
 

 

 

ANTONIO MENEGHETTI FACULDADE 

GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

ANDREARA PAGNOSSIN PINTO KNEBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA 

PEQUENAS EMPRESAS: 

 UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restinga Sêca, RS. 

2016 



 

 

 

ANDREARA PAGNOSSIN PINTO KNEBEL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA 

PEQUENAS EMPRESAS: 

 UM ESTUDO DE CASO 

 

 

 

 

 

Trabalho de Conclusão de Curso-Monografia, 

apresentado como requisito parcial para obtenção 

do título de Bacharel em Administração, Curso de 

Graduação em Administração, Faculdade Antonio 

Meneghetti-AMF. 

 

Orientadora: Prof. Ms. Leandra Calegare 

Meneghetti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restinga Sêca, RS. 

2016 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu esposo, pelo incentivo, 

compreensão e apoio, para eu realizar este objetivo. 

À minha Professora Orientadora pelo seu tempo e 

disposição dedicados neste trabalho. 

Certamente, sem a contribuição destas pessoas, nada disto 

teria sido possível. 

 
 

 

 

 



 

 

AGRADECIMENTOS  

 

 

Agradeço primeiramente a meu esposo Ademir Knebel, pelo incentivo e apoio de 

sempre. 

À minha professora orientadora Leandra Calegare Meneghetti, pelo tempo e atenção 

dedicados em me auxiliar na construção deste trabalho. 

Aos meus familiares, pelo incentivo e colaboração durante todo o período do curso. 

Aos meus amigos e colegas, em especial a Sueli Facchini, por sempre estar ao meu 

lado me incentivando, à Andréa Brasil, pela amizade e companhia diária nas viagens ao 

Recanto Maestro e à minha amiga Fernanda Liberalesso, pelo companheirismo ao longo do 

curso. 

Aos professores, por todo conhecimento transmitido que foram fundamentais para 

minha formação. 

À professora Danielle Saad, pela sua dedicação infinita com seus alunos e 

principalmente pela sua amizade. 

Aos sócios da empresa estudada que, solicitamente forneceram as informações 

necessárias para que este trabalho fosse realizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“A persistência é o caminho do êxito”. 

 

Charles Chaplin 

 



 

 

RESUMO 

 
  
KNEBEL, Andreara Pagnossin Pinto. A IMPORTÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DA 

CONTABILIDADE GERENCIAL PARA PEQUENAS EMPRESAS- UM ESTUDO DE 

CASO  2016. 71 páginas. Trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de 

Administração como requisito parcial para a obtenção do grau de bacharel em Administração. 

Faculdade Antonio Meneghetti. Curso de Administração, Recanto Maestro-Restinga Sêca/RS, 

2016 

 

É de extrema importância para uma empresa saber acompanhar e analisar seus resultados. E, a 

partir deles saber onde a empresa precisa melhorar ou potencializar seus recursos. O objetivo 

principal desta pesquisa é verificar a importância da utilização da contabilidade gerencial 

como instrumento de gestão para a obtenção de um bom desempenho operacional e 

financeiro, através de um estudo de caso em uma indústria de móveis e esquadrias de madeira 

de pequeno porte. Foram analisados os demonstrativos contábeis dos anos de 2013, 2014 e 

2015. A Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício, a análise dos indicadores econômicos da empresa e a análise da 

Relação Custo-Volume-Lucro, demonstraram como estes instrumentos contribuem para 

fornecer subsídios que demonstram a performance da empresa e auxiliam no seu 

gerenciamento.  

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial; Pequenas Empresas.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ABSTRACT 

 

It is extremely important for a company be able to monitor and analyze its results. And from 

them, know where the company needs to improve or leverage its resources. The main 

objective of this research is to verify the importance of the use of managerial accounting as a 

management tool to obtain a good operational and financial performance, through a case 

study in a small wood furniture and window frames industry. We analyzed the financial 

statements from the years of 2013, 2014 and 2015. The Horizontal and Vertical Analysis of 

the Balance Sheet and the Statement of Income from the Year, the analysis of the economic 

indicators of the company and the analysis of the Cost-Volume-Profit Relationship, have 

demonstrated how these instruments contribute providing subsidies that demonstrate the 

performance of the company and help in its management. 

Keywords: Managerial Accounting; Small Company. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A cada ano milhares de empresas nascem e outras fecham suas portas, e aqui se 

registra, em sua grande maioria, as pequenas empresas. Normalmente, essas empresas nascem 

sem um planejamento; são administradas pelos próprios idealizadores do negócio que não 

seguem nenhum modelo de controle financeiro/contábil e são empresas com características 

familiares.  

Toda empresa, independente de porte, necessita de instrumentos gerenciais, que tem 

como finalidade, informar a situação financeira. 

A contabilidade gerencial é usada dentro das organizações, como ferramenta de 

auxílio aos administradores, em todas as suas operações. Com os números da contabilidade 

em mãos e um administrador que saiba interpretá-los, o gerenciamento contábil tem a função 

de transformar relatórios que retratem a imagem da empresa em determinado momento. 

A administração da pequena empresa, segundo Escrivão Filho e Perussi Filho (2010), 

difere muito da grande empresa. Nas grandes existe a divisão de setores de trabalho, 

normalmente tem uma estrutura organizacional dividida em diversos níveis hierárquicos, o 

que torna o contato com os colaboradores de forma impessoal. 

Segundo os mesmos autores, nas pequenas empresas, o que acontece é o contrário. O 

gestor tem um contato direto com seus funcionários, sabendo, muitas vezes, detalhes de sua 

vida, tendo, portanto, um tratamento mais pessoal. E aqui também existe a vantagem de o 

gestor estar sempre a par de todos os acontecimentos da empresa, visto que  administra todos 

os setores. 

Nessas empresas de pequeno porte, enfrenta-se a falta de recurso financeiro para abrir 

e manter o negócio. Essa dificuldade pode ser apontada pelas inúmeras exigências 

burocráticas em se conseguir crédito e também pela desigualdade em concorrer com as 

grandes. 

Para Escrivão Filho e Perussi Filho (2010), muitos motivos pelos quais as pequenas 

empresas não sobrevivem tem relação com o mau planejamento, a falta de um plano de 

negócio e também com a competência do gestor. Como, a maioria das pequenas empresas, são 

administradas pelos próprios membros da família, que em sua maior parte, não tem uma 

formação profissional contábil ou administrativa, gerindo seu negócio conforme sua intuição, 

levando assim, ao fracasso profissional e pessoal de seu negócio. 
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Segundo Meneghetti (2013) o empresário deve ter o conhecimento das leis fiscais e 

trabalhistas. Conforme o autor o fisco é praticamente um sócio da empresa, ele não espera, 

exige o pagamento e muitas empresas tiveram suas inteligências empreendedoras fracassadas 

por não conhecerem as leis. Para o mesmo autor o fisco é o primeiro tema a ser conhecido 

antes mesmo da movimentação econômica da produção. 

Em virtude desses aspectos a finalidade deste estudo é mostrar aos gestores de 

pequenas empresas que a contabilidade gerencial deve ser usada como ferramenta de gestão e 

suporte ao desenvolvimento, dando assim, um impulso para o sucesso dessas organizações. 

  

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Para que haja saúde financeira em uma empresa de grande, médio ou pequeno porte 

percebe-se que se faz necessária a existência de uma boa administração contábil. E, aqui não 

se refere apenas aquela para prestar contas ao fisco, sindicatos ou órgãos públicos, mas 

também aquela com a finalidade de gerenciar os recursos financeiros para a tomada de 

decisões válidas que a manterão viva no mercado competitivo. 

Com base neste enfoque, é definida contabilidade administrativa como:  

 

o preparo de relatórios pela administração para a tomada de decisões internas, 

inclusive custos, preços, orçamentos de capital, avaliação do desempenho, ponto de 

equilíbrio (vendas necessárias para cobrir custos), formação de preços de 

transferência (formação de bens de preços e serviços que não são transferidos entre 

departamentos) e análise de taxa de retorno. A contabilidade administrativa baseia-

se fortemente na informação histórica gerada pela contabilidade financeira, mas a 

diferença entre elas é que a contabilidade administrativa é orientada para o futuro 

(tomadas de decisões que assegurem os desempenhos dos exercícios futuros) 

(CREPALDI, 1998, p.19). 

 

A partir da definição acima, surgem alguns questionamentos: existe relação entre a 

utilização da contabilidade gerencial e a sobrevivência da empresa? Como podemos usar a 

contabilidade gerencial para o beneficio da empresa? Frente a estes questionamentos surge o 

seguinte problema: Como podemos utilizar a contabilidade gerencial de forma funcional, para 

que estas empresas tenham um bom desempenho operacional e financeiro? 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

A principal motivação para a realização deste trabalho é mostrar aos pequenos 

empresários como a contabilidade gerencial pode ser de grande valia para a tomada de 



16 

 

 

 

decisões. Também por ter trabalhado em uma pequena empresa onde a contabilidade 

gerencial era inexistente fazendo com que surgisse a vontade de desenvolver o trabalho de 

conclusão de curso na área contábil, mostrando por meio dos resultados das análises, que a 

contabilidade gerencial é eficiente para a tomada de decisões importantes na pequena 

empresa. Assim este trabalho teve por interesse pesquisar a utilização da contabilidade 

gerencial em uma indústria de móveis e esquadrias de madeira de pequeno porte situada na 

Quarta Colônia, região centro do estado do Rio Grande do Sul.  A empresa estudada apresenta 

um controle financeiro bem estruturado, sendo este o motivo de sua escolha para o estudo. 

Será analisada a forma como a empresa, pode se utilizar das informações contábeis no dia a 

dia para se organizar de forma mais eficiente operacionalmente. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral 

 

Verificar a importância da utilização da contabilidade gerencial como instrumento de 

gestão para a obtenção de um bom desempenho operacional e financeiro em uma indústria de 

móveis e esquadrias de madeira de pequeno porte. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

 Verificar e apresentar os demonstrativos contábeis utilizados pela empresa: Balanço 

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstrativo do Fluxo de 

Caixa, Demonstrativo dos Lucros e Prejuízos Acumulados. 

  Fazer a Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial e da Demonstração do 

Resultado do Exercício. 

 Fazer a análise dos indicadores econômicos da empresa. 

 Fazer a análise da Relação Custo-Volume-Lucro. 

 Mostrar através das análises como estes instrumentos podem contribuir par demonstrar 

o desempenho operacional e financeiro da empresa e auxiliar na tomada de decisões. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O referencial teórico tem por objetivo, abordar assuntos que darão suporte a 

concretização deste estudo.  

 

2.1 DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 

Conforme a Lei complementar nº 123/2006 (BRASIL, 2006), são consideradas 

microempresas ou empresa de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário a que se refere o art. 966 da 

lei nº 10.406 de 10 de Janeiro de 2002 (BRASIL, 2002), devidamente registrado no Registro 

de Empresas Mercantis ou registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desse que: 

I - o caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, receita brutal igual ou 

inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil); e 

II – no caso de empresa de pequeno porte, auferir, em cada ano-calendário, receita 

bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil) e igual ou inferior a R$ 

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil). (BRASIL, 2002) 

 

Para o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2014), 

as micro e pequenas empresas são aquelas que empregam um determinado número de 

funcionários, independente de a atividade econômica ser serviço ou comércio. Conforme 

quadro abaixo: 

 

Quadro 1  - Definição de Microempresa e Pequena Empresa 

Porte Número de funcionários 

Microempresa até 9 pessoas 

Pequena empresa de 10 à 49 pessoas 

 

Fonte: Adaptado Sebrae, 2014. 

 

Ainda segundo Sebrae (2014), as micro e pequenas empresas vem adquirindo, ao 

longo de trinta anos, um grande crescimento no país. 

Segundo Escrivão Filho e Perussi Filho (2010, p.265), “a partir da década de 70, todos 

os países, os governos passaram a interessar-se e a envolver-se com a proteção e o 

desenvolvimento da pequena empresa”. 
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Ainda segundo os autores, antes desse período, as pequenas empresas eram 

consideradas ineficientes, com pouca probabilidade de sucesso, ou cresciam ou morreriam em 

um curto período. 

Entretanto, observa-se que este cenário está bastante mudado. Segundo Sebrae 

Nacional (2016), no Brasil existe 6,4 milhões de estabelecimentos. Desse número, 99% são 

micro e pequenas empresas, que correspondem por 52% dos empregos com carteira assinada 

no setor privado (16,1 milhões de pessoas). 

As pequenas empresas mostram vantagens por serem flexíveis, o que as torna 

favoráveis em um mercado instável, pois são com mais facilidade inovadas, moldadas. 

Conseguem uma resposta rápida diante de novas ideias e possibilidades de mercado (FILHO 

ESCRIVÃO e FILHO PERUSSI, 2010).  

Segundo Escrivão Filho e Perussi Filho (2010), em relação às grandes empresas, as 

pequenas, apesar dos pontos positivos, enfrentam mercados desfavoráveis. Infelizmente 39% 

acabam fechando suas portas no primeiro ano de vida. 

  

2.2  A ADMINISTRAÇÃO E A CONTABILIDADE GERENCIAL 

 

A administração é, sem dúvida, a principal ferramenta usada pelas organizações para 

alcançar a excelência em suas operações (CHIAVENATO, 2014). Mas o que é 

administração? Tem sua origem no latim (ad, direção para, tendência e minister, comparativo 

de inferioridade; o sufixo ter, subordinação ou obediência, isto é, aquele que realiza uma 

função abaixo do comando de outrem, aquele que presta um serviço a outro) portanto, 

significa subordinação e serviço (CHIAVENATO, 2014). 

Porém, nos dias de hoje essa definição está ultrapassada. As empresas precisam muito 

mais do que um simples supervisor que tome conta dos negócios e das decisões nas empresas.  

A tarefa de administrar consiste em interpretar os objetivos propostos pela 

organização e traduzi-los em ação empresarial, por meio de planejamento, 

organização, direção e controle de todos os esforços realizados em todas as áreas e 

em todos os níveis da empresa a fim de atingir tais objetivos da melhor maneira 

possível (CHIAVENATO, 2014, p.6). 

. 

Portanto, cabe ao administrador, ser participativo e conhecedor de todos os 

departamentos da empresa, a fim de fazer uma gestão eficiente e eficaz.   

 Para a gestão ter sucesso financeiro, cabe ao administrador saber ler e interpretar as 

informações financeiras. Aqui, podemos dizer que sem a utilização da contabilidade gerencial 
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não há como o administrador realizar uma precisa análise dos dados para a tomada de decisão 

adequada a determinado investimento.  

 
A contabilidade gerencial deverá atender a todos os segmentos hierárquicos da 

empresa, e isso se reflete na forma de utilização da informação contábil. Assim, 

teremos um bloco de informações que suprirão a alta administração da companhia, 

que denominamos de gerenciamento contábil global, objetivando canalizar 

informações que seja apresentada de forma sintética, em grandes agregados, com a 

finalidade de controlar e planejar a empresa dentro de uma visão de conjunto 

(PADOVEZE, 2000, p.34). 

 

A contabilidade gerencial é um processo de ação, o qual necessita que exista, dentro 

da organização, um administrador que saiba analisar esses conceitos contábeis, traduzindo-os 

em ação prática (PADOVEZE, 2000). 

No quadro abaixo podemos observar que a contabilidade gerencial, ligada a finanças, 

faz parte do controle administrativo da empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Maximiano (2011, p. 8). 
 

