) Total da cobertura 

30 dias ou  01 mês. 

 

Substituindo os valores na fórmula, obtém-se, neste caso: 

O estoque mínimo mensal = 212 (unidades) x 1 (mês) = 212 unidades 

 

Com esse cálculo é possível verificar a necessidade mínima de 212 unidades de 

estoque, que a empresa deverá manter para suprir o seu negócio, sem maiores 

atropelos, no que diz respeito ao produto ofertado ao mercado. 

 

2.2.1.3.2 Estoque máximo 

Fórmula para o cálculo do estoque máximo: 

Estoque mínimo + lote de suprimento 

Cálculo do lote de suprimento 

Venda média mensal x prazo de entrega da mercadoria. 

Logo no exemplo hipotético considerado acima, o lote de suprimento = 212 unidades 

x 0,67 (20 dias / 30 dias) = 142 unidades. 

Substituindo os valores na fórmula: 

Estoque máximo = 212 unidades + 142 unidades = 354 unidades 

O empresário sabendo calcular a necessidade de estoque mínimo e máximo, poderá 

administrar a quantidade “ótima” de estoque, que deverá ser mantida pela empresa. 

Estes cálculos simples permitem avaliar a sistemática utilizada, verificando as 

consequências da atual política de estoque. Ademais, ao comparar a execução real 

com a planejada, pode avaliar a adequação e aprimorar a política adotada. 
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2.2.1.4 Controle orçamentário 

O controle orçamentário está diretamente relacionado com o planejamento 

financeiro, não havendo sentido projetar objetivos e metas e não se realizar o 

controle correspondente às estimativas feitas. 

 

Zdanowicz (1998) assevera que: 

O controle orçamentário é a técnica, que procurará 
acompanhar, avaliar e analisar o planejamento financeiro em 
suas várias etapas, verificando as defasagens entre os valores 
orçados e realizados, para sugerir as medidas saneadoras que 
deverão ser implementadas na próxima proposta orçamentária 
da empresa. (ZDANOWICZ, 1998, p.124) 

 

 

O estudo das teorias acima, nos remete à importância do fluxo de caixa como 

instrumento tático e estratégico na gestão. Seu propósito primário é promover 

informações sobre os recebimentos e pagamentos de caixa de uma entidade, 

durante um período. Um objetivo secundário é prover informação aproximada das 

atividades operacionais, atividades de investimento e atividades de financiamento da 

entidade, durante o período em curso ou projetado. 

 

Diante da importância do fluxo de caixa, como ferramenta para o conhecimento 

antecipado da situação do caixa empresarial, apresenta-se na seção seguinte, uma 

proposta de modelo de fluxo de caixa, adaptado para microempresas, que utiliza 

informações típicas do setor, permite uma projeção de suas necessidades e/ou 

disponibilidade de recursos. 

 

2.3 GESTÃO EMPRESARIAL 

 

Nesta seção, será tratada a gestão empresarial, dando ênfase à qualidade da 

administração, para um melhor gerenciamento das informações na construção do 

fluxo de caixa, mediante necessidade de uma gestão financeira na empresa, seja ela 
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micro ou pequena, apontando vantagens de se ter um controle interno, para obter 

crescimento organizado e consistente. 

 

2.3.1 Qualidade da administração 

A globalização e integração dos mercados financeiros e de produtos e serviços têm 

inserido várias mudanças na economia mundial, obrigando as nações adotar novas 

estratégias de desenvolvimento, para se adequarem à nova realidade mundial. 

Segundo Porter (1989), esta nova ordem traz novos desafios à gestão dos negócios, 

levando às empresas, rever suas políticas gerenciais. 

 

A demanda do mercado em um ambiente cada vez mais acirrado e competitivo, 

exige das empresas, maior eficiência na gestão de seus recursos. Esta busca pela 

melhoria e eficiência na aplicação dos recursos, induz os responsáveis pela gestão 

empresarial, avaliarem suas decisões, embasadas em informações consistentes. 

 

Um elemento essencial na sobrevivência das empresas tem sido a permanente 

busca por informações gerenciais de qualidade, as quais possibilitam um 

acompanhamento nas mudanças, tanto na política, como nos negócios de uma 

economia globalizada. 

 
LACOMBE e HEILBORN (2008, p. 463) definem o desafio da qualidade: 
 

“É fato indiscutível que os clientes, tanto consumidores individuais como 
compradores das organizações, estão cada vez mais exigentes ao verem a 
concorrência crescer. Não há mais tolerância com a falta de qualidade, com 
produtos ruins, diminuindo a importância da fidelidade às marcas. Hoje, é 
quase impossível que produtos ou serviços sem qualidade sejam bem 
sucedidos.” 

 

A partir da explanação de Lacombe e Heilborn (2008, p. 463), pode-se concluir que 

uma administração eficiente e de qualidade é uma premissa básica para que as 

organizações mantenham-se operando em seu ramo de negócios. 

 

De modo particular, a qualidade da administração, no que tange a análise de crédito, 

assume uma importância ainda maior. Assim, Schrickel (1998) chama a atenção 
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para a necessidade das empresas serem bastante criteriosas, quanto à formação 

dos profissionais administradores, que irão lidar com a gestão dessa importante 

área. 

 

Schrickel (1998) ressalta ainda, que ao administrador não basta apenas possuir 

habilidades gerenciais dos fatores internos, este, precisa ter visão holística, 

compreendendo a organização como um sistema aberto, que interfere sobre os 

demais sistemas do seu macroambiente, mas, sobretudo, que sofre interferência dos 

outros sistemas (mercados, governos, etc.), ainda que estes não sejam controláveis. 

 

Depreende-se, portanto, que a solidez de uma empresa de modo geral, e de sua 

área financeira, em particular, depende de uma administração de qualidade e esta, 

pode ser avaliada “através da análise dos demonstrativos econômico-financeiros da 

empresa”, onde “poderão ser constatados crescimentos equilibrados, homogêneos e 

sustentados ou não das Vendas, Giro, Ativos Fixos, Empréstimos, Lucros, entre 

outros, conclui Schrickel (1998, p.57)”. 

 

2.3.1.1 Gerenciamento de Informações para a Montagem do Fluxo de Caixa 

 

Segundo Silva (1997), o Sistema de Informação Gerencial consiste na ordenação 

das informações necessárias para o gerenciamento dos negócios atuais e para 

planos futuros. Para atender a micro e pequena empresa, é preciso sintetizar as 

informações e os controles e adequá-los à realidade de cada uma delas. 