A contabilidade gerencial é de suma importância dentro de uma organização. Mesmo 

nas empresas mais simples, é preciso manter a documentação contábil em dia. 

A contabilidade trata da coleta, interpretação e apresentação dos números da empresa. 

Segundo Crepaldi (1998, p.18), “contabilidade gerencial é o ramo da contabilidade 

que tem por objetivo fornecer instrumentos aos administradores das empresas que os auxiliem 

em suas funções gerenciais”.  Ainda segundo o mesmo autor a contabilidade “é voltada para a 
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Figura 1-Figura 1- Principais funções organizacionais 
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melhor utilização dos recursos econômicos da empresa, através de um adequado controle dos 

insumos efetuados por um sistema de informação gerencial”. 

A contabilidade gerencial tem por finalidade, passar informações úteis e precisas para 

o administrador da empresa. É preciso manter a empresa com seu caixa ativo, gerando lucros 

e fazer o gasto, investimento desses lucros de forma correta. Esse gasto precisa ser feito com 

planejamento e controle. 

Quanto mais os administradores souberem sobre contabilidade, melhor poderão 

planejar e controlar suas atividades dentro das organizações. Com isso evitarão o desperdício 

de tempo e dinheiro, na hora de tomar as decisões para atingir a eficiência operacional 

(CREPALDI, 1998). 

Portanto, a contabilidade gerencial é uma fonte de informação para os 

administradores, fazerem-se dela para controlar e dirigir as operações. 

 Para Padoveze (2000, p.31) “a contabilidade gerencial pode ser contrastada com a 

contabilidade financeira, que é relacionada com o fornecimento de informações para os 

acionistas, credores e outros que estão fora da organização”. 

No quadro abaixo, pontua-se a diferença entre contabilidade financeira e contabilidade 

gerencial. 

Quadro 2 - Comparação entre contabilidade gerencial e contabilidade financeira 

   

FATOR 

CONTABILIDADE 

FINANCEIRA CONTABILIDADE GERENCIAL 

Usuários dos 

relatórios Externos e Internos Internos 

Objetivos dos 

relatórios 

Facilitar a análise financeira para as 

necessidades dos usuários externos 

Objetivo especial de facilitar o planejamento, 

controle, avaliação de desempenho e tomada 

de decisão internamente. 

Forma de 

relatórios 

Balanço patrimonial, DRE, 

Demonstração das origens de 

aplicação de recursos e 

demonstração das mutações do 

patrimônio líquido. 

Orçamentos, contabilidade por 

responsabilidade, relatórios de desempenho, 

relatórios de custo, relatórios especiais não 

rotineiros para facilitar a tomada de decisão. 

Frequência 

dos relatórios 

Anual, trimestral e ocasionalmente 

mensal. 

Quando necessário pela administração. 

Características 

da informação 

recebida 

Deve ser objetiva (sem viés), 

verificável, relevante e a tempo. 

Deve ser relevante e a tempo, podendo ser 

subjetiva, possuindo menos verificabilidade e 

menos rescisão. 

Perspectiva 

dos relatórios 

Orientação histórica Orientada para o futuro para facilitar o 

planejamento, controle e avaliação de 

desempenho antes do fato (para impor 
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metas), acoplada com uma orientação 

histórica para avaliar os resultados reais (para 

o controle posterior do fato) 

   

      Fonte: Padoveze (2000). 

 
2.3 DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

São as informações geradas e divulgadas pelas empresas, onde se apresentam o 

desempenho financeiro de seu exercício.  

Segundo Assaf Neto e Lima (2014, p.204) “através das demonstrações é possível obter 

conclusões sobre a efetiva situação da empresa”. 

Desse modo, a contabilidade surge como uma ferramenta de suporte para que o 

empresário possa tomar suas decisões com maior segurança. 

Dentre as demonstrações contábeis que podem ser usadas nas pequenas empresas, 

podemos citar o balanço patrimonial, a demonstração de resultado e a demonstração de fluxo 

de caixa, a demonstração dos lucros e prejuízos acumulados entre outros. Como as pequenas 

empresas não movimentam grandes valores, esses demonstrativos são apresentados de 

maneira mais simplificada, porém com informações de grande valia para a análise contábil. 

 

2.3.1 Balanço patrimonial 

O balanço patrimonial demostra a real situação financeira da empresa em um 

determinado período. É uma forma organizada de mostrar quanto à empresa possui de bens e 

capital e quanto ela tem de obrigações com terceiros (CREPALDI, 1998). Ou ainda, defini-se 

“Balanço patrimonial é a peça contábil que retrata a posição das contas de uma entidade após 

os lançamentos das operações de um período terem sido feitos, após todos os 

provisionamentos (depreciação, devedores duvidosos, etc.)” (IUDÍCIBUS,2007, p. 185). 

Conforme Brasil (1976), o art. 178 da Lei nº 6.404/76 “o balanço, as contas serão 

classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 

facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia”. 

Conforme Assaf Neto e Lima (2014) os principais grupos de contas que compõem o 

Balanço Patrimonial estão demonstrados na figura a seguir. 

Quadro 3 - Modelo Demonstração do Balanço Patrimonial 
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BALANÇO PATRIMONIAL 

ATIVO  PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Ativo circulante Passivo circulante 

Ativo não circulante Passivo não circulante 

   Realizável a longo prazo    Exigível a longo prazo 

   Investimentos Patrimônio Líquido 

   Imobilizado   

   Intangível   

  

Fonte adaptado de Assaf Neto e Lima,2014, p. 204. 

 

Segundo Martins et.al (2013, p.2), o ativo “ compreende os recursos controlados por 

uma entidade e dos quais se esperam benefícios econômicos futuros”. 

É a disponibilidade financeira que a empresa possui, sendo: caixa, bancos, aplicações 

financeiras que podem ser em letras de câmbio, certificados de depósitos bancários, 

debêntures e outras. Ele deve ser classificado por ordem de liquidez decrescente, assim  “O 

ativo circulante engloba, além de disponibilidades, créditos, estoques e despesas antecipadas 

realizáveis no exercício social subsequente. O que caracteriza o Circulante é a sua realização 

em até um ano” (ASSAF NETO e LIMA, 2014, p.207). 

Segundo Assaf Neto e Lima (2014), o ativo circulante se divide em grupos: 

 Caixa e equivalentes de caixa: dinheiro em poder da empresa, saldos 

bancários livres para resgate imediato e investimentos em curto prazo.  

 Contas a receber: montante devido pelos clientes, independente de ter 

recebido ou não.  

 Estoques: Produto em processo de produção e produto acabado pronto para 

venda, mercadorias para revenda, insumos para a produção,...  

 Despesas antecipadas: recurso aplicado sem itens que se referem ao exercício 

seguinte. Exemplo: prêmio de seguros. 

O Ativo Não Circulante é formado pelo Realizável à longo Prazo e 

Permanente. O Ativo Permanente, por sua vez, é subdividido em: 

Investimentos, Imobilizado e Intangível ( ASSAF NETO E LIMA, 2014, 

p.204).  

Segundo os mesmos autores no Ativo Não Circulante são registrados todos os bens 

duráveis da empresa, que são direcionados ao funcionamento da organização. 
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É um determinado conjunto de bens e direitos que se realizam em mais do que um ano 

contábil, certa ou provável, no término no exercício seguinte a partir do próprio balanço. 

(MATARAZZO, 2010). 

A Lei n º 11.638/07 inovou ao dispor que os elementos do ativo decorrentes 

de operações de longo prazo sejam ajustados a valor presente (CHING, 

2010. p 29). 

 

Para Matarazzo (2010), os direitos não oriundos de vendas, e adiantamentos ou 

empréstimos à diretores, acionistas ou participantes no lucro da empresa, que não estabeleçam 

negócios na exploração do objeto da empresa, serão classificados no Ativo Realizável a 

Longo Prazo. Alguns exemplos: Duplicatas a receber; Provisão para crédito de liquidação 

duvidosa; Obras em andamento; Debêntures; Impostos a recuperar. 

Sobre o item investimentos, Assaf Neto e Lima (2014), ressaltam que os investimentos 

não são destinados ao negócio, e sim direcionados para a produção de resultados à investidora 

ou apenas para o bom relacionamento da organização com seus clientes ou fornecedores. 

O art. 179 da lei nº 6.404/76, em seu item III, estabelece que são 

classificados “ em Investimentos: as participações permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, não classificáveis no ativo 

circulante, e que não se destinem à manutenção da atividade da companhia 

ou da empresa” (MARTINS...[et.al.]. 2013, p. 188). 
 

Segundo Matarazzo (2010), as participações permanentes em outras sociedades 

incorporam a utilização do capital em outras organizações. Já outros investimentos são 

representados por diversas aplicações. Exemplo: obras de arte, bens locados à terceiros, 

sempre fora da atividade legal da empresa. 

Já, quanto ao imobilizado, tratam-se dos bens de longa duração usados nas atividades 

da empresa e que não são destinados à venda e possuem longa duração. Possuem depreciação 

por tempo de uso, é considerada parte perdida do valor de aquisição. (ASSAF NETO, LIMA, 

2014). 

Corroborando, Matarazzo (2010, p.42) destaca: “todos os custos de Imobilizado são 

amortizáveis ao longo de vários exercícios, através da Depreciação, Amortização e Exaustão”. 

Segundo o mesmo autor, as contas de Depreciação assinalam os desgastes e perdas de 

valor econômico do bem. Já as contas de Exaustão marcam as possíveis perdas em minas, 

reservas florestais entre outros e as contas de Amortização registram as contas com marcas e 

patentes, por exemplo. 
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Quanto ao ativo intangível, são bens incorpóreos que são direcionados ao desempenho 

da organização. Incluem-se nos intangíveis marcas e patentes, direitos autorais, capital 

humano. (MATARAZZO, 2010). 

O art. 179 da Lei nº 6.404/76, em seu inciso VI, agora determina que serão 

classificados no intangível “os direitos que tenham por objeto bens 

incorpóreos destinados à manutenção da companhia ou exercidos com essa 

finalidade, inclusive o fundo de comercio adquirido” (MARTINS et.al.. 

2013, p. 316). 

Os intangíveis são considerados como um ativo qualquer, porém, o que acontece é que 

os intangíveis não são facilmente identificados como os ativos tangíveis. Um exemplo de 

intangível não identificado é o ágio como espera de retorno financeiro futuro (IBIDEM). 

Para o mesmo autor, essa definição retoma o conceito básico que os intangíveis são 

controlados pelas empresas como recursos de ações passadas e do qual ainda se espera um 

retorno futuro. Para se reconhecer um intangível é necessário três pontos: identificação, 

controle e geração de recursos econômicos. 

Correspondendo ao ativo, trata-se do saldo das obrigações devidas pela empresa. o 

passivo, tanto o circulante como o não circulante, formam o conjunto das dívidas, obrigações, 

riscos e contingências (fatos já ocorridos, como ações trabalhistas), a única questão que os 

diferencia são os prazos. (ASSAF NETO, LIMA, 2014). 

Para Martins et.al. (2013) o passivo circulante é o demonstrativo das contas da 

companhia, cujo prazo de liquidação tende a ocorrer no decorrer do exercício seguinte, ou em 

conformidade com o ciclo operacional da empresa, se este for superior a esse prazo. Ainda 

segundo os mesmos autores, essas obrigações podem retratar valores fixos ou variáveis, 

vencidos ou a vencer. 

[...] as obrigações assumidas pela empresa para a realização de suas 

operações ( dividas contraídas junto a fornecedores, salários devidos a 

empregados e os respectivos encargos sociais, os impostos devidos sobre as 

operações realizadas etc.) a as obrigações assumidas por financiamento 

obtidos ( empréstimos junto a instituições financeira) (BRAGA, 2006 p.83). 
 

 

Entretanto, o passivo não circulante abrange as obrigações da organização que deverão 

ocorrer em um prazo superior a um ano, ou superior ao seu clico operacional. Os créditos 

superiores há um ano são contratos assinados com instituições financeiras, como bancos de 

investimento ou desenvolvimento (MATARAZZO, 2010). 
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À medida que os empréstimos tomados à longo prazo passam a ser vencíveis 

no exercício social subsequente, são transferidos para o Passivo Circulante. 

No passivo não circulante são registradas todas as obrigações de longo prazo 

da empresa (ASSAF NETO E LIMA, 2014, p.208). 
 

Ainda segundo Matarazzo (2010), forma o passivo não circulante: os financiamentos 

de instituições de créditos, adiantamentos, contas a pagar, contas correntes, imóveis à pagar, 

títulos à pagar. 

Patrimônio líquido ou Capital próprio representa o quanto de dinheiro os sócios ou 

proprietário da empresa têm disponível em caixa. É calculado pela diferença do Ativo Total e 

o Passivo Exigível. Ou seja, “...no balanço patrimonial, a diferença entre o valor dos ativos e 

o dos passivos e resultados de exercícios futuros representa o Patrimônio Líquido, que é o 

valor contábil pertencente aos acionistas ou sócio” (IUDÍCIBUS; MARTINS e GELBCKE, 

2006, p.291). 

Segundo Assaf Neto e Lima (2014) o Patrimônio Líquido divide-se em cinco 

subgrupos: 

1. Capital Social: valor investido pelos acionistas e também parte dos lucros de 

exercícios passados que foram incorporados ao capital. 

2. Reservas de Capital: valores recebidos que são destinados diretamente ao 

patrimônio líquido. São valores que não se referem a atividade da empresa, 

portanto não podem ser colocados como resultados. Exemplos: incentivos 

fiscais recebidos do governo, doações, ágio na venda de ações, etc. 

3. Ajustes de avaliação patrimonial: variações ocorridas no ativo e passivo da 

empresa em decorrência de avaliações a valor justo. 

4. Reservas de Lucro: são os lucros gerados pela empresa que são retidos para 

despesas futuras não previstas pela empresa.  

5. Prejuízos acumulados: são partes das reservas que não tiveram destino final 

determinado. Representam as reservas que estão a espera de absorção futura. 

  

2.3.2 Demonstração do resultado do exercício (DRE) 

 

Para Assaf Neto e Lima (2014), a DRE apresenta as receitas, despesas, ganhos e 

perdas do exercício. Sua finalidade é demonstrar o lucro ou o prejuízo do exercício. 

A demonstração do resultado do exercício apresentada de forma ordenada as questões 

relacionadas das receitas e despesas da empresa em um determinado período, normalmente de 



26 

 

 

 

doze meses. É apresentada em sentido vertical, quer dizer, das receitas são deduzidos as 

despesas e, logo apresenta o resultado (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

Para Padoveze (2000), o propósito da Demonstração do Resultado do Exercício é 

ofertar aos administradores informações financeiras da organização, com os dados necessários 

para a obtenção do resultado do exercício. 

A DRE é apresentada inicialmente pela Receita Operacional Bruta no período, isto é, o 

total das vendas no período. Desse valor é deduzido os impostos que recaem sobre essas 

vendas (PIS, COFINS, IPI, ISSQN), o estorno das vendas, os descontos oferecidos nas 

vendas. Após essas deduções apresenta-se o resultado chamado Receita Operacional Líquida, 

isto é, a receita que restou no caixa da empresa. Dessa receita são subtraídos os Custos do 

período, que são os gastos para a fabricação de produtos vendidos no caso de indústrias, para 

as empresas comerciais são os valores pagos para a aquisição das mercadorias vendidas e para 

empresas que prestam serviços são os gastos envolvidos com a mão de obra e os materiais. 

Logo chega ao Lucro Operacional Bruto, que é o resultado obtido entre a Receita Líquida das 

vendas e seus custos (IUDÍCIBUS E MARION, 2011). 

Ainda segundo os mesmos autores, do Lucro Operacional Bruto são diminuídas as 

Despesas Operacionais, que são as despesas necessárias para a venda dos produtos, 

administrar e financiar as operações da empresa, enfim, despesas que contribuem para as 

despesas das operações. Após, apresenta-se o Lucro Operacional da empresa, que é o 

resultado da subtração do Lucro Operacional Bruto e das Despesas Operacionais. 

Posterior ao Lucro Operacional aparece Outras Despesas e Outras Receitas, que são as 

despesas que não estão ligadas aos grupos das vendas, administrativo e financeiro. Exemplos: 

lucro nas participações, vendas de sucata. Com a diferença entre Lucro Operacional e a soma 

ou diminuição de Outras Despesas ou Outras Receitas apresenta-se o Lucro Antes do Imposto 

de Renda e da Contribuição Social (IUDÍCIBUS E MARION, 2011). 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), após chegar no Lucro Antes do Imposto de Renda 

e da Contribuição Social é preciso subtrair o Imposto de Renda e a Contribuição Social Sobre 

o Lucro Líquido, chegando assim no Lucro Depois do Imposto de Renda e da Contribuição 

Social. Chegando nesse resultado diminuem-se as Participações, ou seja, valores que serão 

distribuídos aos que tem direito a uma parte dos lucros da empresa, para finalmente chegar ao 

Resultado (Lucro ou Prejuízo) que é o número final da DRE. 

 

Quadro 4 - Modelo de Demonstração do Resultado do Exercício 
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RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$ 

Vendas de produtos  

Vendas de mercadorias  

Prestação de serviços  

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA  

Devoluções de vendas  

Abatimentos  

Impostos e contribuições Incidentes sobre vendas  

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  

(-) CUSTOS DAS VENDAS  

Custo de produtos vendidos  

Custo das mercadorias  

Custo dos serviços prestados  

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  

Despesas com vendas  

Despesas administrativas  

Despesas tributárias  

Despesas financeiras  

(-) Receitas financeiras  

Variações monetárias e cambiais passivas  

(-) variações monetárias e cambiais ativas  

(+-) OUTRAS RECEITAS E DESPESAS  

Resultado da Equivalência Patrimonial  

Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante  

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

(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE 
RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO 

 

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

 

(=) LUCRO LÌQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES  

(-) Debentures, Empregados, Participações de Administradores, 
Partes Beneficiarias, Fundos de Assistência e Previdência para 
Empregados 

 

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÌCIO  

Fonte: DELLAMEA,( 2015, p.30). 

 

 

2.3.3 Demonstração do fluxo de caixa (DFC)  

 

A Demonstração de Fluxo de Caixa é declarada por alguns como um ótimo 

instrumento de análise financeira em relação a um momento de tomada de decisão. 

(CREPALDI, 2008). 

A DFC irá indicar o que ocorreu em determinado período em termos de 

entrada e saídas de dinheiro em caixa. Assim como a Demonstração de 

Resultados, a DFC é uma demonstração dinâmica e também está contida no 

Balanço Patrimonial, que é uma demonstração estática (ASSAF NETO E 

LIMA, 2014, P.213). 

 



28 

 

 

 

De acordo com Assaf Neto e Lima (2014), a DFC auxilia os gestores financeiros a 

elaborar um planejamento estratégico eficiente. Permite que o responsável pela área faça uma 

análise bem detalhada da empresa em gerar caixa e honrar compromissos. 

Enquanto as outras demonstrações buscam explicar a situação da patrimonial 

e o desempenho operacional da empresa, essa Demonstração procura 

explicar que atividades afetaram o caixa de um período para outro, a 

começar pelo fato de que o lucro realizado em determinado período não é 

igual ao montante de caixa gerado no mesmo período (CHING, 2010, p. 89).  
 

  

Entende-se então que através do fluxo de caixa o administrador conduz a 

harmonização entre as saídas e entradas do caixa. 

Para Crepaldi (2008), a DFC pode ser para mostrar situações em que a empresa esteja 

em situação de risco, avaliar distribuições de recursos ou para conhecer seu valor econômico. 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), a DFC é muito mais que apenas uma apuração de 

resultado entre receita menos as despesas, consideram-se investimentos, amortização de 

financiamentos etc. 

Conforme os mesmos autores a DFC aponta a origem de todos os valores que entraram 

e saíram em determinado período do caixa da empresa, apresenta o Resultado do Fluxo 

Financeiro. 

A DFC esclarece informações em desacordo na empresa, como: a empresa tem um 

bom lucro, mas seu caixa está baixo, ou, por qual  motivo a empresa não deu lucro se o caixa 

cobriu todas as suas contas (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

  Para Iudícibus e Marion (2011), existem dois tipos de transações que afetam o caixa 

da empresa: as Transações que aumentam o caixa e as Transações que diminuem o caixa. Nas 

transações que aumentam a disponibilidade de caixa cita-se a Integralização dos Sócios ou 

Acionistas, sendo que apenas valores em dinheiro afetam o caixa. Também Empréstimos e 

Financiamentos. Menos comum, mas as Vendas de Itens do Ativo Fixo são fontes de entrada 

em caixa. Vendas a Vista e Recebimento de Duplicatas a Receber, essa a principal fonte dos 

recursos de caixa. E também Outras Entradas, que são juros recebidos, dividendos recebidos 

de outras empresas etc. (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

 Já nas Transações que diminuem o caixa enquadram-se os Pagamentos de Dividendos 

aos Acionistas, valores pagos aos proprietários, o Pagamento de Juros e Amortização da 

Dívida que são as obrigações da empresa junto a instituições financeiras. Registra-se também 

a Aquisição de Item do Ativo Fixo, que são as aquisições a vista de imobilizado e 

investimentos, as Compras a Vista e Pagamentos a Fornecedores, saídas referentes a matéria- 
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prima e material secundário e Pagamentos de Despesas/ Custo, Contas a Pagar e Outros  que 

se referem as despesas administrativas de vendas, itens de custo entre outros (IUDÍCIBUS e 

MARION, 2011). 

 Segundo os autores do parágrafo acima, além das transações citadas, existem as 

transações que não afetam o caixa, isto é, não apresentam encaixe e nem desembolso. A 

Depreciação, Amortização e Exaustão é uma delas, sem reduções de ativo que não afetam o 

caixa. A Provisão para Devedores Duvidosos são perdas com clientes que não desembolsam 

valor para empresa no momento e os Acréscimos ou Diminuições de itens de investimentos 

por equivalência do patrimônio, pode haver aumento ou diminuição sem necessariamente 

existir venda ou aquisição. 

 Para apresentar a DFC de uma empresa podem-se usar dois modelos que são válidos 

segundo as normas contábeis: o Modelo Direto e o Modelo Indireto.  

 No Modelo Direto as demonstrações são apresentadas de forma simples, registra-se a 

entrada no caixa (origem) e o valor de retirada (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

No Modelo Indireto, apresenta alterações que ocorreram no giro, ou seja, no ativo 

circulante e passivo circulante, que possam ter provocado ganho ou perda de caixa, nesse 

modelo não fica explicito as entradas e saídas de capital. Parte-se do lucro líquido do 

exercício da DRE.(IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

Na Figura abaixo é apresentada a estrutura dos dois métodos de elaborar a DFC. 

 

Quadro 5 - Modelo Demonstração de Fluxo de Caixa 

MÉTODO DIRETO MÉTODO INDIRETO 

Atividades Operacionais Atividades Operacionais 

(+) Recebimento de clientes Lucro Líquido do Exercício 

(-) Pagamento de contas (+) Depreciação 

(-) Pagamento de despesas operacionais (+/-) Variações no circulante (Capital de giro) 

(-) Pagamentos de impostos Fluxo de caixa das atividades operacionais 

Fluxo de caixa das atividades operacionais   

  Atividades de Financiamento 

Atividades de Financiamento (+/-) Novos empréstimos de curto e longo prazo 

(+/-) Novos empréstimos de curto e longo prazo (+) Aumento de capital 

(+) Aumento de capital (-) Despesas financeiras 

(-) Despesas financeiras (-) Pagamentos de dividendos 

(-) Pagamentos de dividendos Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento   

  Atividades de Investimentos 

Atividades de Investimentos (+/-) Aquisição de Imobilizados 
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(+/-) Aquisição de Imobilizados (+/-) Outros investimentos 

(+/-) Outros investimentos Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   

  (+/-) Caixa Inicial 

(+/-) Caixa Inicial Resultado do caixa final 

Resultado do caixa final   
  

Fonte: Assf Neto e Lima, (2014, p. 214) 

 

2.3.4 Demonstrações de lucros e prejuízos acumulados  (DLPA) 

 

A Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados apresenta as variações dos 

resultados acumulados pela entidade. Uma parcela dos lucros é dividida entre seus acionistas 

ou sócios, esse pagamento é conhecido por dividendos (IUDÍCIBUS  e MARION, 2011). 

Já os lucros retidos, formam a parcela que foi reinvestida na empresa, fortalecendo o 

capital próprio, que mais cedo ou mais tarde irá integralizar o capital social no Patrimônio 

Líquido (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), a legislação estabelece que o Lucro Líquido do 

Exercício não pode sofrer influência de valores de outros exercícios. Assim teremos o Lucro 

Líquido obtido nas operações daquele determinado ano. Contudo, se for descoberto algum 

tipo de erro contábil no ano anterior ele não poderá aparecer no exercício do ano em que foi 

descoberto, seria incorreto fazer esse lançamento. 

Para a resolução dessa questão a lei dispõe de Ajustes de Exercícios Anteriores, sendo 

considerados apenas aqueles decorrentes de efeitos de mudança de critério contábil ou da 

retificação de erro imputável, que não possam ser considerados a fatos subsequentes. Para 

isso, os valores a ajustes de exercícios anteriores serão lançados na conta de Lucros ou 

Prejuízos Acumulados, sem afetar os números do exercício atual (IUDÍCIBUS e MARION, 

2011). 

Segundo os autores acima, o Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício é o saldo líquido do 

ano apurado pela DRE, sendo esse valor transferido para Lucros Acumulados. 

Após a destinação dos Lucros, a parte que fica retida para empresa é transportada para o 

Balanço Patrimonial, especificamente ao grupo Patrimônio Líquido, somando mais uma 

reserva para o Ativo da empresa (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 
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Portanto, a DLPA evidencia o destino do lucro. Existindo sobras de lucros de exercícios 

anteriores este serão lançados ao lucro do exercício atual, por isso a expressão Lucros 

Acumulados (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). 

Após a apuração do Lucro ou prejuízo acumulado, transferem-se os valores para Lucros 

ou Prejuízos Acumulados, o que não foi distribuído aos acionistas ou sócios será integralizado 

ao Patrimônio Liquido. As transferências do lucro líquido para as reservas de lucros de acordo 

com a Lei nº 11.638/07 (Sociedades Anônimas e Limitadas de Grande Porte) são: Reserva 

Legal, conforme a lei das Sociedades Anônimas, somente 5% do lucro líquido do exercício 

será aplicada, antes de qualquer destinação, que não deverá exceder 20% do Capital Social. 

Sua finalidade é assegurar a integridade do Capital Social e só poder ser utilizada para 

compensar Prejuízos ou aumentar o capital; Reserva Estatutária: são previstas no estatuto da 

empresa, desde que apresentem critérios que indiquem a sua finalidade, determinação da 

parcela anual dos Lucros líquidos que serão destinados a sua constituição e que seja 

estabelecido o limite máximo de reservas. 

 Reservas para Contingência: parte do lucro líquido que será destinado a formação de 

reserva com a intenção de compensar uma futura diminuição dos lucros. Reserva 

Orçamentária: parcela do lucro que poderá ser retida para expansão da empresa. Reserva de 

Lucros a Realizar: pode existir parte do lucro líquido a realizar, por esse motivo reservas de 

lucro a realizar poderá ser deduzida do lucro líquido do exercício. Dividendos: parte do lucro 

destinado aos acionistas (IUDÍCIBUS e MARION, 2011). No Quadro 6, segue exemplo de 

demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados. 

 

Quadro 6 - Modelo Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados 

DEMOSNTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 

    Em $ mil 

DISCRIMINAÇÃO Exercício 
findo 
31.12.X2 

Exercício 
findo 
31.12.X3 

Saldo no início do período        ------ 950 

    Ajustes de exercícios anteriores 
 

  

    (+) Retificações de erros        ------ 280 

   Lucro Líquido do Exercício        ------ 3000 

   Saldo Disponível        ------ 4230 

Proposta da Administração para destinação de Lucros 
 

  

Res. Legal        ------ 
               

(150)  

Res. Estatutária        ------ (300) 
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Res. Orçamentária        ------  (180) 

Res. p/ Contingências        ------ (255) 

Res. De Lucros a Realizar        ------ (95) 

Dividendos a Distribuir        ------ (900) 

Saldo no final do período 950 2350 

 

Fonte: Iudícibus e Marion, (2011, p.79). 
 

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, levando em conta sua 

amplitude, inclui a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. Nessa condição, a 

empresa que optar pela DMPL não precisa realizar separadamente a DLPA (IUDÍCIBUS e 

MARION, 2011). 

Segundo os autores acima, para as empresas de capital aberto é exigido pela comissão 

de valores imobiliários a publicação da DMPL. 

Para Iudícibus e Marion (2011), a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

esclarecem as movimentações de todas as contas do PL que transcorrem durante exercício, 

diferentemente da DLPA que apresenta apenas a movimentação de uma conta específica do 

Patrimônio Líquido. Portanto, todos os acréscimos e diminuições que ocorrem no PL são 

salientados pela Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, assim como a formação 

e utilização das reservas originadas dos lucros. 

Complementando, Assaf Neto e Lima (2014) afirmam que a maior contribuição da 

DMPL e mostrar todas as movimentações ocorridas nas contas do PL e permitir aos analistas 

dessa conta uma informação mais completa das reservas de patrimônio e o acesso as  

informações das obrigações da empresa. Abaixo um exemplo da DMPL: 

 

Quadro 7 - Modelo Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO 

LÍQUIDO 

      Em $ mil 

Movimentações Capital 

Realizado 

Reservas 

de Lucros 

Estatutária 

Total 

Saldos em 31.12.X0 

 

7.000 1.500 8.500 

Aumento de Capital 1.000 

                  

(1.000)   

Saldo em 31.12.X1 8.000 500 8.500 

Fonte: Adaptado Iudícibus e Marion, (2011, p.85). 
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Segundo os mesmo autores, nesse exemplo se reconhece que não houve nova reserva 

estatutária, apenas uma permuta de valores. É percebido que o PL não sofreu alteração no 

final do exercício, registra-se apenas uma migração de valor estatutário para o PL. 

 

2.4  ANÁLISE HORIZONTAL E ANÁLISE VERTICAL 

 

Análise Vertical e Horizontal são maneiras de aprofundar a análise geral da empresa. 

Com essas duas análises verificam-se mais facilmente informações que não pareceram tão 

claras em outras demonstrações (MATARAZZO, 2010). 

Para Iudícibus e Marion (2011) os índices que são obtidos através das Analises 

Horizontal e Vertical são os melhores instrumentos para avaliar a saúde da empresa. 