 

Zdanowicz (1998) salienta a necessidade de alguns mapas ou controles internos, 

para auxiliar no melhor planejamento do fluxo de caixa da empresa, como por 

exemplo, recebimentos das vendas a prazo, pagamentos de compras a prazo, 

despesas administrativas, despesas de vendas, despesas financeiras, e outros 

necessários. O número de mapas auxiliares depende do porte da empresa e do tipo 

de atividade econômica. A prática tem demonstrado que, quanto mais organizada for 
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a empresa em suas atividades operacionais, maior a quantidade de instrumentos 

gerenciais, contudo, sem cair no exagero de tornar o sistema muito burocrático. 

 

2.3.1.2 A necessidade de uma gestão financeira nas micro e pequenas 

empresas 

O gerenciamento financeiro de pequenas empresas é, fundamentalmente, diferente 

do gerenciamento das grandes, simplesmente porque muitas práticas financeiras 

das grandes empresas, não são necessárias para as pequenas. A literatura 

financeira aponta preocupações, principalmente, em relação à estrutura de capital e 

disponibilidade de financiamento e o custo de capital, que implicam tanto a 

dificuldade de aumentar o capital da empresa, quanto às despesas financeiras que 

oneram e atrapalham os negócios. 

 

Dessa forma, é comum observar na literatura especializada sobre causas de 

mortalidade das micro e pequenas empresas, que a essas, são necessárias bases 

sólidas e adequadas que possam contribuir a favor da solução dos problemas 

gerenciais e tecnológicos, essenciais ao seu desenvolvimento. Como afirma 

Cândido (1998), o fator que limita o crescimento de uma empresa é o 

gerenciamento.  

 

Para ajudar a economia e o processo de desenvolvimento local, estas empresas 

precisam ser competitivas dentro de um mercado global. Como empresa 

competitiva, entende-se aquela que, naturalmente, não apenas amplia a participação 

nos mercados em que atua como conquista novos campos de atuação. Assim 

sendo, as experiências e observações mostram que o treinamento gerencial, apesar 

de não ser suficiente para provocar todas as mudanças requeridas pelo mercado, é 

essencial para suportar a pressão da concorrência interna e externa, é o alicerce 

básico necessário para a sobrevivência das empresas. 

 

Como se não bastasse isso, a nova ordem mundial cobra uma nova postura do 

empresário: o cliente mudou, tornou-se mais exigente e a instabilidade dos 
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mercados é crescente, devido às condições de competitividade global, diversificação 

e diminuição do ciclo de vida dos produtos.  O empresário deve encontrar algumas 

respostas e propor modelos práticos, adaptados à realidade deste segmento. Para 

auxiliá-lo nesta tarefa uma dessas ferramentas imprescindíveis é a montagem e 

monitoramento do fluxo de caixa, que é uma forma eficaz de controle e 

planejamento financeiro, especialmente, para os empreendedores desse porte. 

 

2.3.1.3 Vantagens do controle interno para um crescimento organizado 

 

Objetivando o crescimento das empresas, é necessário observar que se tenha um 

planejamento, metas traçadas e controles internos para um crescimento organizado. 

Os controles internos auxiliam na contagem física e escriturada dos estoques, pode-

se controlar o fluxo de caixa da empresa, na compra de mercadorias com auxílio de 

orçamentos, na venda de produtos com a aprovação e limite de crédito. Essa é uma 

saída para que não se perca o controle da empresa, devido ao seu crescimento, 

pois à medida que as vendas vão aumentando, o controle centralizado em uma 

pessoa é insuficiente, além de que, podem ocorrer fraudes e erros, decorrentes da 

falta de controle. 

 

Os controles internos possibilitam o registro de transações com exatidão, com 

confiança e permitem que sejam identificados problemas, durante este processo, 

diminuindo o fluxo de erros encontrados em conciliações e conferências posteriores.  

Este procedimento evita o retrabalho e custos adicionais. Desnecessário frisar que a 

confiabilidade dos dados apresentados em relatórios é de suma importância, pois 

sua fidedignidade com as transações realizadas pela empresa, proporcionarão aos 

proprietários, uma tomada de decisão segura. 

 

A importância do controle é sentida, no momento em que a entidade não realiza 

suas operações com facilidade, e começa a operar sem qualquer sinalização de 

desempenho. Neste estágio, a empresa pode crescer, mas sua trajetória é incerta e, 

provavelmente, não sustentável. 
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Além disso, o crescimento da maioria das microempresas é dificultado pela falta de 

controles adequados, pois a expansão necessita de um grau elevado de 

sistematização, tecnologias, sistemas de registro, onde possam ser colhidas 

informações seguras e relevantes para a tomada de decisões. Necessita-se, 

também, que todas as suas operações sejam registradas, adequadamente e que os 

usuários destas informações estejam devidamente capacitados para uma leitura 

correta do ambiente. 
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3 METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi desenvolvida utilizando análises qualitativas, baseando-se em uma 

pesquisa de campo, como instrumento para o levantamento primário de dados. Foi 

utilizada amostra intencional, não probabilística, sendo os questionários aplicados 

com o objetivo de avaliar as práticas financeiras seguidas pelas microempresas no 

município de Rio Verde – GO. 

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Conforme Gil (2000, p.41) “é sabido que toda e qualquer classificação se faz 

mediante algum critério”. E, desse modo, comportam-se diferentes critérios para 

qualificar uma pesquisa, sendo que as distribuições mais comuns levam em apreço 

os objetivos, os comportamentos e estudo do problema. 

 

A metodologia empregada para a execução deste trabalho toma como sustentação, 

a classificação apresentada por Beuren et. al. (2009), que avalia uma pesquisa 

segundo três dimensões:         

i)  quanto aos objetivos: a pesquisa é do tipo descritivo;  

ii) quanto ao estudo do problema: fez-se o exame dos dados, com uma abordagem 

preponderantemente qualitativa;  

iii) quanto à atuação: aplicou-se o método de pesquisa de campo e pesquisa 

bibliográfica. 

 

Para atender os objetivos determinados no atual estudo, optou-se pela pesquisa 

descritiva que, conforme Rúdio (2010, p.55), caracteriza-se como um estudo que 

busca “conhecer e interpretar a realidade sem nela interferir para modificá-la”. 

 

Para a execução da pesquisa descritiva, foi identificado o modelo de gerenciamento 

de cada empresa, mediante levantamento dos controles financeiros básicos, como 
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por exemplo, controle de caixa e bancos, estoques, contas a pagar e a receber etc.; 

e em seguida processada a coleta de dados financeiros e econômicos, para, 

somente então, elaborar a apreciação dos mesmos. 

 

Quanto ao estudo do problema, adotou-se o método de pesquisa qualitativa, que 

conforme Richardson et. al. (1999, p.90) “é o que se desenvolve numa situação 

natural; é rico em dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a 

realidade de forma complexa e contextualizada”. 

 

De acordo com Cervo e Bervian (1983), a pesquisa bibliográfica busca analisar um 

problema, desde referências teóricas divulgadas em documentos. Pode ser 

executado livremente ou como seção e uma pesquisa descritiva experimental. Em 

ambos os casos, procura saber e analisar as contribuições culturais ou científicas do 

passado, existentes sobre decidida matéria, tema ou dúvida. 

 

Conforme Lakatos e Marconi (2006, p.185), “a pesquisa bibliográfica abrange toda 

bibliografia já tornada pública em relação ao estudo e com finalidade de colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo que já foi dito sobre determinado assunto”. 

Nesta análise, foi executada averiguação sobre as microempresas, chegando à sua 

contextualização, o método de gestão financeira e as suas recomendações. 

 

Segundo Beuren et. al. (2009), são diversos os instrumentos de recolhimento de 

dados disponíveis: observação, questionários, entrevistas, checklist, análise 

documental e outras. Nesta análise, os instrumentos empregados foram 

questionário, análise documental e a observação sistemática. Em relação ao 

questionário, Martins (2006, p.36) salienta que, se trata de “... um conjunto ordenado 

e persistente de perguntas a respeito das variáveis e/ou situações em que se deseja 

medir ou descrever. Esta pesquisa segue o roteiro proposto por Bello (2004), que 

numa averiguação, por ser uma ferramenta de recolhimento de dados, a conclusão 

deverá ser feita pelo pesquisador, sendo o seu preenchimento efetuado pelo 

informador. 
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3.2 O Município de Rio Verde e a Unidade de Análise  

3.2.1 O Município de Rio Verde-GO 

 

O município de Rio Verde está localizado na microregião Sudoeste do Estado de 

Goiás, Centro-Oeste brasileiro. A cidade fica à 220km de Goiânia, capital do estado 

e à 420km  de Brasília, capital do Brasil. Segundo dados do IBGE, sua população 

está em torno de 197.048 habitantes, sendo a quarta maior cidade do estado. 

 

A topografia do município é plana, levemente ondulada com 5% de declive, com 

altitude média de 748 metros e o clima apresenta duas estações bem definidas: uma 

seca (de maio a outubro) e a outra chuvosa (de novembro a abril). A temperatura 

média anual varia entre 20ºC e 25ºC. 

 

No recente crescimento do agronegócio brasileiro, a cidade de Rio Verde tem se 

destacado, com importantes unidades industriais que agregam valor à sua produção 

agrícola. É produtora de arroz, soja, milho, algodão, sorgo, feijão, girassol, com uma 

crescente expansão da cultura de tomate. Conta, ainda, com importante plantel 

bovino, avícola e suíno. 

 

O turismo local se baseia em feiras e eventos ligados ao agronegócio, ecoturismo, 

rodeios e recepção de turismo de negócios. Para atender tal demanda, a cidade 

possui mais de trinta hotéis, com mais de mil e quinhentos leitos. Conta, também, 

com um aeroporto com pista de 1500 metros, iluminação, pista asfaltada, terminal de 

passageiros. 

 

Rio Verde detém um Produto Interno Bruto (PIB) de pouco mais de 4 bilhões e 160 

milhões de reais, o quarto maior do estado, o que dividido pelo seu número de 

habitantes, lhe dá um produto por habitante de R$ 23.571,97. Em 2009, o município 

registrou o maior crescimento na agropecuária do país, saltando do 12º lugar para o 
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topo de ranking nacional. A partir do ano seguinte, o município entra em estagnação 

econômica e perde a posição para a também cidade goiana, Cristalina, o que 

resultou numa perda de 100 milhões de reais no seu Produto Interno Bruto (PIB) em 

2010, reduzindo também sua participação na economia do município por habitante, 

ocasionando uma perda de R$ 2.561,58, ou seja, a cidade ficou mais pobre. 

 

Mas apesar de ser um município rico, ainda não conseguiu erradicar os bolsões de 

pobreza verificados nas periferias da cidade, e mesmo com tantas escolas, cursos 

técnicos disponíveis e superiores, existe uma enorme dificuldade dos jovens da 

cidade, conseguirem qualificar-se, dado aos horários de estudo e trabalho serem 

inconciliáveis pela maioria, que trabalha nas agroindústrias do segmento de carnes e 

processamento de grãos e ainda pela incompatibilidade de renda e o custo dos 

cursos. Sendo a indisponibilidade de mão de obra qualificada, a principal queixa dos 

empresários locais, os mesmos, importam essa mão de obra de outros estados, 

como o Sul e Sudeste do país. 

 

Conforme a Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás, Rio Verde possui cerca de 

1.281 microempresas, totalizando 2,9% no estado e sendo a 4ª cidade com maior 

número de empreendedores individuais no estado. 

 

3.2.2 A Amostra Utilizada 

 

A pesquisa foi feita mediante levantamentos bibliográficos, e pelo levantamento de 

dados primários, mediante duas pesquisas, nas quais foram entrevistados os 

administradores/proprietários dos estabelecimentos.  

 

A Pesquisa foi elaborada utilizando-se duas amostras: 

a) Amostra mais ampla, abrangendo 151 microempresas, com o objetivo de analisar 

o emprego de ferramentas de gestão administrativa-financeiras nas empresas da 

cidade de Rio Verde – GO; 
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b) Sub-amostra referente a 15 microempresas, com uso da escala Likert para avaliar 

a intensidade da aplicação das ferramentas de gestão, utilizadas nas empresas. Foi 

adotada uma escala de 1 a 10, com as respostas sendo classificadas da seguinte 

forma:  

� De 1 a 4 – aplicação baixa. 