 

2.4.1 Análise Horizontal 

 

A análise horizontal avalia de forma comparativa itens da demonstração financeira em 

relação há anos anterior (MATARAZZO, 2014). 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), a Análise Horizontal é rapidamente realizada. 

Para isso, é necessário estabelecer o ano inicial da série que será analisada como índice básico 

100 e apresentando os valores relativos dos anos anteriores relacionando-os a este índice. 

Aplica-se uma regra de três. No Quadro 8 podemos verificar a como é apresentada a Análise 

Horizontal.  

Quadro 8 - Modelo de Análise Horizontal 

    

Fonte: Assaf Neto e Lima, (2014, p.233). 
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2.4.2 Análise Vertical 

 

A análise vertical baseia-se através dos valores percentuais obtidos em outras 

demonstrações, sendo assim, é preciso calcular o percentual de cada conta a partir de um valor 

base (MATARAZZO, 2014). 

A Análise Vertical é uma verificação da estrutura das demonstrações de resultado e do 

balanço patrimonial, tem o propósito de relatar as participações dos elementos do patrimônio 

dentro do total (PADOVEZE, 1994). 

Segundo Iudícibus e Marion (2011), o cálculo na Análise Vertical é muito simples. 

Divide-se a conta ou o grupo de contas pelo total do ativo ou passivo, multiplica-se por 100 e 

acrescenta-se a porcentagem no final. O Quadro abaixo mostra a representação da Análise 

Vertical. 

Quadro 9 - Modelo Análise Vertical 

 
Fonte: Assaf Neto e Lima, (2014, p.238). 

 
 

Conforme Iudícibus e Marion (2011, p.134) a análise Vertical é para um único ano. Na 

Análise Horizontal, observamos a variação em dois ou mais anos. 

 

2.5  ANÁLISE DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 
 

As análises dos indicadores financeiros utilizam cálculos e compreensão desses 

indicadores tendo como finalidade o acompanhamento do desempenho da organização. Esses 

números são importantes tanto para acionistas, credores e para os administradores da empresa 

(GITMAN,2004). 
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Segundo Gitman (2004), os acionistas se importam com o nível corrente, o futuro e o 

retorno da empresa, visto que está ligado diretamente ao preço da ação. Os credores observam 

a liquidez de curto prazo e com sua eficácia em realizar pagamentos e já os administradores 

preocupam-se com a saúde financeira como um todo da organização. 

A análise de índices apenas orienta a atenção para possíveis áreas de 

preocupação; ela não fornece evidências conclusivas da existência de um 

problema. Um índice isolado geralmente não fornece informações 

suficientes a partir das quais se possa julgar o desempenho geral da empresa. 

Julgamentos razoáveis só podem ser feitos quando se usa um grupo de 

índices (GITMAN, 2004, p.45). 

 

Analisar os relatórios financeiros da empresa é um ótimo processo para avaliar a 

situação geral em que a organização se encontra em determinado momento. Baseado nessas 

verificações pode-se identificar e antecipar problemas, avaliar formas viáveis para o 

crescimento e fortalecimento da empresa (CREPALDI, 2008). 

 

2.5.1 Análises de Liquidez 

 

Mostra a capacidade da empresa em liquidar com suas obrigações em curto prazo, é 

visto como um bom indicador de fluxo de caixa (GITMAN, 2004). 

Para Groppelli e Nikbakht (2002), o grau de liquidez de um ativo depende da 

velocidade em que ele é transformado em valor para o caixa da empresa, sem que incorram 

perdas consideráveis.  

Ainda segundo Gropelli e Nikbakht (2002), os índices de liquidez avaliam o grau de 

solvência da empresa. 

 

2.5.1.1 Capital de Giro 

 

Para Assaf Neto e Lima (2014), o capital de giro significa administrar as contas do 

elemento de giro, ou seja, dos ativos e passivos circulantes. 

De maneira similar Crepaldi (2008), diz que capital de giro é a medida da liquidez, 

sendo calculada da subtração do Ativo Circulante do Passivo Circulante. 

CG = AC-PC 
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Ainda segundo o autor citado acima, se o valor apresentado for positivo significa que a 

empresa apresenta mais direitos do que obrigações em curto prazo. 

 

2.5.1.2 Liquidez Corrente 

 

Mensura a capacidade de pagamento que a empresa tem para saldar suas obrigações 

com terceiros, quanto mais alto o valor de liquidez corrente, mais a empresa é considerada 

sólida (GITMAN, 2004). 

Se a liquidez corrente for superior a 1,0 tal fato indica a existência de um 

capital circulante (capital de giro) líquido positivo; se igual a 1,0 , pressupõe 

sua existência, e, finalmente, se inferior a 1,0, a existência de um capital de 

giro líquido negativo (ativo circulante menor que o passivo circulante) 

(ASSAF NETO E LIMA, 2014, p. 240). 

 

Segundo Gitman (2004), é definida pela fórmula,  

 

Índice de valor corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante.  

  

2.5.1.3 Liquidez Seca 

 

Segundo Gitman (2004) este índice muito parecido com o da liquidez corrente, porém, 

o que os diferencia é a exclusão do estoque, por ser o ativo menos líquido. O qual se justifica 

através de dois fatores: o primeiro porque os estoques não são vendidos com facilidade, por 

estarem inacabados ou porque têm finalidades específicas; o segundo porque são vendidos à 

prazo, então são contas a receber antes de estarem disponíveis em caixa.  

Calcula-se, segundo Gitman (2004): 

Índice de Liquidez Seca = Ativo Circulante – Estoques / Passivo Circulante 

     

Complementando, Crepaldi (2008) diz que ao eliminar os estoques da avaliação de 

liquidez, aumenta-se a segurança na avaliação da empresa em pagar suas dívidas em curto 

prazo, portanto, se as vendas forem cessadas por um período, a empresa ainda assim 

conseguiria saldas com suas dívidas. 
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 2.5.2 Indicadores de Atividades 

 

 Os indicadores de atividades medem as durações de um ciclo operacional, este trata de 

todas as fases de operação naturais de uma organização, que podem ser tanto a aquisição de 

insumos ou mercadorias até o recebimento das vendas realizadas. (ASSAF NETO E LIMA, 

2014). São os indicadores de Atividades, segundo Gitman (2004): 

 

 Prazo Médio de Recebimento:  prazo médio de recebimento é o tempo médio em que a 

empresa leva para receber das vendas realizadas. E calcula-se: 

Prazo Médio de Recebimento = Contas a receber x 360 

Vendas anuais 

Acrescenta-se que, se  o prazo médio de recebimento for superior a 30/60 dias indica 

que a empresa está com suas contas à receber atrasadas. 

 

 Prazo Médio de Pagamento: o Prazo Médio de Pagamentos representa o tempo que a 

empresa leva para saldar suas contas com seus fornecedores, ou seja, é o numero de 

vezes que a empresa pagou suas dívidas naquele exercício. Calcula-se,  

 

Prazo Médio de Pagamento = Contas a pagar a fornecedores x 360  

                                           Compras anuais a prazo 

    

 Prazo Médio de Renovação de Estoques: o indicador de giro de estoque mede a 

qualidade do estoque da empresa. O resultado que ele apresenta mostra o número de 

vezes que o estoque foi renovado em determinado período de tempo. Calcula-se,  

 

Giro de Estoque = Custo dos produtos vendidos / Estoque médio 

    

 Giro do Ativo Total: Giro do ativo indica o grau de eficiência que a empresa tem com 

seus ativos para gerar vendas, quanto maior forem mais eficientemente esses ativos 

são usados pela empresa. 

Para Matarazzo (2010, p. 11) “O sucesso de uma empresa depende em primeiro 

lugar de um volume de vendas adequado. O volume de vendas tem relação direta com 
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o montante de investimentos”. Ainda, indica sobre o cálculo do Giro Ativo, sob a 

seguinte fórmula: 

Giro do Ativo Total = Vendas / Ativo Total 

 

2.5.3 Análises das Rentabilidades  

 

Para Matarazzo (2010), a rentabilidade apresenta qual o grau de retorno que a empresa 

teve em determinado investimento.  

Segundo Assaf Neto e Lima (2014) tomam-se como bases para estas análises, os 

ativos totais, o patrimônio líquido e as receitas de vendas. Já os resultados avaliados partem 

do lucro gerado pelo ativo e o lucro líquido, sempre após o desconto do imposto de renda. 

Sobre a Margem Bruta de Venda (MBV), Crepaldi (2008), mostra qual a porcentagem 

de lucro que a empresa atingiu com cada venda após a cobertura dos custos do produto, 

incluindo impostos, amostras e devoluções, (CREPALDI, 2008). Entende-se que a margem 

bruta pode ser um bom fator a verificar antes de realizar a precificação dos produtos.  

MBV = (Lucro Operacional Bruto / Receita Operacional Bruta) x 100 

 Já, quanto à Margem Operacional Líquida (MOL), destaca que esta representa a 

receita líquida após todas as deduções das despesas de operação, ou seja o que sobrou para a 

empresa, traz a percentagem das vendas líquidas que ficaram na empresa. 

MOL = (Lucro Operacional / Receita Operacional Líquida) x 100  

No entanto, a Margem Líquida (ML), mostra qual o lucro líquido para cada unidade de 

venda realizada na empresa, após a cobertura de todos os custos (CREPALDI, 2008). 

ML = (Lucro Líquido / Receita Operacional Bruta) x 100 

Quanto ao Retorno do Patrimônio Líquido (RPL), ressalta-se que a rentabilidade do 

patrimônio líquido mostra a lucratividade da organização para cada $100 do capital próprio 

investido (MATARAZZO, 2010).  

A rentabilidade do patrimônio líquido é obtida através da relação entre o lucro líquido 

e o patrimônio líquido. (ASSAF NETO e LIMA, 2014). 

RPL = (Lucro Operacional / Patrimônio Líquido) x 100 
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ou 

RPL = (MOL x Receita Líquida / Patrimônio Líquido) x 100 

Todavia, o desdobramento da fórmula do Retorno sobre o Ativo Permanente permite 

(RAP) analisar proporcionalmente a analise referente à do Retorno sobre o Patrimônio 

Líquido (CREPALDI, 2008). 

RAP = (MOL x Receita Líquida / Ativo Permanente) x 100 

ou 

RAP = (Lucro Operacional / Ativo Permanente) x 100 

Sobre o Retorno sobre o Capital Próprio (RCP), este tem o objetivo de Mede a 

capacidade de o capital próprio gerar retorno financeiro, quanto maior for esse resultado, 

melhor é o desempenho da empresa na utilização dos seus investimentos (NUNES, 2016). 

RCP = (MOL x Receita Líquida / Capital Próprio) x 100 

ou 

 RCP = (Lucro Operacional / Capital Próprio) x 100 

 

2.5.4 Análise do Endividamento  

 

Mostra o total de $ de terceiros que são usados para a formação de lucros na empresa. 

Apresenta os recursos do PL e recursos passivos que são usados para patrocinar os ativos 

totais. Além disso, retrata o quanto do valor dos ativos da empresa está comprometida perante 

seus credores, além da capacidade de cumprir com suas obrigações assumidas (ASSAF NETO 

E LIMA, 2014). 

Quanto mais capital de terceiros é usado por uma empresa em relação a seus 

ativos totais, maior sua alavancagem financeira, isto é, a ampliação do risco 

e do retorno introduzida pelo uso de financiamento a custo fixo, como o 

obtido com a emissão de títulos de dívida e ações preferenciais. Quanto mais 

uma empresa servir-se de dívidas a custo fixo, maiores serão o risco e o 

retorno dela esperados (GITMAN, 2004, p.49). 

 Portanto, é imprescindível a análise através do Risco Financeiro de Curto Prazo 

(RFCP). Para Crepaldi (2008), o risco financeiro de curto prazo é a relação entre o passivo 

circulante e o ativo total líquido, e representa a participação de capital de terceiros de 

liquidação imediata sobre os ativos da empresa.  
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RFCP= Passivo Circulante / Ativo Total Líquido 

Bem como deve ser avaliado sobre o Risco Financeiro de Longo Prazo (RFLP), que é 

dado pela relação entre o exigível de longo prazo e o ativo total líquido, e simboliza a 

participação de capital de terceiros de longo prazo sobre os ativos da empresa (CREPALDI, 

2008). 

RFLP = Passivo de longo prazo / Ativo Total Líquido 

 
Assim, o Risco financeiro retrata a participação de capital de terceiros sobre o total 

dos ativos da empresa (CREPALDI, 2008). 

RF= (Passivo circulante + exigível de longo prazo)/ Ativo Total Líquido 

    

2.6  RELAÇÃO CUSTO X VOLUME X LUCRO 
 

A utilização dos custos como método de tomada de decisão na empresa é um ponto 

importante, pois a partir dos custos pode-se provisionar ou planejar os lucros desejados 

(BÓRNIA, 2010). 

Ainda segundo o autor acima, a análise de custo-volume-lucro mostra a influência no 

lucro provocado pelas variações de volumes de vendas e custos.  A análise de Custo-volume-

lucro está ligada aos custos, sendo este usado de forma auxiliar para as tomadas de decisões 

de curto prazo, sendo uma característica do custeio variável. 

As decisões de curto prazo estão relacionadas com o apoio do custeio variável. As 

decisões de curto prazo mostram a separação dos custos fixos e variáveis. No curto prazo se 

avalia os custos fixos, já que as decisões de longo prazo abrangem todos os custos variáveis. 

Para essas decisões entende-se que a empresa já saiba o quanto está comprometida com seus 

custos fixos, estes não sofrerão nenhuma alteração caso se tome alguma outra decisão. 

(BORNIA, 2010). 

 

2.6.1 Custeio variável ou direto 

 

O custeio variável leva em conta apenas os custos variáveis para a composição do 

custo de produção por unidade. (BÓRNIA, 2010). Ainda  segundo o autor o custo fixo é 

considerado um custo do período que independe da produção. 
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Para Martins (2003), só são ligados aos produtos os custos variáveis, sendo separados 

dos custos fixos. Os custos variáveis são direcionados para os estoques já os fixos são jogados 

para o resultado do exercício. Para um processo de tomada de decisão o método de Custeio 

Variável fornece de forma clara informações para o planejamento do lucro e simulação de 

resultados. 

Conforme Padoveze (2003) o método de Custeio Variável não é aceito legalmente e 

utilizado apenas como informação interna dos gerentes contábeis. Tem como vantagens: não 

mascarar o lucro do estoque; o lucro líquido não é afetado por mudanças de aumento ou 

diminuição de inventários; o sistema mais compreensível aos gestores. 

Ainda, segundo Padoveze (2003) o sistema tem algumas desvantagens: não é aceito 

pela legislação tributária para fins de avaliação de estoques, pois exclui os custos indiretos; a 

separação de custo fixos e variáveis não e tão clara como parece, pois existem os custos 

semivariáveis e semifixos; fere Princípios de Contabilidade, alterando o resultado do 

exercício; as informações geradas são voltadas especificamente para o público interno. 

Com base nas informações dos autores citados, entende-se que o método de custeio 

variável é mais utilizado para as informações internas da empresa, auxiliando os gestores em 

seus planejamentos. A Figura 2 apresenta de forma sintetizada como os gastos são 

considerados para o cálculo do resultado pelo custeio variável. 

 

Figura 2 - Sistema de cálculo do Custeio Variável. 