� De 5 a 7 – aplicação moderada. 

� De 8 a 10 – aplicação significativa. 

 

Foi aplicado um pré-teste para avaliar a pertinência do questionário e possíveis 

dificuldades para o seu preenchimento. 
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo apresenta os resultados alcançados mediante a aplicação de 

questionários em microempresas na cidade de Rio Verde – GO, que foram 

construídos, baseando-se no referencial desenvolvido no capítulo 2 desta 

dissertação. 

 

Na seção 4.1 são discutidos os resultados levantados em pesquisa aplicada a 151 

empresas, envolvendo Gestão do Caixa, Controle de Estoques, Gestão de Contas 

Pagar e Receber, Controle de Custos e Acompanhamento dos Resultados. 

 

Na seção 4.2, procura-se aprofundar a análise, mediante uma avaliação qualitativa, 

baseada em entrevistas realizadas com um número mais reduzido de 

proprietários/administradores selecionados da amostra utilizada na seção 4.1. O 

objetivo é o de avaliar o uso e a adequação dos instrumentos de controle, e para 

isto, o pesquisador utilizou uma Escala Likert para classificar as empresas. 

 

4.1  O Emprego de Ferramentas de Gestão Administrativo-Financeiras nas 

Microeempresas  

 

4.1.1 Característica das microempresas 

 

O Gráfico 1 retrata a quantidade de funcionários, distribuídos de acordo com a 

dedicação à empresa: tempo integral e parcial. Verifica-se que, em período integral, 

96 microempresas possuem de 0 a 5 funcionários, 53 de 6 a 10 funcionários e 

somente 2, com número acima de 10 funcionários .  O gráfico revela, ainda, que 

todas as 151 microempresas pesquisadas utilizam mão de obra em período parcial e 

possuem de 0 a 5 funcionários nesse regime. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 1: Quantidade de funcionários 

Quanto à escolaridade do titular da microempresa, pode-se observar no gráfico 2, 

que 64% possuem o ensino médio e 36%  o curso de graduação, sendo que 

nenhum microempresário da amostra pesquisa, tem pós-graduação. 

 

Diante desta constatação, pode-se ponderar que os empresários das 

microempresas do município, dão pequeno valor à educação formal, e esta situação 

pode ensejar um uso inadequado de modernos instrumentos de gestão, que são, em 

geral, apreciados pelos agentes econômicos com maior nível de escolaridade. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 2: Escolaridade do titular da empresa. 
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O Gráfico 3, que aborda o nível de escolaridade do gerente da microempresa, 

apresenta uma informação interessante: verifica-se que 37% dos entrevistados 

possuem ensino médio e  63% têm  curso de graduação. Embora, nenhum gerente 

tenha curso de pós-graduação, pode-se ainda assim, inferir que a educação formal é 

um dos objetivos dos gerentes. Observa-se, inclusive, uma inversão de participação: 

nos gerentes, aqueles que possuem cursos de graduação representam duas vezes 

mais aos que detém apenas curso médio. Relação inversa é observada entre os 

proprietários das microempresas analisadas. 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 3: Escolaridade do gerente da empresa. 

 

O gráfico 4 revela o porte das empresas entrevistadas: observa-se que pelo critério 

das vendas totais,  no mês de junho de 2012, 27 delas, apresentaram valores acima 

de R$ 50.000,00. Em contrapartida, 103 faturam com as vendas valores inferiores a 

R$ 30.000,00 no mês. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Grafico 4: Vendas totais no mês de junho/2012 

 

No gráfico 5, pode-se verificar que as compras totais do mês de junho, foram 4 

microempresas no valor de 0 a R$ 10.000,00, 115 de R$ 10.001,00 a R$ 20.000,00, 

8 de R$ 20.001,00 a R$ 30.000,00, 22 de R$ 30.001,00 a R$ 40.000,00, 1 de R$ 

30.001,00 a R$ 40.000,00 e 1 acima de R$ 50.000,00. 

 
Com isso, observou-se que as compras totais foram relativamente mais baixas que 

as vendas totais observadas, anteriormente. Sendo assim, aparentemente, as 

microempresas estão tendo um controle aceitável no que concerne à realização de 

compras em relação às vendas. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 5: Compras totais no mês de junho/2012 

 

 Segundo Frezatti (1997): 

 
“O caixa nada mais é do que dinheiro em espécie na empresa ou nos bancos, 
oriundos das atividades operacionais ou extraoperacionais da empresa, 
disponível para saldar compromissos com seus fornecedores, amortização 
bancária, pagamentos de impostos, salários, etc., garantindo a continuidade 
operacional da organização.” 

 

Quando perguntado sobre como cobrir seus gastos (gráfico 6), o entrevistado 

comunicou que a microempresa sofre com a ausência de recursos financeiros, por 

este motivo, muitas vezes, com a intenção de honrar com as obrigações, 88% delas 

antecipam o recebimento das vendas a prazo, por meio de descontos bancários, 3% 

utilizam descontos particulares com taxas variando entre 4,5% a 7% e 9% utilizam 

do próprio caixa para fazer a cobertura dos gastos. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 6: Descontos das vendas a prazo 

 

Com relação ao montante da saída de caixa (gráfico 7), 100% das microempresas 

responderam que tem ideia do valor da retirada, mas diante do gráfico 6, 

anteriormente, pode-se observar  que na maioria das microempresas, 

constantemente, não há saldo em caixa nos instantes dos vencimentos. Nota-se, 

portanto, que as microempresas precisam melhorar o controle de caixa para que 

sustenha uma reserva líquida de capital para satisfazer seus compromissos. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 7: Conhecimento do montante da saída de caixa 
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Conforme Pinto (2002), a gestão de caixa é fundamental, a autêntica força de uma 

microempresa é seu fluxo de caixa. Isto é, mesmo conhecendo que as vendas sejam 

essenciais para o sucesso da empresa, elas necessitam ser convertidas em caixa e 

precisam gerar caixa, ou seja, que as vendas à vista sejam maiores que a prazo. 

 

Procurou-se analisar, também, se nas microempresas estudadas há controle de 

estoques: como é realizado esse controle, se o inventário é feito de modo periódico 

ou permanente, e se a microempresa utiliza algum tipo de modelo de gerenciamento 

de estoque. 

 

Segundo o questionário aplicado, conforme apresentado no gráfico 8, que 100% das 

microempresas possuem um controle de estoques, e este é realizado por meio de 

um programa de gerenciamento e acha-se incorporado ao sistema de gestão.  

 

 
Fonte: Fonte: Dados da pesquisa. 

 Gráfico 8: Utilização de modelo de gerenciamento de estoque 

 

Observou-se no gráfico 9, que 83% das microempresas possuem um controle 

periódico dos inventários de estoques que variam de 2 até 6 meses, e 17% possuem 

um controle permanente. Em grande parte das empresas pesquisadas, a ausência 

de um controle mais efetivo é proveniente de uma política inadequada de estoques, 

sendo que estes podem situar em nível acima do desejado, ou mesmo ocasionar 

falta de produtos em determinadas ocasiões. 
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Fonte: Dados da Pesquisa 

Gráfico 9: Inventário de estoques 

 

Com o intuito de prever suas vendas, pode-se verificar no gráfico 10, que 73% das 

microempresas aplicam controle de estoque, valendo-se de fichas manuscritas, 

cujos dados são transferidos, posteriormente, para o programa, essa prática faz com 

que haja perda de tempo, o que pode viabilizar maior segurança, 27% fazem o 

controle direto no programa, diminuindo o tempo gasto nesta atividade, o que 

garante maior segurança fazendo backup do sistema.  

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 10: Controle de estoques 
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Segundo Hoji (2003, p.123), os administradores: 

“Devem tem a consciência de que o capital de giro investido em estoques tem 
custo financeiro que afetará o resultado econômico e financeiro. Desse modo, 
compete aos gestores das empresas buscarem o equilíbrio quanto às 
quantidades e periodicidades para aquisição e manutenção dos estoques, 
que atendam às necessidades dos consumidores no momento certo, a 
quantidade e preços que não acarretam custos financeiros além de suas 
possibilidades financeiras.” 

 

É incontestável que administrar um estoque com eficiência é fundamental, para ter 

resultados satisfatórios para empresa. Logo, observou-se que as microempresas em 

estudo, utilizaram programas e planilhas, que não fornecem auxílio para que o 

gestor decida executar de modo regular o controle de seus estoques. 

 

4.1.2 Gestão financeira 

 

4.1.2.1 Gestão de contas a receber 

 

Quando indagados sobre o tipo de pagamento exigido para suas vendas, segundo o 

gráfico 11, as microempresas possuem vários modelos de recebimentos, como por 

exemplo, 37% recebem suas vendas à vista, em cheques e cartão de crédito, 9% 

recebem à vista e em cheques, 9% somente à vista, 36% recebem à vista e cartão 

de crédito e 9% à vista e outros recebimentos (que são promissórias, anotações, 

entre outros).  

 

 

Dados da Pesquisa 

Gráfico 11: Tipos de recebimentos exigidos nas vendas 
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Como foi mencionado, o cadastro dos clientes é realizado nos programas de 

estoques, no qual são mencionados todos os dados do provável comprador. A 

maioria das empresas (91%), analisa o possível cliente, mas,  9% delas, não se 

preocupam em levantar a situação econômico-financeira do cliente, em 

consequência, podem apresentar maiores níveis de inadimplência, o que 

compromete a saúde financeira da empresa (gráfico 12). 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 12: Análise do possível cliente para concessão de crédito 

 

O Gráfico 13 apresenta informações adicionais sobre a concessão de crédito pelas 

empresas. Verifica-se que elas são bem conservadoras: apenas 9% delas não 

pesquisam os cadastros dos serviços disponíveis (SPC e SERASA). Há evidências 

que 18% buscam informações no SERASA e SPC, 60% somente no SPC, 13% no 

SPC e outros (informações e históricos de pagamentos em outras empresas). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 13: Fontes de informação de créditos durante o cadastro 

 

A determinação em oferecer ou não o crédito, precisa passar por uma minuciosa 

apreciação, levando-se em consideração dados que podem mostrar se o candidato 

ao crédito terá ou não requisitos para honrar com suas obrigações. 

 

Conforme Lemes Junior (1999) e Gitman (1997), as técnicas de gestão de créditos 

seriam: 

a) Análise do caráter do candidato ao crédito – Conferência de seus propósitos 

em acatar ou não seus compromissos; 

b) Análise da predisposição de pagamentos – Conferência da predisposição em 

quitar suas obrigações; 

c) Análise dos requisitos do candidato – Conferência de pontos externos que 

possam prejudicar a predisposição de pagamentos; 

d) Análise do capital – Cabível a pessoas jurídicas, concernente a sua condição 

financeira; 

e) Análise de colaterais – Concernente a garantias que podem ser aproveitadas 

para saldar os débitos; 
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f) Conglomerado – Cabível a pessoas jurídicas que contêm diferentes empresas 

com sócios em comum. 

 

Cogita-se que o método perfeito de concessão de crédito estará concluído, quando o 

concedente, averiguar todos os C’s descritos. 

 

Esta boa prática de gestão resulta em baixa inadimplência, com índices variando de 

1 a 4% (informações referentes ao mês de junho de 2012). Corroborando ao que foi 

dito, pode-se observar no gráfico 14, que a quantidade de cheques devolvidos não é 

muito elevada, sendo que 46% das microempresas entrevistadas não possuem 

cheques devolvidos naquele mês. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 14: Quantidade de cheques devolvidos no mês de junho de 2012 

 

 

Quando perguntado sobre qual o prazo máximo concedido aos clientes, 9% dos 

entrevistados, disseram que não concedem prazos nas vendas, por ter um capital de 

giro pequeno, 65% oferecem prazo de 1 mês para o pagamento e 26% facultam aos 

clientes prazo de dois meses para a quitação do débito (gráfico 15). 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 15: Prazo máximo concedido aos clientes 

 

Diante do verificado no gráfico 16, é demonstrado o parcelamento real das vendas, 

56% das microempresas entrevistadas não parcelam suas vendas, 28% em até 30 

dias e 16% oferecem parcelamento de até 60 dias. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 16: Parcelamento real das vendas 
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No gráfico 17 pode ser observado que 79% das microempresas, parcelam suas 

vendas no valor até R$ 35,00, 10% parcelam suas vendas de R$ 36,00 a R$ 48,00 e 

11% no valor de R$ 50,00 acima. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 17: Valor mínimo da parcela 

 

Para ocorrer uma cobrança efetiva e um acompanhamento de seus recebimentos, 

64% das microempresas entrevistadas possuem um controle de recebimentos em 

fichas manuscritas e 36% utilizam um programa de gestão para tal controle (gráfico 

18). 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 18: Controle de recebimento 
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4.1.2.2 Gestão de contas a pagar 

 

Esta seção tem a finalidade de conferir se há um acompanhamento metódico dos 

compromissos adquiridos pela microempresa para o andamento do comércio. 