Custeio Variável 

Receita Vendas 

(-) Gastos Variáveis (CV + DV) 

(=) Margem de Contribuição 

(-) Gastos Fixos (CF + DF) 

(=) Resultado (Lucro ou 

Prejuízo) 
 

Fonte: Adaptado de Crepaldi (2008). 
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2.6.2 Margem de contribuição 

 

A análise de custo-volume-lucro está ligada diretamente com a Margem de 

Contribuição, essa apresenta o montante da receita diminuído dos gastos variáveis. 

Analogamente, a margem de contribuição é o preço de venda menos os custos variáveis de 

um único produto (BORNIA, 2010). Calcula-se:  

Margem de contribuição unitária = Preço venda unitário – gastos variáveis unitários 

Então, a margem de contribuição representa uma parte do preço de venda que falta 

para cobrir custos e despesas fixas para a geração do lucro de cada unidade de produto 

vendido (BORNIA, 2010). 

Complementando, a margem de contribuição é uma atividade que visa conhecer o 

volume a ser produzido para que cubra os custos e despesas operacionais, indica também a 

lucratividade da empresa em relação à produção. (ASSAF NETO e LIMA, 2014). 

 

2.6.3 Ponto de equilíbrio 

 

O Ponto de Equilíbrio também é um método usado para a análise de custo-volume-

lucro, ele avaliar a quantidade de produção para cobrir custos operacionais e verificar a 

rentabilidade sobre as vendas. É uma ferramenta usada para descobrir o quanto a empresa 

deve produzir para liquidar os custos com as operações (GITMAN, 2004). 

Para Bornia (2010), o ponto de equilíbrio mostra o número de vendas onde o lucro é 

zero. E calcula-se através das expressões: 

PEQ=  CF/MCu    e    PER$ = PEQ X PVu 

Onde, 

PEQ = ponto de equilíbrio em unidades físicas 

PER$ = ponto de equilíbrio em unidades monetárias 

CF= custo fixo 

MCu = margem de contribuição unitária 

PVu = preço de venda unitário 

 

Ou ainda: 
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PER$= Gastos Fixos/ IMC 

Onde o ICM é obtido através: 

IMC = Margem Contribuição/ Receita Bruta de Vendas 

 

2.6.4 Margem de Segurança 

 

A Margem de Segurança é o que sobra da receita da empresa em relação ao ponto de 

equilíbrio. Portanto, mostra o quanto as vendas podem despencar sem que isso seja prejudicial 

para a empresa (BORNIA, 2010). 

Segundo o mesmo autor (2010, p.64) “ela pode ser expressa quantitativamente, em 

unidades físicas ou monetárias, ou sob forma de índice”. 

Calcula-se, segundo Crepaldi  (2008):  

% Margem de Segurança = % Margem de Lucro 

% Margem de Contribuição 

 

Ainda, no âmbito das vendas, o Grau de Alavancagem Operacional (GAO), verifica as 

consequências provocadas sobre o lucro operacional pelas variações ocorridas nas vendas. 

Sendo assim, amplia-se a produção e a receita, aproveita-se a economia, ajusta-se o 

custo de financiamento externo para chegar a maior potencialidade de rendimento 

(CREPALDI, 2008). 

 Para Crepaldi (2008), o GAO é a estratégia para aumentar o lucro operacional da 

empresa por meio do volume produzido e vendido. É aplicável em virtude da chance de 

aumentar o volume de atividade sem expandir os ativos fixos por causa da estabilidade dos 

custos fixos. Para Assaf Neto e Lima, o GAO “é determinado pela estrutura de custos e 

despesas da empresa, apresentando maior capacidade de alavancar os lucros aquela que 

apresentar maiores custos e despesas fixos em relação aos custos e despesas totais” (2014, p. 

294). 

Se expressa, segundo Crepaldi (2008): 

 GAO = Q(PV-CV) / Q(PV-CV)- CF 

Onde: 
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 Q = quantidade; PV = preço de venda unitário; CV = custo variável unitário; CF = 

custo fixo. 

2.7  CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA  

 

 

Através da verificação do contrato social, do Documento de Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica (CNPJ), do Documento de Inscrição do Contribuinte no Estado e do Alvará 

Municipal, pode-se dizer que a indústria de móveis estudada, é uma empresa familiar 

composta por dois sócios. Trata-se de uma sociedade empresária, por quotas de 

responsabilidade limitada, devidamente registrada na Junta Comercial e cadastrada nos 

demais órgãos, como na Receita Federal do Brasil, na Secretaria da Fazenda do Estado, no 

município, etc. 

A empresa é de pequeno porte, ou seja, seu faturamento é superior a R$ 360.000,00, 

mas não ultrapassam os R$ 3.600.000,00 anuais. 

Segundo Moreno (2003), as empresas familiares são uma categoria que contribuem 

com um dos principais pilares da economia mundial. Para Leone (1999) as pequenas e médias 

empresas identificam-se por serem mais centralizadas e com uma estrutura organizacional 

mais simples e necessitam de uma quantidade menor de departamentos ou funções 

administrativas. 

Sendo assim pode-se dizer que além de uma estrutura simplificada, as empresas 

familiares desempenham um importante papel na sociedade brasileira. 

A atividade econômica principal da empresa estudada é produção de móveis e 

esquadrias sob encomenda, e encontra-se estabelecida na Quarta Colônia, região centro do 

estado do Rio Grande do Sul. 

Quanto à forma de tributação esta é uma empresa enquadrada como optante pelo 

simples nacional. 

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (2011), quanto 

à forma de tributação as empresas podem ser optantes pelo Simples Nacional, pelo lucro real 

estimativa mensal, pelo lucro real trimestral, pelo lucro presumido ou arbitrado. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1  DELINEAMENTO DA PESQUISA 

  

O presente trabalho é uma pesquisa qualitativa e quantitativa, de cunho descritivo e 

compreende também em um estudo de caso.  

Segundo Gil (2010, p.27) “As pesquisas descritivas têm como objetivo a descrição das 

características de determinada população. Podem ser elaboradas também com a finalidade de 

identificar possíveis relações entre variáveis”. O mesmo autor afirma também que “são em 

grande número as pesquisas que podem ser classificadas como descritivas e a maioria das que 

são realizadas com objetivos profissionais provavelmente se enquadra nesta categoria” 

Sob um viés quantitativo essa pesquisa foi realizada. Analisar quantitativamente, 

segundo Richardson (1999), significa analisar e interpretar as informações coletadas, 

estabelecendo relações numéricas, através de técnicas estatísticas simples ou complexas, 

fundamentando-se nas teorias existentes. A aplicação desse método, segundo o autor, visa a 

garantir a exatidão dos resultados, evitar distorções de análises e interpretações e garantir 

segurança às conclusões. 

A pesquisa qualitativa tem caráter exploratório, fazendo o individuo expressar 

livremente sua opinião sobre determinado tema. 

Para Severino (2007) o estudo de caso é uma pesquisa particular, que realiza a coleta 

de dados e faz sua análise nos mesmos moldes que nas pesquisas de campo. O referido autor 

complementa que os dados obtidos devem ser analisados e registrados com rigor e 

apresentado relatórios bem qualificados. 

Portanto, na pesquisa estudo de caso, faz- se uma imersão profunda e bem detalhada 

do objeto estudado. 

Quanto ao contexto de aplicação desta pesquisa foi aplicada em uma indústria de 

móveis e esquadrias de madeira de pequeno porte situada na Quarta Colônia, região centro do 

estado do Rio Grande do Sul. 

 

3.2 PROCEDIMENTOS DE COLETA DE DADOS 

 

A coleta dos dados foi feita pela autora da pesquisa dentro da própria empresa. Foram 

analisados os dados contábeis fornecidos pela empresa e pela contabilidade dos anos bases 
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2013, 2014 e 2015, bem como pesquisas bibliográficas utilizadas para a composição do 

referencial teórico desta pesquisa e dar suporte à apresentação dos resultados. 

 

3.3  PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a coleta de dados, foi feita uma organização das informações obtidas através de 

quadros e figuras. As fórmulas estudadas no referencial teórico foram utilizadas (quando 

aplicáveis à empresa) para obtenção dos indicadores analisados, bem como os demonstrativos 

contábeis apresentados cálculo e análise.  

 

3.4  PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

 

Como este trabalho utiliza dados particulares e análise pessoal do autor sobre as 

informações contábeis da empresa, priorizou-se não citar o nome da empresa participante a 

fim de manter o sigilo. 

Portanto, a título de identificação da empresa, neste trabalho, apenas o conteúdo 

constante em sua caracterização no referencial teórico foi autorizado, além dos dados 

apresentados nos resultados, os quais expressam a realidade da empresa. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Para verificação da importância da utilização da contabilidade gerencial como um 

instrumento de gestão para a obtenção de um bom desempenho operacional e financeiro em 

uma empresa de pequeno porte, tendo como objeto de estudo uma indústria de móveis e 

esquadrias de madeira e atingir os objetivos específicos foi feita primeiramente a verificação, 

apresentação e análise dos demonstrativos contábeis dos anos de 2013, 2014 e 2015 utilizados 

pela empresa. 

Posteriormente foi feita a Análise Horizontal e Vertical do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício, a análise dos indicadores econômicos da empresa e 

a análise da Relação Custo-Volume-Lucro, demonstrando assim como estes instrumentos 

podem contribuir para demonstrar o desempenho operacional e financeiro da empresa e 

auxiliar na tomada de decisões. 

4.1 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS 

UTILIZADOS PELA EMPRESA 

 

4.1.1 Apresentação e análises dos Balanços Patrimoniais  

 

Os Balanços Patrimoniais foram montados a partir das informações obtidas através 

dos balancetes de verificação dos anos de 2013, 2014 e 2015, fornecidos pela empresa. 

Através dos demonstrativos do Quadro 10, observa-se por meio do Ativo Circulante 

que a empresa possui ativos à sua disposição e ao longo destes três anos obteve crescimento. 

Do ano de 2013 para 2014 seus ativos cresceram 14% e dos anos de 2014 para 2015 cresceu 

8,97%, isso indica que a empresa é sólida e que tem capacidade de financiar suas próprias 

operações. Essa informação pode ser confirmada pela conta de Aplicação Financeira, que 

tiveram aumento ao longo do período analisado. 

O Ativo Não Circulante apresenta um decréscimo ao longo deste mesmo período, 

percebe-se, através dos números, que de 2013 para 2014 o ANC da empresa decresceu 

15,70% e de 2014 para 2015 sua redução foi de 18,43%, observando os dados nos balancetes 

de verificação dos anos em análise, percebe-se que a conta Fornecedores diminuiu ao longo 

do período, no ano de 2013 o valor pago a Fornecedores foi de R$ 97.286,94, em 2014 o valor 

foi de R$ 54.803,80 já em 2015 a conta Fornecedores somou R$ 34.847,39, isto indica que a 

empresa não contraiu novos financiamentos para obtenção de novos ativos fixos e, que a 

depreciação dos bens calculadas anualmente é que desencadeou esta redução. 
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Quadro 10 - Balanço Patrimonial 

 

Fonte: Elaborado pela Autora através dos balancetes de verificação dos anos de  

2013, 2014 e 2015. 
 

  Na conta de obrigação de curto prazo, o Passivo Circulante, da empresa apresentou 

uma diminuição ao longo do período estudado, indicando que as dívidas com fornecedores 

diminuíram. Conclui-se também, através dos números da Conta Empréstimos, que a empresa 

obteve menos financiamentos junto a instituições financeiras, utilizando mais de seus ativos 

para quitar suas obrigações com terceiros. 

Por fim, temos a conta Patrimônio Líquido, que cresceu dentro do período analisado. 

Apresentou um crescimento de 23,37% no primeiro período e de 1,18% no segundo período. 

 

4.1.2 Apresentação e análises das DREs 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício apresentada, foi elaborada com os dados 

contábeis fornecidos pela empresa. Foram utilizados os balancetes de verificação dos anos de 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

ATIVO 643.619,13R$      615.615,71R$      578.739,82R$      

 Ativo Circulante 244.872,89R$      279.489,72R$      304.546,26R$      

  Caixa 1.517,24R$           516,30R$               7.925,51R$           

  Bancos Conta Movimento 839,91R$               600,72R$               2.185,77R$           

  Aplicação Financeira 34.858,51R$         61.109,67R$         87.250,86R$         

  Clientes -R$                     780,00R$               -R$                     

  Estoque 207.657,23R$      216.483,03R$      207.184,12R$      

 Ativo Não Circulante 398.746,24R$      336.125,99R$      274.193,56R$      

Investimentos 1.779,74R$           1.779,74R$           1.779,74R$           

Imobilizado 396.966,50R$      334.346,25R$      272.413,82R$      

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 643.619,13R$      615.615,71R$      578.739,82R$      

Passivo Circulante 287.028,26R$      175.702,94R$      133.639,83R$      

Empréstimos e financiamentos 124.023,50R$      73.315,69R$         57.543,15R$         

Fornecedores 97.286,94R$         54.803,80R$         34.847,39R$         

Obrigações Tributárias 7.274,34R$           7.182,16R$           6.748,86R$           

Obrigações trabalhistas e prev. 36.932,56R$         40.249,05R$         34.131,10R$         

Outras obrigações 21.510,92R$         152,24R$               369,33R$               

Passivo Não Cirulante -R$                     -R$                     -R$                     

Exigível a longo Prazo -R$                     -R$                     -R$                     

Patrimônio Liquido 356.590,87R$      439.912,77R$      445.099,99R$      

BALANÇO PATRIMONIAL
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2013, 2014 e 2015. Conforme exposto no referencial teórico a DRE apresenta as receitas, 

despesas, ganhos e perdas do exercício, sendo maior finalidade demonstrar o lucro ou o 

prejuízo do exercício.  

Quadro 11 - Demonstração do Resultado do Exercício. 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

 
31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$  969.986,47   R$979.349,98   R$  897.724,57  

   Vendas de produtos  R$  922.523,64   R$941.838,59   R$  896.502,57  

   Vendas de mercadorias  R$    47.462,83   R$  37.511,39   R$      1.222,00  

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL 
BRUTA 

 R$   76.180,54   R$  77.764,19   R$    71.452,76  

   Impostos incidentes sobre as vendas  R$    76.180,54   R$  77.764,19   R$    71.452,76  

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$  893.805,93   R$901.585,79   R$  826.271,81  

(-) CUSTOS DAS VENDAS  R$  712.001,66   R$630.491,06   R$  626.337,99  

   Custo de produtos vendidos  R$  696.471,03   R$630.183,23   R$  619.059,43  

   Custo das mercadorias  R$    15.530,63   R$       307,83   R$      7.278,56  

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO  R$  181.804,27   R$271.094,73   R$  199.933,82  

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$  178.201,60   R$187.772,83   R$  194.746,60  

   Despesas com vendas  R$      2.950,19   R$       -     R$         -    

   Despesas administrativas  R$  175.047,42   R$188.593,16   R$  186.775,84  

   Despesas tributárias  R$         238,94   R$       590,51   R$      1.747,41  

   Despesas financeiras  R$      1.368,60   R$    1.458,51   R$    12.565,69  

   (-) Receitas financeiras  R$      1.403,55   R$    2.869,35   R$      6.342,34  

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÌCIO  R$      3.602,67   R$  83.321,90   R$      5.187,22  

Fonte: Elaborado pela autora através dos balancetes de verificação dos anos de 2013, 2014 e 2015 

 

Como item inicial da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) temos a Receita 

Operacional Bruta (ROB), que nos indica o faturamento da empresa em dado período. 

Podemos observar que o ROB do ano de 2014 foi o mais alto do período, indicando o melhor 

faturamento entre os anos de 2013 a 2015.  