Também é descrito os valores dos débitos adquiridos junto aos fornecedores no mês 

de julho de 2012. 

 

Diante do questionário utilizado, constatou-se que as microempresas realizam as 

compras de mercadorias com prazos que variam de 0 a 60 dias, conforme o gráfico 

19, nas quais as respostas foram as seguintes, 9% fazem compras à vista, 29% com 

prazo de 30 dias, 1% com prazo de 35 dias, 19% com prazo de 40 dias, 35% com 

prazo de 45 dias e 7% com prazo de 60 dias. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 19: Prazo médio concedido pelos fornecedores 

 

4.1.3 Avaliação de desempenho e gerenciamento de resultados  

 

Segundo Pinto (2002), a concorrência é a palavra de regra no comércio, por isso as 

microempresas carecem de respostas eficientes e rápidas. A observação tempestiva 

da situação do caixa transforma esse controle numa das ferramentas essenciais 

para a gestão financeira da empresa. Pois, é através desta ferramenta de controle e 
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planejamento, que se pode achar como os pareceres do gestor irão representar nos 

lucros da microempresa e seu choque no caixa. 

 

Portanto, diante disso, foi pesquisado se as microempresas utilizavam de algum 

demonstrativo apropriado para esse fim. Os gestores entrevistados informaram, 

conforme observado no gráfico 20, que 81% utilizavam somente a DRE 

(Demonstrativo de Resultado do Exercício) e 19% utilizava a DRE e o BP (Balanço 

Patrimonial). 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 20: Utilização de demonstrativos financeiros 

 

Em relação a outros instrumentos, e de acordo com as respostas dos gestores das 

empresas pesquisadas, todas possuem planejamento de receitas, custos e 

despesas o que auxiliando os gestores na tomada de decisão (Gráfico 21). 

 



 

 

65

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 21: Planejamento de receitas, custos e despesas 

 

O Gráfico 22 retrata a resposta sobre o uso do fluxo de caixa e mostra que 100%  

dos responsáveis pela administração financeira conhecem o instrumental. Porém, a 

grande parte dos entrevistados, revelam ter um conhecimento apenas superficial 

desta importante ferramenta de gestão dos negócios. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 22: Conhecimento do administrador financeiro sobre fluxo de caixa 
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Os gestores das microempresas de Rio Verde de Goiás desagregam custos, 

despesas e receitas (Gráfico 23). Mas, não possuem instrumentos capazes de 

auxiliá-los na projeção de seus valores ao longo do tempo. Colocado de outra forma, 

pode-se dizer que não há um adequado planejamento financeiro para auxiliar a 

tomada de decisão. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa.  

Gráfico 23: Planejamento financeiro na empresa 

 

Diante disso, pode-se observar, no gráfico 24, que os gestores das microempresas 

utilizam algum tipo de controle particular no momento da tomada de decisão, pois 

não contam com um fluxo de caixa adequado. Este é usado, apenas, para dar conta 

do movimento diário do caixa. 
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Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 24: Controle particular para tomada de decisão 

 

O gráfico 25 mostra que as microempresas têm consciência da fragilidade na gestão 

dos negócios, e por isso mesmo realizam (ou realizaram) estudo financeiro para 

detectar possíveis falhas no controle. E para tal finalidade, utilizam profissionais 

externos. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 25: Análise sobre o passado financeiro da empresa 
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Os gestores das microempresas declaram que possuem meios para detectar uma 

possível escassez ou excesso de recursos financeiros (Gráfico 26). Porém, 

conforme já relatado, os instrumentos auxiliares de gestão financeira são frágeis, e 

desta forma não podem fornecer previsão mais acurada ou representar os prováveis 

acontecimentos financeiros que poderão impactar a empresa. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa. 

Gráfico 26: Meios para detectar com antecedentes, uma excassez ou excesso de 

recursos financeiros 

 

 

4.2 A Intensidade da aplicação das ferramentas de gestão 

 

Mediante entrevistas detalhadas com proprietários/gerentes de 15 (quinze) 

microempresas do município de Rio Verde de Goiás, foi feita uma avaliação sobre a 

intensidade do uso das ferramentas de gestão nestas organizações, e os resultados 

estão agrupados no Quadro 01.   

 

As notas foram computadas por cada tipo de controle, de acordo com a situação 

encontrada nas empresas objeto da pesquisa. Assim, em relação ao critério Controle 

de Caixa, três empresas auferiram nota 1, que é a mais baixa da escala de medida 

usada. Das quinze empresas analisadas, uma obteve nota oito, que revela uso 



 

 

69

intenso deste instrumental. O valor médio para o Controle de Caixa (µ =  3,73) foi 

obtido pelo método de média ponderada: número de empresas multiplicado pela 

nota obtida, dividido pelo número total das empresas na amostra (∑ = 15). Foi 

calculado, também, o desvio padrão (σ), sendo que seus valores referentes aos 

vários indicadores são bem próximos, revelando dispersão (uso mais ou menos 

concentrado) similar. 

 
 
Tabela 6. Grau de Importância das Ferramentas de Controle nas Microempresas de 
Rio Verde de Goiás* 
 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 
Notas* µ é média aritmética simples = soma das notas dividida por 15. 

             σ é o desvio padrão por tipo de controle. 

 
 

Conforme detalhado no capítulo anterior, foi utilizada a Escala Likert, de 1 a 10 para 

mensurar o uso das ferramentas gerenciais de controle, sendo a utilização  

classificada da seguinte forma:  

� De 1 a 4 – aplicação baixa. 

� De 5 a 7 – aplicação moderada. 

� De 8 a 10 – aplicação significativa. 

Verifica-se na Tabela 6 que em relação ao Controle de Caixa, das quinze empresas 

analisadas, apenas uma usa, significativamente, este importante instrumento de 
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gestão. Em contraposição, em onze empresas este instrumental tem baixa 

aplicação. 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 27: Uso das ferramentas gerenciais de controle 

 

 

Fonte: Dados da pesquisa 

Gráfico 28: Uso das ferramentas gerenciais de controle 

 

Os Controles de Custos e de Estoques ocupam posição intermediária no critério de 

utilização, quando comparados com os outros tipos de controle analisados: cinco 
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empresas aplicam de forma moderada o primeiro controle, e oito, o segundo 

controle. 

 

Em relação ao Controle de Contas a Receber, Contas a Pagar e Controle de 

Vendas, a situação é um pouco melhor: das quinze empresas, apenas uma parcela 

menor (cerca de 30%), tem um uso que pode ser caracterizado como insatisfatório. 

Em compensação, número similar de empresas, utilizam com maior intensidade, 

esses controles, ou seja, das quinze empresas pesquisadas, cinco delas usam, 

significativamente, estes controles de gestão. 

 

Constata-se que, no geral, que os controles são usados de forma insatisfatória. 

Apenas os instrumentos mais convencionais de Contas a Receber, Contas a Pagar 

e Controle das Vendas receberam notas acima do ponto médio (5,0), em algumas 

empresas. Ainda assim, seus escores médios revelam que esses instrumentos são 

empregados moderadamente, no conjunto das empresas. 

 

Os demais instrumentais são pouco utilizados: Controle de Estoques e de Custos 

apresentaram médias próximas de 4,0. Em pior situação, está o Fluxo e o Controle 

de Caixa, média de 3,73. 

 

A análise foi aprofundada para verificar o comportamento do coeficiente de 

variação, que é uma medida de dispersão empregada para estimar a precisão de 

experimentos. O desvio padrão (σ) é obtido pela raiz quadrada da soma dos 

quadrados dos desvios em relação à média (x), dividida pelo número das 

observações. Como duas distribuições podem ter valores médios diferentes, o 

desvio dessas duas distribuições não é comparável. A solução é usar o coeficiente 

de variação, que é expresso pelo desvio padrão (σ) dividido pela média (µ), e está 

apresentado na Tabela 7. 
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Tabela 7 -  Coeficiente de Variação: Ferramentas de Controle Gerencial  

 
Ferramentas de Controle 

 
Média 

(µ) 

 
Desvio 
Padrâo 

(σ) 
 

Coeficiente de 

Variação (CV)* 

 

Controle de Caixa 3,73 2,08 0,5576 

Controle de Contas a Receber 6,13 2,16 0,3524 

Controle de Contas a Pagar 6,13 2,16 0,3524 

Controle de Custos 3,93 2,08 0,5293 

Controle de Estoques 4,13 2,28 0,5521 

Controle de Vendas 6,07 2,34 0,3855 

   Fonte: Dados da pesquisa. 

   Nota: Coeficiente de variação = σ/µ. 

 

 

Verifica-se na Tabela 7 que mesmo nas ferramentas de controle gerencial que 

receberam melhores notas, ou seja, que são mais empregadas nas microempresas 

da cidade (controle de contas a receber, controle de contas a pagar e controle de 

vendas), seu coeficiente de variação é bem elevado. Isto revela que esses 

instrumentos não são usados de forma uniforme pelo conjunto das empresas. 

 

Os resultados do coeficiente de variação referentes aos importantes instrumentos de 

controle de caixa, controle de custos e de controle de estoques são ainda piores. No 

primeiro conjunto de ferramentas, o coeficiente de variação situou-se em cerca de 

0,35, podendo-se afirmar que, em média, os desvios, relativamente à média, 

atingem 35% do valor desta. No segundo conjunto, os desvios em relação à média, 

são superiores e atingem, aproximadamente, 55% do valor desta. 

 

Em suma, esses resultados não são nada alentadores. Não obstante, um quadro 

mais otimista, baseado nas respostas fornecidas pelas 151 empresas da amostra, 

quanto à existência de variados e importantes instrumentos de gestão, a análise 

mais aprofundada em um número restrito de empresas não deixa qualquer dúvida: 
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as microempresas de Rio Verde, Goiás não usam de forma adequada os 

instrumentos que possuem. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve por objetivo avaliar a adequação dos instrumentos de controle 

administrativo e de gestão financeira, das microempresas da cidade de Rio Verde – 

GO. Para alcançar esse objetivo, foram apreciadas, a eficácia dos instrumentos de 

planejamento financeiro, utilizados pelas empresas, destacando-se o fluxo de caixa, 

os controles de contas a pagar e a receber, o controle das vendas, dos custos e dos 

estoques. 

 

A pesquisa foi baseada em um estudo de caso, em que foi realizada uma apreciação 

documental e aplicados dois tipos de questionários, desenvolvidos em conformidade 

com o referencial teórico apresentado. 

  

Em relação às vendas, apenas uma parte é feita à vista. Entretanto, essa concessão 

de crédito é problemática, pois em geral, as empresas não têm capital disponível 

para esta finalidade. O uso de capital de giro mediante descontos de cheques, em 

instituições financeiras ou com terceiros, conforme relatado pelas empresas 

entrevistadas, fornece evidências de que há uma urgência na implantação de um 

planejamento financeiro, conforme discutido no referencial teórico. 

 

As empresas exibiram inadimplência dentro de padrões aceitáveis, e isso é fruto do 

controle mais forte nas contas a receber. Este tipo de controle foi, inclusive, o que 

recebeu notas mais altas na pesquisa qualitativa. 

 

Há evidências de que em relação aos valores devidos aos fornecedores, as 

microempresas de Rio Verde, adotam um controle bem criterioso, o que se dá 

mediante apontamentos diários, em planilhas Excel. Em decorrência, este controle 

recebeu, relativamente, notas elevadas na análise qualitativa. 

 

Em relação ao gerenciamento de estoques, observou-se, que a maioria das 

microempresas, possui um controle periódico dos inventários de estoques, que 

variam de 2 até 6 meses e,  apenas uma minoria, possui um controle permanente.  A 
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ausência, em grande parte das empresas pesquisadas, de um controle mais efetivo, 

situação que foi confirmada pela pesquisa qualitativa, revela que este é um aspecto 

frágil na gestão dos negócios e que deve merecer maior atenção. 