O ano de 2014 também foi o que melhor faturou, seu Lucro Bruto somou R$ 

271.094,73, contra R$ 181.804,27 de 2013 e R$ 199.933,82 de 2015.  

Abordando as Despesas Operacionais percebe-se que no ano de 2013 as Despesas 

Operacionais representaram 98,02% do Lucro Bruto da empresa, já em 2014 as Despesas 

representaram 69,28% do Lucro Bruto e em 2015 as Despesas foram 97,41% sobre o Lucro 

Bruto, conclui-se então que o ano de 2014 foi o mais rentável em seu Resultado Líquido para 

a empresa.  
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Pode-se dizer que essa é uma empresa sólida, pois o Lucro Bruto dos anos analisados 

foram superiores as suas Despesas Operacionais do mesmo período, indicando assim um 

saldo positivo para a empresa ao final de cada exercício. 

 

4.1.3 Apresentação e análises dos Demonstrativos do Fluxo de Caixa 

 

 O Demonstrativo do Fluxo de Caixa apresentado foi formulado a partir dos balancetes 

de verificação dos exercícios de 2013, 2014 e 2015. 

 
Quadro 12 - Demonstração de Fluxo de Caixa – Modelo Indireto 

  DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

  em 31 de dezembro de 2015 , 2014 e 2013 

                                  

                        2015 2014   2013   

Fluxo de Caixa das atividades operacionais 

    
  

  
 

 

   

 

Lucro do Exercício 5.187,22 83.321,90 
 

    3.602,67    

  
 

 

   

 

Ajustes   
   

   

    Depreciações   61.932,43 62.620,25 
 

59.109,09   

  
 

          

   

   

Variações nos ativos e passivos   

   

   

Variação dos créditos a receber 
               

780,00  
       

(780,00) 
 

0,00  
  

Variação dos estoque 
            

9.298,91  
     

(8.825,80) 
 

 
(20.499,54) 

  

Variação dos fornecedores 
         

(19.956,41) 
   

(42.483,14) 
 

   
(1.310,65) 

  

Variação das Obrigações Fiscais e Sociais 
           

(6.551,25) 
      

3.224,31  
 

    5.682,35  
  

Variação das Contas a Pagar 
 

               
217,09  

   
(21.358,68) 

 
21.510,92 

  

    

    

  

Caixa líquido da atividade operacional   50.907,99 75.718,84 
 

68.094,84   

    

   

   

Fluxo de caixa da atividade de investimentos   
   

   

    Em imobilizado 
  

0,00  0,00  
 

 
(75.000,00) 

  

    

   

   

Caixa líquido da atividade de investimentos 
 

0,00  0,00  
 

 
(75.000,00) 

  

    

   

   

Fluxo de caixa da atividade de financiamentos   

   

   

    Financiamentos 
         

(15.772,54) 
   

(50.707,81) 
 

30.747,98 
  

    

    

  

Caixa líquido da atividade de 
financiamentos 

         
(15.772,54) 

   
(50.707,81) 

 
30.747,98 

  

    

   

   

Variação de caixa e equivalentes de caixa 
         

(35.135,45) 
   

(25.011,03) 
 

 
(23.842,82) 
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Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa   62.226,69 37.215,66 
 

13.372,84   

Saldo final de caixa e equivalentes de caixa   97.362,14 62.226,69 
 

37.215,66   

    
   

   

Variação de caixa e equivalentes de caixa 
         

(35.135,45) 
   

(25.011,03) 
 

 
(23.842,82) 

  

          

  

 Fonte: Material elaborado pela aluna, a partir dos demonstrativos fornecidos pela empresa. 

 

 
Na análise de DFC o modelo Indireto evidencia quais foram as movimentações no 

Ativo Circulante e no Passivo Circulante da empresa, movimentações que podem provocar 

aumento ou diminuição do caixa. 

Nota-se que na demonstração de caixa operacional a empresa movimentou suas contas 

de ativo circulante, conta estoque e Passivo Circulante contas Fornecedores e Contas a Pagar, 

dessas movimentações a empresa obteve um caixa operacional positivo ao final de cada 

exercício do período estudado proposto por este trabalho.  

Na conta investimento é possível perceber que no ano de 2013 a empresa utilizou R$ 

75.000,00 de seu recurso disponível em caixa para aquisição de Ativo não Circulante. Nos 

anos seguintes não houveram investimentos de Imobilizados. 

Na conta Caixa Financiamentos no ano de 2013 a empresa apresentou uma variação 

positiva em sua conta empréstimo, ficando seu saldo em R$30.747,98. Já nos anos 

subsequentes essa conta apresentou saldo negativo, indicando que a empresa foi liquidando 

suas obrigações com terceiros. 

Por meio desta análise é possível constatar que a empresa possui um controle de caixa 

eficiente, fazendo a gestão de suas contas a fim de encerrar o exercício com saldo positivo em 

caixa. 

 

 4.1.4 Apresentação e análises da DLPA 

 

 A apresentação das Demonstrações do Patrimônio Líquido foi estruturada a partir dos 

números extraídos dos balancetes de verificação fornecidos pela empresa. 

  

Quadro 13 - Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
    

  
    

2013 2014 2015 
DISCRIMINAÇÃO   

 

  
VALOR $  VALOR $ 
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VALOR $ 

  
      

  
LUCROS/PREJUÍZOS  

    
  

Saldo Anterior de Lucros Acumulados 149.541,26 153.143,93 236.465,83 

Ajustes Credores de Períodos-base 
Anteriores 

0,00 0,00 0,00 

Reversão de Reservas 0,00 0,00 0,00 

Outros Recursos 0,00 0,00 0,00 

Lucro Líquido do Ano 3.602,67 83.321,90 5.187,22 

(-)Saldo Anterior de Prejuízo 
Acumulados 

0,00 0,00 0,00 

(-)Ajustes Devedores de Períodos-
base Anteriores 

0,00 0,00 0,00 

(-)Prejuízo Líquido do Ano 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 153.143,93 236.465,83 241.653,05 

  
      

  
DESTINAÇÕES   

   
  

Transferências para Reservas 0,00 0,00 0,00 

Dividendos ou Lucros Distribuídos, 
Pagos ou Creditados 

0,00 0,00 0,00 

Parcela dos Lucros Incorporados ao 
Capital 

0,00 0,00 0,00 

Outras Destinações 0,00 0,00 0,00 

TOTAL 0,00 0,00 0,00 

LUCROS OU PREJUÍZOS 
ACUMULADOS 

153.143,93 236.465,83 241.653,05 

Material elaborado pela aluna, a partir dos demonstrativos fornecidos pela empresa. 

 

Nas Demonstrações de Lucros ou Prejuízos Acumulados nota-se que a empresa vem 

ao longo dos últimos 3 anos, somando lucros aos seus resultados. 

No ano de 2013 existia um lucro acumulado de R$ 149.541,26, a este foi somado no 

final do exercício do ano um saldo de R$ 3.602,67, totalizando R$ 153.143,93 de lucros 

acumulados pela empresa. Ao valor de R$ 153.143,93 foi somado ao final do exercício de 

2014, o lucro de R$ 83.321,90 totalizando para o inicio de 2015, R$ 236.465,83 de Lucros 

Acumulados.  

O ano de 2015 fecha seus resultados líquidos em R$ 5.187,22 que somado aos 

resultados dos Lucros Anteriores, totalizam para a empresa um Acumulado de  R$241.653,05. 

 

4.2 Análises Horizontais e Verticais dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações 

dos Resultados dos Exercícios 
 

 Conforme mencionado na fundamentação teórica, as análises vertical e horizontal, são 

instrumentos que mostram se a saúde financeira vai bem. As análises abaixo foram feitas com 

os dados fornecidos pela empresa. 
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 A Análise Vertical e Horizontal foram feitas através do Balanço Patrimonial da 

empresa, que teve sua estrutura organizada através dos balancetes. 

Quadro 14 - Análise Vertical e Horizontal do Balanço Patrimonial 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir dos balancetes dos exercícios de 2013, 2014 e 2015. 

A Análise Vertical teve como valor base (100%) seu Ativo. É percebido que o Ativo 

da empresa cresceu ao longo do período analisado. No ano de 2013 representava 38,05% 

contra 52,62% em 2015. 

A conta Caixa oscilou durante o período, apresenta um melhor resultado em 2015 

onde corresponde a 1,37% de seu Ativo. A conta Bancos Conta Movimento mostrou um 

crescimento gradual, em 2013 representava 0,13% do Ativo, já em 2015 esse percentual subiu 

para 0,38%. A conta estoque ficou responsável pela média de 30% entre os anos analisados. 

Nota-se também que a conta Ativo Não Circulante, ou seja, o patrimônio em bens da 

empresa diminuiu ao longo do período. No ano de 2013 ela representava 61,95% do Ativo, 

em 2014 esse percentual baixou para 54,60% contra 47,38% em 2015, indicando que a 

empresa conseguiu custear sua produção com recursos próprios, não precisando de 

financiamento de mercadorias de seus fornecedores, essa informação pode ser confirmada 

pela redução das porcentagens na conta Fornecedores, em 2013 ela representava 15,12%, em 

2014 caiu para 8,90% e em 2015 chegou a 6,02%. 

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

ATIVO 643.619,13R$  100% 95,65% 615.615,71R$  100% 94,01% 578.739,82R$  100%

 Ativo Circulante 244.872,89R$  38,05% 114,14% 279.489,72R$  45,40% 108,97% 304.546,26R$  52,62%

  Caixa 1.517,24R$      0,24% 34,03% 516,30R$         0,08% ####### 7.925,51R$      1,37%

  Bancos Conta Movimento 839,91R$         0,13% 71,52% 600,72R$         0,10% 363,86% 2.185,77R$      0,38%

  Aplicação Financeira 34.858,51R$    5,42% 175,31% 61.109,67R$    9,93% 142,78% 87.250,86R$    15,08%

  Clientes -R$               0,00% 780,00R$         0,13% 0,00% -R$               0,00%

  Estoque 207.657,23R$  32,26% 104,25% 216.483,03R$  35,17% 95,70% 207.184,12R$  35,80%

 Ativo Não Circulante 398.746,24R$  61,95% 84,30% 336.125,99R$  54,60% 81,57% 274.193,56R$  47,38%

Investimentos 1.779,74R$      0,28% 100,00% 1.779,74R$      0,29% 100,00% 1.779,74R$      0,31%

Imobilizado 396.966,50R$  61,68% 84,23% 334.346,25R$  54,31% 81,48% 272.413,82R$  47,07%

PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO 643.619,13R$  100,00% 95,65% 615.615,71R$  100,00% 94,01% 578.739,82R$  100,00%

Passivo Circulante 287.028,26R$  44,60% 61,21% 175.702,94R$  28,54% 76,06% 133.639,83R$  23,09%

Empréstimos e financiamentos 124.023,50R$  19,27% 59,11% 73.315,69R$    11,91% 78,49% 57.543,15R$    9,94%

Fornecedores 97.286,94R$    15,12% 56,33% 54.803,80R$    8,90% 63,59% 34.847,39R$    6,02%

Obrigações Tributárias 7.274,34R$      1,13% 98,73% 7.182,16R$      1,17% 93,97% 6.748,86R$      1,17%

Obrigações trabalhistas e prev. 36.932,56R$    5,74% 108,98% 40.249,05R$    6,54% 84,80% 34.131,10R$    5,90%

Outras obrigações 21.510,92R$    3,34% 0,71% 152,24R$         0,02% 242,60% 369,33R$         0,06%

Passivo Não Cirulante -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00%

Exigível a longo Prazo -R$               0,00% -R$               0,00% -R$               0,00%

Patrimônio Liquido 356.590,87R$  55,40% 123,37% 439.912,77R$  71,46% 101,18% 445.099,99R$  76,91%
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O Patrimônio Líquido também mostra um bom crescimento, em 2013 ele representava 

55,4% do Ativo, já em 2014 esse percentual subiu para 71,46% e em 2015 fechou em 

76,91%. Esses resultados mostram que a empresa consegue se manter ativa e gerando lucros. 

Já na análise Horizontal mostra que o Ativo decresceu em função do Ativo Não 

Circulante conta Imobilizado que diminuiu 15,17% de 2013 para 2014, e 18,43% de 2014 

para 2015. Já o Ativo Circulante apresentou crescimento entre o período, 14,14% e 8,97%. 

O Passivo Circulante mostrou queda de 38,79% de 2013 para 2014 e 23,94% de 2014 

para 2015, indicando que a empresa diminuiu suas obrigações com terceiros. 

O Patrimônio Líquido teve um crescimento maior entre 2013 e 2014, apresentou um 

crescimento de 23,37% contra 1,18%  de 2014 para 2015. 

As Análises Horizontais e Verticais das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios 

(DRE) foram feitas a partir das estruturações das DRE´s dos resultados dos exercícios 

estudados  neste trabalho. 

 

Quadro 15 - Análise Vertical e Horizontal das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios. 

 

Fonte: Elaborada pela autora 
 

As DRE´s apresentam variações em sua Receita Operacional Bruta no período de 2013 

a 2015. No ano de 2014 as receitas aumentaram 0,97% em relação ao ano anterior, já em 2015 

apresentou uma queda de –8,33% em relação a 2014. A variação de imposto sobre a ROB foi 

pequenas 7,85% em 2013, 7,94% em 2014 e 7,96% em 2015.  

A receita operacional líquida após as deduções dos impostos apresentaram- se estáveis 

durante os três anos, representando em torno de 92% da receita. 

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

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$             969.986,47 100,00% 100,97%  R$             979.349,98 100% 91,67%  R$            897.724,57 100%

   Vendas de produtos 922.523,64R$                 95,11% 102,09% 941.838,59R$                 96,17% 95,19% 896.502,57R$               99,86%

   Vendas de mercadorias  R$                   47.462,83 4,89% 79,03%  R$                   37.511,39 3,83% 3,26%  R$                   1.222,00 0,14%

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$                76.180,54 7,85% 102,08%  R$                77.764,19 7,94% 91,88%  R$              71.452,76 7,96%

   Impostos incidentes sobre as vendas  R$                   76.180,54 7,85% 102,08%  R$                   77.764,19 7,94% 91,88%  R$                 71.452,76 7,96%

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$             893.805,93 92,15% 100,87%  R$             901.585,79 92,06% 91,65%  R$            826.271,81 92,04%

(-) CUSTOS DAS VENDAS  R$             712.001,66 73,40% 88,55%  R$             630.491,06 64,38% 99,34%  R$            626.337,99 69,77%

   Custo de produtos vendidos 696.471,03R$                 71,80% 90,48% 630.183,23R$                 64,35% 98,23% 619.059,43R$               68,96%

   Custo das mercadorias  R$                   15.530,63 1,60% 1,98%  R$                        307,83 0,03% 2364,47%  R$                   7.278,56 0,81%

(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO  R$             181.804,27 18,74% 149,11%  R$             271.094,73 27,68% 73,75%  R$            199.933,82 22,27%

(-) DESPESAS OPERACIONAIS  R$             178.201,60 18,37% 105,37%  R$             187.772,83 19,17% 103,71%  R$            194.746,60 21,69%

   Despesas com vendas  R$                     2.950,19 0,30% 0,00%  R$                               -   0,00%    R$                              -   0,00%

   Despesas administrativas 175.047,42R$                 18,05% 107,74% 188.593,16R$                 19,26% 99,04% 186.775,84R$               20,81%

   Despesas tributárias  R$                        238,94 0,02% 247,14%  R$                        590,51 0,06% 295,92%  R$                   1.747,41 0,19%

   Despesas financeiras 1.368,60R$                     0,14% 106,57% 1.458,51R$                     0,15% 861,54% 12.565,69R$                 1,40%

   (-) Receitas financeiras  R$                     1.403,55 0,14% 204,44%  R$                     2.869,35 0,29% 221,04%  R$                   6.342,34 0,71%

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÌCIO  R$                     3.602,67 0,37% 2312,78%  R$                   83.321,90 8,51% 6,23%  R$                   5.187,22 0,58%
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Os custos com as vendas também oscilaram no período, de 2013 para 2014 eles 

representavam 11,45% da receita, já de 2014 para 2015 esse percentual caiu para 0,66%, 

indicando que a empresa fez reduções com a finalidade de potencializar seus lucros. 