 

O gerenciamento de resultados é realizado pelos proprietários e seus gerentes, 

mediante o uso de planilhas Excel.  Contudo, como o levantamento do resultado 

econômico, através de demonstrativos contábeis, ainda não é um requisito legal 

para as micro e pequenas empresas, as empresas deste segmento em Rio Verde, 

não adotam esses demonstrativos, o que dificulta inferências sobre a real situação 

econômico-financeira de cada uma delas. 

 

A maioria das microempresas também não emprega o sistema de fluxo de caixa, 

sendo que o planejamento de entradas e saídas de caixa é realizado através de 

apontamentos periódicos, em planilhas Excel. 

 

A não utilização adequada da ferramenta fluxo de caixa foi evidenciada na pesquisa 

qualitativa, sendo que das quinze empresas analisadas, apenas uma, usa, 

significativamente, este importante instrumento de gestão. 

 
 

Não obstante um quadro mais otimista, baseado nas respostas fornecidas pelas 151 

empresas da amostra, quanto à existência de variados e importantes instrumentos 

de gestão, a análise mais aprofundada, em um número restrito de empresas, não 

deixa qualquer dúvida: as microempresas de Rio Verde de Goiás não usam na 

forma adequada os instrumentos que possuem. 

 

Em suma, a pesquisa revela que as microempresas locais procuram incorporar 

instrumentos de controle em suas atividades, mas, esses, ainda não fornecem as 

informações necessárias a um bom planejamento financeiro. 

 

Há também necessidade de aperfeiçoar os instrumentos utilizados, pois envolvem 

duplicação de tarefas e retrabalho. Uma recomendação seria que as empresas 
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adotassem um sistema integrado, que diminuísse o trabalho de anotações de vários 

elementos em planilhas distintas, para conservá-las atualizadas. Isto possibilitaria 

melhor aproveitamento do tempo e confiabilidade nos relatórios, obtidos através 

dessas planilhas. 

 

Aqui cabe uma indagação final que, certamente, ensejaria novas pesquisas. Por que 

as empresas de Rio Verde de Goiás não usam esses instrumentos? Como hipóteses 

para futura investigação, o autor salienta as seguintes possibilidades: não usam 

porque os instrumentos são frágeis e/ou inadequados e não fornecem as 

informações necessárias para a tomada de decisão; e não usam porque os gestores 

não receberam suficiente treinamento sobre a forma de alimentar o sistema, 

processar as informações e gerar um conjunto relevante de informações gerenciais. 
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APÊNDICES  

 

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA 
 

A.CARACTERIZAÇÃO DA MICROEMPRESA 
A.1 – Início das atividades: _____ / _________ / ________ 
A.2 – CNAE Principal: ___________________________ 
A.3 – Qual o número de funcionários? 
Tempo integral: ______________ 
Tempo parcial: ______________ 
 

B.PERFIL DO ENTREVISTADO 
 
B.1 – Nível de escolaridade do titular da empresa. 
           Médio                                 graduação                         pós graduação 
 
B.2 – Nível de escolaridade do gerente da empresa 
           Médio                                 graduação                         pós graduação 
 

C.GESTÃO DE CONTROLE DE CAIXA E BANCOS 
 
C.1 – Para cobrir os gastos, é necessário antecipar o recebimento das vendas 
a prazo, através de descontos bancários ou mesmo com particulares? Caso a 
resposta seja afirmativa, qual a taxa de desconto? 
           descontos bancários                     particulares   _______% taxa a.m. 
 
C.2 – A empresa conhece o montante de sua saída de caixa? 
           sim                                     não 
 

D.GESTÃO DE CONTROLE DE ESTOQUE 
 
D.1 – A empresa utiliza algum modelo de gerenciamento de estoque? 
           sim                                    não 
 
D.2 – O inventário dos estoques é periódico ou permanente? Se for periódico, 
em qual período do corrente ano foi utilizado? 
           Periódico                           permanente _______________________ 
 
D.3 – Como é feito o controle de estoques? 
           fichas manuscritas             informatizadas 
 

E.GESTÃO DE CONTAS A RECEBER 
 
 
E.1 – Qual o tipo de pagamento exigido para suas vendas? 
           vendas a vista         cheque         cartão de crédito         outros 
 
E.2 – Para a concessão de crédito, é feito uma análise do possível cliente? 
           sim                                     não 
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E.3 – Durante o cadastro, quais são as fontes de informação de crédito? 
           SERASA                           SPC                                    outros 
 
E.4 – Qual a quantidade de cheques devolvidos, no mês de junho de 2012, em 
relação às vendas?  ________________ 
 
E.5 – Qual o total de vendas a prazo e à vista no mês de junho de 2012? 
À vista _____________A prazo _____________ = _________ 
 
E.6 – Qual o prazo máximo concedido aos clientes? 
_______ meses 
 
E.7 – Em quantos dias as vendas são parceladas? Qual o valor mínimo da 
parcela? 
Em quantos dias? ________ 
Valor mínimo da parcela? ____________ 
 
E.8 – Como é feito o controle de recebimento? 
           fichas manuscritas              informatizadas 
 
 

F.GESTÃO DE CONTAS A PAGAR 
 
F.1 – Qual o prazo médio concedido pelos fornecedores? 
 
 
F.2 – Qual o total de compras a prazo e a vista no mês de julho de 2012? 
 
_________________ a vista__________________ a prazo 
 
 

G.GERENCIAMENTO DE RESULTADOS 
 
G.1 – A empresa utiliza demonstrativos financeiros como Demonstração do 
Resultado do Exercício ou Balanço Patrimonial? 
           DRE                                   Balanço Patrimonial 
 
G.2 – A empresa possui planejamento de receitas, custos e despesas? 
           sim                                     não 
 
G.3 – O responsável pela administração Financeira conhece o fluxo de caixa? 
           sim                                     não 
 
G.4 – Existe planejamento financeiro na empresa? 
           sim                                     não 
 
G.5 – Antes de tomar uma decisão financeira o Administrador Financeiro 
consulta algum tipo de controle particular, elaborado por ele? 
           sim                                     não 
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G.6 – É realizada análise sobre o passado financeiro da empresa para 
detectar possíveis falhas? 
           sim                                     não 
 
G.8 – O Administrador Financeiro dessa microempresa possui meios para 
detectar com antecedência, uma possível escassez ou excesso de recursos 
financeiros? 
           sim                                     não 
 

 

  

 

  

  