As despesas operacionais apresentaram um crescimento ao longo do período, em 2013 

elas representavam 18,37% da ROB, em 2014 esse percentual aumentou para 19,17% e em 

2015 21,69% da receita eram para custear as despesas operacionais. 

O Resultado do exercício que apresentou melhor percentual foi o ano de 2014 onde 

cresceu 2312,78% em relação ao ano de 2013. 

 

4.3 ANÁLISES DOS INDICADORES ECONÔMICOS E FINANCEIROS 
  

As análises dos Indicadores foram feitas a partir das fórmulas apresentadas na 

fundamentação teórica. Foram calculados apenas os indicadores pertinentes à realidade da 

empresa. Foram realizadas as análises de liquidez através das fórmulas descritas na 

fundamentação teórica 

 

 Capital de Giro 

ANO CAPITAL DE GIRO 

2013 CG = 244.872,82 - 278.028,26 = (R$42.155,37) 

2014 CG = 279.489,72 - 175.702,94 = R$ 103.786,78 

2015 CG = 304.546,26 - 133.639,83 = R$ 170.906,43 

 

O capital de giro é o capital necessário para custear a continuidade da operação. Nas 

análises acima se percebe que no ano de 2013 a empresa teve um déficit de capital de giro, 

identificando que seu Ativo Circulante foi menor que seu Passivo Circulante, isto é, a 

empresa precisou realizar empréstimos a curto prazo para financiar suas operações. 

Já nós anos seguintes 2014 e 2015, o capital de giro teve um saldo positivo, indicando 

que a empresa conseguiu se reestruturar, seus Ativos Circulantes foram mais altos que seus 

Passivos Circulantes. Isto significa que a empresa conseguiu financiar sua atividade com 

recursos próprios não precisando buscar financiamentos ou que seus fornecedores 

financiassem suas contas. Isso fica evidente na conta fornecedores, que diminuiu ao longo do 

período analisado. 

 

 Liquidez Corrente 
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ANO LIQUIDEZ CORRENTE 

2013 LC = 244.872,82 / 278.028,26 = 0,85 

2014 LC =  279.489,72 / 175.702,94 = 1,59 

2015 LC = 304.546,26 / 133.639,83 = 2,27 

 

A liquidez corrente do ano de 2013 não apresenta um bom resultado, pois a empresa 

tinha no seu ativo R$ 0,85 para cada R$1,00 de seu Passivo Circulante, isto significa que a 

empresa são conseguia custear 100% com recursos próprios sua atividade. Em 2014 a 

empresa já apresentou um resultado bem melhor R$ 1,59 de Ativo para cada R$1,00 de 

Passivo e em 2015 o resultado foi excelente, R$ 2,27, indicando uma sobra de Ativo de R$ 

1,27, após cada R$ 1,00 pago. O resultado do período de 2015 foi melhor porque a empresa 

teve menos despesas. 

 

 

 Liquidez Seca 

ANO LIQUIDEZ SECA 

2013 LS = (244.872,82 - 207.657,23) / 287.028,26 = 0,12  

2014 LS = (279.489,72 - 216.483,03) / 175.702,94 = 0,35 

2015 LS = (304.546,26  - 207.184,12) / 133.639,83 =  0,72 

 

No ano de 2013, a empresa conseguia pagar 12% de suas dívidas com o valor 

disponível em caixa descontando sua conta Estoques. Em 2014 a empresa conseguia quitar 

35% de suas obrigações com seus recursos líquidos, a melhora ocorreu em 2015, onde a 

empresa conseguia cumprir com  72% de suas obrigações utilizando de seu recurso líquido 

disponível. 

Análises dos Indicadores de Atividades: 

 

 Análise do Prazo Médio de Recebimento 

ANO PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO 

2013 RECEBE ANTECIPADO 

2014 RECEBE ANTECIPADO 

2015 RECEBE ANTECIPADO 

  

A empresa estudada não parcela suas vendas, o recebimento é de maneira antecipada. 

 

 Análise do Prazo Médio de Pagamento 
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ANO PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO 

2013 PMP = (97.286,94 x 360) / 392.495,22 =   89 dias 

2014 PMP = (54.803,80 x 360) / 195.378,31 = 101 dias 

2015 PMP = (34.847,39 x 360) / 220.100,27 =   57 dias 

 

Ao analisar o prazo médio de pagamento da empresa, nota-se que no ano de 2014 foi o 

ano em que a empresa tinha seu prazo médio de pagamento mais extenso 101 dias foi o maior 

período em que os fornecedores financiaram as atividades da empresa, já no ano seguinte, 

2015 a empresa pagava seus fornecedores em 57 dias, prazo menor de financiamento, isso 

demonstra também que a empresa tinha menos tempo para girar com seus ativos em outras 

atividades. 

 

 

 Análise do Prazo Médio de Renovação de Estoque 

 

ANO PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DE ESTOQUE 

2013 PMRE = 696.471,03 / ((187.157,69 + 207.657,23) / 2) = 3,52 vezes  

2014 PMRE = 630.183,23 / ((207.657,23 + 216.483,03) / 2) = 2,97 vezes 

2015 PMRE = 619.059,43 / ((216.483,03 + 207.184,12) / 2) = 2,92 vezes  

 

Com a análise de do prazo médio de renovação dos estoques, observa-se que a 

empresa gira seu estoque em média, 3 vezes ao ano. Portanto os estoques são mantidos em 

níveis baixos e seu giro é rápido, visto que a renovação é de 4 em 4 meses. Lembra-se que 

esta consideração é para uma indústria onde existe todo um tempo que vai desta a obtenção da 

matéria prima até a conclusão da encomenda do cliente. 

 

 Análise do Giro do Ativo Total 

ANO GIRO DO ATIVO TOTAL 

2013 GAT = 969.986,47 / 643.619,13 = 1,50 

2014 GAT = 979.349,98 / 615.615,71 = 1,59 

2015 GAT = 897.724,57 / 578.739,82 = 1,55 

 

A empresa apresenta números muito parecidos no seu giro de ativo total entre os 

exercícios analisados. Seu melhor índice foi no ano de 2014, onde a empresa conseguiu 



58 

 

 

 

buscar melhores alternativas de investimentos, fazendo com que o giro proporcione melhores 

lucros.  

 

Análises das rentabilidades 

 As análises das rentabilidades foram fundamentadas nas fórmulas descritas na 

fundamentação teórica. 

 Análise da Margem Bruta de Venda 

ANO MARGEM BRUTA DE VENDA 

2013 MBV = (181.804,27 / 969.986,47) X 100 = 18,74% 

2014 MBV = (271.094,73 / 979.349,98) X 100 = 27,68% 

2015 MBV = (199.933,82 / 897.724,57) X 100 = 22,27% 

 

Ao analisar a Margem Bruta de Venda, que é a divisão do Lucro Operacional Bruto 

pela Receita Operacional Bruta, mostra que o ano de 2014 foi o período em que mais da ROB 

permaneceu na empresa após a cobertura de todas as deduções do período.  

 

 Análise da Margem Operacional Líquida 

ANO MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA 

2013 MOL = (3.602,67 / 893.805,93) X 100 = 0,40% 

2014 MOL = (83.321,90 / 901.585,79) X 100 = 9,24% 

2015 MOL = (5.187,22 / 826.271,81) X100 = 0,62% 

 

A Margem Operacional Líquida mostra o quanto permanece da ROL após a quitação 

dos gastos com as despesas operacionais e os custos. Fica evidente que o melhor ano para a 

empresa foi o ano de 2014, com a margem operacional líquida ficando em 9,24%. 

 

 Análise da Margem Líquida 

ANO MARGEM OPERACIONAL LÍQUIDA 

2013 ML = (3.602,67 / 969.986,47) X 100 = 0,37% 

2014 ML = (83.321,90 / 979.349,98 ) X 100 = 8,50% 

2015 ML = (5.187,22/ 897.724,57 ) X 100 = 0,57% 

 

Ao observar as porcentagens da Margem Líquida entre o período de 2013 a 2015, fica 

visível que o ano de 2014 atingiu o melhor resultado, ficando sua ML em 8,5%, ou seja, esse 

percentual corresponde ao valor que ficou na empresa após a cobertura de todos os gastos. 
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 Análise do Retorno sobre o Patrimônio Líquido 

ANO RETORNO SOBRE PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

2013 RPL = (3.602,67 / 356.590,86) X 100 = 1,01% 

2014 RPL =  (83.321,90 / 439.912,77) X100 = 18,94% 

2015 RPL = (5.187,22 / 445.099,99) X 100= 1,16% 

 

Ao analisar o Retorno sobre o Patrimônio Líquido do período estudado, observa-se 

que mais uma vez, o ano de 2014 se destaca, seu RPL foi de 18,94%. Ao dividir esse valor 

por 100 obtemos 0,1894, isto é, para cada R$ 1,00 aplicado na empresa é gerado R$ 0,1894 

referente às vendas. 

  

 Análise do Ativo Permanente 

ANO RETORNO SOBRE ATIVO PERMANENTE 

2013 RAP = (3.602,67 / 398.746,24) X 100 = 0,90% 

2014 RAP = (83.321,90 / 336.125,99) X 100 = 24,78% 

2015 RAP = (5.187,22 / 274.193,56) X 100 = 1,89% 

 

Nesta análise obtêm-se o retorno que a empresa teve em relação à geração de lucros, 

baseando-se em seu ativo fixo. Fazendo uma comparação entre os 3 anos, o melhor retorno 

apresentado foi do ano de 2014 com 24,78%. Quanto maior for este índice melhor. 

  

 Análise do Retorno Capital Próprio 

ANO RETORNO SOBRE CAPITAL PRÓPRIO 

2013 RCP = (3.602,67 / 90.000,00) X100 = 4% 

2014 RCP = (83.321,90 / 90.000,00) X 100 = 92,57% 

2015 RCP = (5.187,22 / 90.000,00) X100 = 5,76% 

 

O Retorno sobre o Capital Próprio assinala quanto a empresa retornou aos sócios 

através do capital investido por eles. O ano de 2014 foi o que mais deu retorno para os 

proprietários. 

 

Análise do Endividamento  

 As análises de endividamento foram calculadas seguindo as fórmulas expressas na 

fundamentação teórica. 

 Análise do Risco Financeiro de Curto Prazo 

  



60 

 

 

 

ANO RISCO FINANCEIRO DE CURTO PRAZO 

2013 RFCP = 287.028,26 / 356.590,86 = 0,80 

2014 RFCP = 175.902,94 / 439.912,77 = 0,39 

2015 RFCP = 133.639,83/ 445.099,99 = 0,30 

 

O Risco Financeiro de Curto Prazo trata da relação entre o Passivo Circulante e o 

Ativo Total Líquido (Patrimônio Líquido), indicando quanto de participação de capital de 

terceiros existe sobre o ativo da empresa. Na análise dos números acima, verifica-se se no ano 

de 2013 o risco financeiro de curto prazo da empresa era maior. 

 Análise do Risco Financeiro de Longo Prazo 

ANO RISCO FINANCEIRO DE LONGO PRAZO 

2013 Não possui risco de longo prazo 

2014 Não possui risco de longo prazo 

2015 Não possui risco de longo prazo 

 

 Nos anos bases analisados a empresa não apresentou comprometimentos financeiros 

de longo prazo. 

 Análise do Risco Financeiro 

ANO RISCO FINANCEIRO  

2013 RF = 287.028,26 / 356.590,86 = 0,80 

2014 RFCP = 175.902,94 / 439.912,77 = 0,39 

2015 RFCP = 133.639,83 / 445.099,99 = 0,30 

 

O Risco Financeiro da empresa manteve-se nos mesmos valores do Risco Financeiro 

de Curto Prazo, visto que a empresa não possui Exigível a Longo Prazo. Portanto, a 

participação de capital de terceiros foi maior no ano de 2013. 

Análise da Relação Custo-Volume-Lucro 

A análise de Custo-volume-lucro está ligada aos custos, sendo usada para auxiliar os 

administradores a tomar decisões de curto, sendo uma característica do custeio variável. 

Portanto, a Análise da Relação Custo- Volume- Lucro foi desenvolvida a partir da 

estruturação da DRE pelo custeio variável, a qual apresenta informações indispensáveis para o 

desenvolvimento do Grau de Alavancagem, do Ponto de Equilíbrio e da Margem de 

Segurança.  
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4.4 ANÁLISE DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO PELO 

CUSTEIO VARIÁVEL 

 Para a análise da demonstração do resultado do exercício pelo custeio variável, foram 

analisados os dados dos balancetes de verificação. A partir das vendas operacionais brutas 

foram deduzidos os valores de impostos com as vendas, os custos variáveis que apresentaram 

a margem de contribuição da empresa, posterior os gastos fixos foram diminuídos chegando 

assim ao resultado líquido do exercício. 

Quadro 16 - Demonstração dos resultados dos exercícios pelo custeio variável 

Fonte: Material elaborado pela aluna a partir dos balancetes de verificação dos exercícios de 2013, 

2014 e 2015 da empresa. 
 

Após as deduções de impostos apresenta-se a Receita Operacional Líquida do período, 

desta desconta-se os gastos variáveis, ou seja, aqueles gastos que variam em função da 

produção. Pelos dados mostrados acima é possível perceber que o ano de 2015 possui o 

menor gasto com a produção.  

Após este processo chega-se a margem de contribuição que é o resultado da empresa 

após o pagamento com impostos e gastos variáveis decorrentes da produção, portanto, o 

resultado das vendas menos seus custos de produção. O melhor resultado foi o ano de 2014 

com R$ 333.714,98.  

Após o calculo da margem de contribuição deduz-se os gastos fixos que incluem 

custos fixos e as despesas fixas (material de escritório, energia elétrica entre outras) do 

período, resultando no Resultado Operacional Líquido do Exercício. 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015

RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$  969.986,47  R$  979.349,98  R$  897.724,57 

   Vendas Brutas 969.986,47R$  979.349,98R$  897.724,57R$  

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA  R$    76.180,54  R$    77.764,19  R$    71.452,76 

   Impostos incidentes sobre as vendas  R$    76.180,54  R$    77.764,19  R$    71.452,76 

(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  R$  893.805,93  R$  901.585,79  R$  826.271,81 

(-) GASTOS VARIÁVEIS  R$  652.892,57  R$  567.870,81  R$  564.405,56 

   Custos Variáveis 652.892,57R$     567.870,81R$     564.405,56R$     

(=) MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO  R$  240.913,36  R$  333.714,98  R$  261.866,25 

(-) GASTOS FIXOS  R$  237.310,69  R$  250.393,08  R$  256.679,03 

   Despesas Fixas  R$  178.201,60  R$  187.772,83  R$  194.746,60 

  Custos Fixos 59.109,09R$    62.620,25R$    61.932,43R$    

(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÌCIO  R$      3.602,67  R$    83.321,90  R$      5.187,22 

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 



62 

 

 

 

Na análise deste período proposto no trabalho, observamos que o melhor resultado foi 

o do ano de 2014 com R$ 83.321,90 de lucro para a empresa, podemos dizer que a 

organização obteve esse resultado porque foi o ano em que seus custos com produção, os 

gastos variáveis foram o menor do período estudado resultando assim em mais sobra de $ para 

o caixa da empresa. 

Observa-se que a diminuição dos custos variáveis com a produção ao longo dos três 

exercícios analisados, seguido do aumento de seus gastos fixos no mesmo período. Evidencia 

com essa informação, que a empresa fez um esforço em aperfeiçoar seus processos produtivos 

para que não ocorressem prejuízos, permitindo assim que a empresa continuasse competitiva 

no mercado. 

 Análise de margem de contribuição 

ANO MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 

2013 MC = 893.805,93 - 652.892,57 = R$ 240.913,36 

2014 MC = 901.585,79 - 567.870,81 = R$ 333.714,89  

2015 MC= 826.271,81 - 564.405,56  = R$ 261.866,25 

 

Neste estudo a análise da Margem de Contribuição é a diferença entre o valor das 

vendas menos os custos variáveis e despesas variáveis. Representa o quanto das vendas 

contribuem para a empresa cobrir seus custos e despesas fixas. Observa-se que no ano de 

2014 que a contribuição, após a empresa quitar seus custos variáveis, foi maior que no ano 

anterior e posterior. 

 Análise da Margem de Segurança 

ANO MARGEM DE SEGURANÇA 

2013 MS = (969.986,47 - 955.481,08) / 969.986,47 = 1,5% 

2014 MS = (979.349,98 - 736.450,23) / 979.349,98 = 24,8% 

2015 MS = (897.724,57 - 885.100,10) / 897.724,57 = 1,4 % 

 

Nesta análise da Margem de Segurança nota-se que o ano de 2014 teve o percentual 

mais alto, indicando quanto sobrou da receita em relação ao seu ponto de equilíbrio. Esse é o 

percentual máximo em que as vendas podem diminuir sem afetar o desempenho positivo da 

empresa. 

 Análise do Ponto de Equilíbrio 
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ANO PONTO DE EQUILIBRIO 

2013 IMC = 240.913,36 / 969.986,47 = 0,25 

  P.E. = 237.310,69 / 0,25 = 955.481,08 

    

2014 IMC = 333.714,98 / 979.349,98 = 0,34 

  P.E. = 250.393,08 / 0,34 = 736.450,23 

    

2015 IMC = 261.866,25 / 897.724,57 = 0,29 

  P.E. = 256.679,03 / 0,29 = 885.100,10 

 

O Ponto de equilíbrio indica quando as receitas totais da empresa igualam-se aos 

custos e despesas totais, indicando o lucro zero, isto é, qual é o mínimo que a empresa deve 

vender para quitar suas despesas e a partir desse resultado começar a ter lucro. Nos números 

analisados essa margem foi mais alta em 2013, portanto a empresa teve mais despesas totais 

que os outros anos em função de seu volume de produção.  

Análise do Grau de Alavancagem Operacional 

GAO 2013/2014 VALOR % GAO 2014/2015 VALOR % 

 VARIAÇÃO VENDAS  100,97% 

 VARIAÇÃO 

VENDAS   -8,33% 

VARIAÇÃO LUCROS 2312,78% 

VARIAÇÃO 

LUCROS -93,77% 

GAO 2290,67 vezes  GAO 11,25 vezes 

 

A análise do Grau de Alavancagem Operacional mostra quanto houve de variação no 

lucro e de variação das vendas, essas variações são divididas entre si respectivamente, 

resultando no Grau de Alavancagem Operacional. É possível perceber que de 2013 para 2014 

essa valor foi bem elevado em comparação ao ano de 2014 para 2015. Isso significa que na 

primeira análise, 2013/2014, lucro cresceu, foi 2290,67 vezes superior a suas vendas, 

enquanto que de 2014/2015 pode-se dizer que foi terrível, pois apesar das vendas terem 

reduzido 8,33% os lucros caíram 93,77%, ou seja, a variação negativa dos lucros foi 11,25 

vezes superior a variação negativa das vendas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Com base nos objetivos propostos neste trabalho foi possível verificar como a 

contabilidade gerencial auxilia na tomada de decisões fornecendo subsídios para o 

gerenciamento da empresa.  

 Através dos demonstrativos contábeis utilizados pela empresa, o Balanço Patrimonial, 

a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Fluxo de Caixa e os 

Demonstrativos dos Lucros Acumulados foram possíveis apurar os números positivos em 

seus Ativos ao longo do período analisado, indicando a solidez e a capacidade da empresa em 

financiar suas próprias ações. 

 Suas obrigações com terceiros apresentaram queda significativa. No ano de 2013 a 

conta Fornecedores representava um montante de R$ 97.286,94, contra R$ 34.847,39 em 

2015, isto indica que a empresa utilizou mais de seus ativos para quitar suas obrigações. O 

patrimônio Líquido cresceu durante o período, entre 2013 e 2014 a conta cresceu 23,37% seu 

melhor resultado, visto que, de 2014 para 2015 o crescimento foi de 1,18%. 

 Pela análise da Demonstração do Resultado do Exercício se nota que o ano de 2014 foi 

o mais rentável para a empresa, seu Lucro Bruto foi de R$ 271.094,73, comparado com R$ 

181.804, 27 de 2013 e R$ 199.933,82 em 2015. As Despesas Operacionais apresentaram o 

menor valor no ano de 2014, seu percentual foi de 69,28% do Lucro Bruto. Em resumo, 

através da análise da DRE podemos dizer que a empresa obteve lucro superior às suas 

despesas operacionais indicando saldo positivo ao final de cada exercício.  

 A empresa apresenta um eficiente controle de Fluxo de Caixa. Verificou-se que a 

empresa utilizou em 2013 R$ 75.000,00 de seus recursos próprios para adquirir Imobilizados. 

Um resultado positivo que esse demonstrativo nos apresenta é a conta Financiamentos, onde 

em 2014 e 2015 ela apresenta variações negativas, indicando que a empresa estava saldando 

suas obrigações. Já a conta Demonstrações de Lucros e Prejuízos Acumulados a empresa teve 

sempre saldo positivo, somando lucros ao final de cada ano. 

 Pela Análise Vertical do balanço patrimonial a conta Ativo Não Circulante apresentou 

decréscimo ao longo dos anos, em 2013 ela representava 61,95% dos ativos da empresa 

contra 47,38% em 2015, mostrando que a empresa custeou sua atividade com recursos 

próprios. O Patrimônio Líquido também teve crescimento, sendo um indicativo de que a 

empresa se manteve ativa e gerando recursos. Já a Análise Horizontal apresenta um 

decréscimo na conta Imobilizado, sua diferença do primeiro período 2013/2014 foi de 15,17% 
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contra 18,43% de 2014/2015. Através dos resultados do passivo circulante se evidencia que a 

empresa foi diminuindo suas obrigações com terceiros ao longo dos anos. 

 As Análises Horizontal e Vertical da Demonstração do Resultado do Exercício 

mostraram que a Receita Operacional Líquida (ROL) se manteve  estável  dentro do período 

analisado, representando  em torno de 92% da receita. Neste mesmo período houve uma 

redução nos custos de vendas da empresa. Já as Despesas Operacionais apresentaram um 

crescimento, em 2013 esse percentual chegou a 18,37% da receita, contra 19,17% em 2014 e 

21,69% em 2015. 

 O resultado do exercício que mais se destacou foi 2014, apresentando um crescimento 

de 2212,78% em relação a 2015. 

 Os Indicadores Econômicos nos mostraram que a empresa obteve seus melhores 

resultados a partir de 2014, onde seus Ativos Circulantes foram mais altos que seus Passivos 

Circulantes, indicando que a empresa conseguiu se manter com recursos próprios. A Liquidez 

Corrente do ano de 2015 foi a que obteve melhor resultado, onde para cada R$ 1,00 de 

obrigações a empresa tinha R$ 2,27 de Ativos, ou seja, pagava suas obrigações e ficava com 

um saldo de R$1,27. Em 2015 também foi o melhor resultado para sua Liquidez Seca, pois a 

empresa conseguia quitar 72% de suas obrigações utilizando seus próprios recursos.  

 Os Indicadores de Atividade mostram que o Prazo Médio de Recebimento da empresa 

é zero, pois ela não parcela suas vendas, recebe antecipadamente. Já o Prazo Médio de 

Pagamento oscilou bastante, em 2014 foi o período mais longo para pagamentos de 

fornecedores, 101 dias. Sua Renovação de Estoques ocorre de 4 em 4 meses e o Giro do Ativo 

se manteve estável, indicando que a empresa buscou alternativas de investimentos 

conseguindo gerar melhores lucros. 

 As Análises de Rentabilidade mostraram que a Margem Bruta de Venda se destacou 

em 2014, indicando que a receita operacional bruta permaneceu mais tempo na empresa após 

as quitações de obrigações. A Margem Operacional Líquida que melhor resultado obteve após 

suas quitações com despesas operacionais e custos foram em 2014 com 9,24% da Receita 

Operacional Bruta permanecendo na empresa. A Margem Líquida que se destacou foi a de 

2014 onde 8,5% dos recursos permaneceram na empresa após a cobertura de todos os gastos. 

O Retorno do Patrimônio Líquido que se destacou foi o de 2014 com 18,94%. O retorno que a 

empresa obteve em relação a geração de lucros , baseado em seu ativo, o chamado Retorno 

sobre Ativo Permanente, foi melhor em 2014 onde atingiu 24,78%. O Retorno sobre Capital 

Próprio também foi melhor em 2014 onde a empresa retornou 92,57% para seus proprietários. 
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 O ano de 2013 apresentou um alto valor de Risco Financeiro, em função de maior 

participação de capital de terceiros na empresa. Já os Riscos de Longo Prazo não existiram no 

período estudado. O Risco Financeiro se manteve nos mesmos valores do Risco Financeiro de 

Curto Prazo, porque a empresa não apresentou Riscos de Longo Prazo. 

 Após as deduções de impostos evidencia-se que a empresa apresentou uma Receita 

Operacional Liquida menor em 2014, indicando um menor gasto com produção. A margem de 

Contribuição de 2014 apresentou o melhor resultado R$ 33.714,98 indicando menores valores 

para os gastos variáveis. No resultado Operacional Líquido mais uma vez o destaque fica para 

o ano de 2014, lucrando R$ 83.321,90. 

 Com a diminuição dos custos variáveis ao longo dos exercícios, o aumento dos gastos 

fixos fica evidente que a empresa aperfeiçoou seu processo produtivo para não ter prejuízos, 

mantendo assim sua continuidade competitiva no mercado. 

 A Margem de Contribuição representa os lucros das vendas que contribuíram para a 

empresa cobrir custos e despesas fixas, mais uma vez destaque para 2014 com R$ 333.714,89. 

A Margem de Segurança de 2014 foi de 24,97%, indicando o máximo que as vendas podem 

cair sem causar prejuízos para a empresa. No ano de 2013 a empresa apresentou mais 

despesas totais que os anos anteriores, isto fica evidente através do maior valor apresentado 

no Ponto de Equilíbrio. Na análise sobre vendas o Grau de Alavancagem do primeiro período, 

2013/2014 teve destaque, visto que sua porcentagem de lucro sobre as vendas foram 2290,67 

vezes superior, em 2014/2015 essa variação obteve um péssimo resultado, essa variação ficou 

negativa 11,25 vezes. 

 Podemos concluir, após todas as análises dos anos de 2013, 2014 e 2015, que o ano de 

2014 foi o melhor ano da empresa. Seu resultado foi o maior e melhor do período, a grande 

maioria dos indicadores financeiros apresentou melhores resultados que o ano anterior e 

posterior. A relação custo- volume- lucro apresentou os índices menos elevados 

A relevância deste trabalho esteve em mostrar as vantagens da utilização da 

contabilidade gerencial na pequena empresa. Muito se vê nestas empresas, a contabilidade 

sendo usada apenas para fins de prestação de contas. E pode-se citar que o motivo possa ser 

porque seus empresários julgam ter experiências suficientes para gerenciar seu negócio, ou 

porque o contador apenas cumpre com as obrigações técnicas.  

O fato é que, a contabilidade gerencial é uma excelente fonte de informação, por meio 

das análises dos demonstrativos contábeis, dos indicadores econômicos, das análises verticais 

e horizontais, da relação custo-volume-lucro, o gestor enxerga com clareza os números da 
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empresa e pode tomar decisões, sejam elas de investimentos, corte de custos, compras de 

bens, obtenção de financiamentos. Decisões estas de forma segura para que a empresa 

mantenha-se operando no mercado, e o gestor consiga entender e controlar todos os campos 

da empresa, atuando na prevenção sazonal e nas tomadas de decisões preventivas para o 

futuro dessas organizações. 

 

5.1 Sugestões de trabalhos futuros 

Com base na presente pesquisa, sugerem-se alguns temas que poderão ser produzidos 

posteriormente. Dentre os quais, cita-se: 

- a realização de uma pesquisa prática dentro de uma pequena empresa que não utilize 

a contabilidade gerencial para a tomada de decisões. 

- o desenvolvimento de um trabalho gerencial de forma comparativa entre duas 

pequenas empresas, uma que faz uso das informações contábeis para a tomada de 

decisão e outra que não usa esse critério. 
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ANEXO A – Termo de Consentimento Livre Esclarecido 

 
Faculdade Antonio Meneghetti-AMF 

TERMO DE CONFIDENCIALIDADE 

 
Termo de compromisso do pesquisador para o uso de dados e 

preservação do material com informações sobre os sujeitos em 

arquivo (prontuários e material biológico). 

 

Título do projeto: 

Pesquisador responsável: 

Demais pesquisadores:  

Instituição de origem do pesquisador: 

Área de Conhecimento: 

Curso: 

Telefone para contato: 

Local da Coleta de Informações: 

Registro no CEP
1
 SH / AMF: Projeto nº 

 
O(s) pesquisador(es) do projeto acima identificado(s) assume(m) o compromisso de: 

I.  Preservar o sigilo e a privacidade dos sujeitos cujos dados (informações e/ou materiais 

coletados) serão estudados; 

II. Assegurar que as informações e/ou materiais coletados serão utilizados, única e 

exclusivamente, para a execução do projeto em questão; 

III. Assegurar que os resultados da pesquisa somente serão divulgados de forma anônima, 

não sendo usadas iniciais ou quaisquer outras indicações que possam identificar o sujeito da 

pesquisa. 

 O(s) pesquisador(es) declara(m) ter conhecimento de que as informações pertinentes às 

técnicas do projeto de pesquisa somente podem ser acessados por aqueles que assinaram o Termo de 

Confidencialidade, excetuando-se os casos em que a quebra de confidencialidade é inerente à 

atividade ou que a informação e/ou documentação já for de domínio público.  

Restinga Seca, RS, ........ de ............................... de 20..... . 

____________________________ 

Assinatura Pesquisador 

Nome: .................................................. 

RG: ...................................................... 

                                                 
1
 CEP – Comitê de Pesquisa (Quando as pesquisas envolvem seres humanos). 


