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RESUMO 

   

O presente trabalho busca demonstrar a importância da utilização de 

demonstrações financeiras e relatórios gerenciais como ferramenta de gestão, mesmo 

em microempresas. O objetivo principal é o de apresentar ao proprietário, os valores 

que compõem seu negócio, a estrutura física e resultados obtidos em sua atividade 

comercial, utilizando-se as demonstrações financeiras básicas, para a tomada de 

decisões e monitoramento da saúde da empresa, buscando assegurar a 

sustentabilidade do negócio. O trabalho será executado por meio de coleta de 

informações, dados e documentos sobre os eventos comerciais, operacionais e 

administrativos da empresa, relativos ao ano de 2016. Com base nos resultados 

obtidos, levantar o balanço patrimonial e demonstração de resultado e elaborar uma 

análise de índices econômico-financeiros da empresa para utilização e monitoramento 

dos negócios do gestor.  

PALAVRAS-CHAVE: Demonstrações Financeiras. Balanço Patrimonial. 

Contabilidade. Estrutura. Análise Econômico-Financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The current study case aims to demonstrate the significance of the use of 

financial statements and management reports as a management resource, even in 

microenterprises. The main objective is provide to the business owner, the elements 

that make up your business, its physical structure and results obtained by using the 

basic financial statements as a decision making and monitoring of the health of the 

company in order to ensure business sustainability. 

The work will be performed through the collection of information, data and 

documents regarding the company's business, operational and administrative events 

related to the year 2016. Based on the results obtained, a balance sheet and results 

statement will be prepared in order to elaborate an analysis of economic-financial 

indexes of the company for use and monitoring of the business by the manager. 

KEY WORDS: Financial Statements. Balance Sheet. Accounting. Structure. 

Economic and Financial Analysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se você quer algo que nunca teve, você 

precisa estar disposto a fazer algo que 

nunca fez” – Thomas Jefferson
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1 INTRODUÇÃO 

No decorrer do curso de MBA de Gestão Financeira Controladoria e Auditoria, 

ISAE/FGV Curitiba, foi dado a oportunidade de participar e ter acesso a disciplinas da 

maior relevância e significativo reconhecimento por agentes de mercado, empresas 

multinacionais, ou nacionais de grande porte, disponibilizando subsídios e 

conhecimentos, bem como ferramentas e técnicas de gestão para aplicação imediata. 

 Dessa forma, buscando utilizar e aplicar os conhecimentos adquiridos, o tema 

escolhido para o trabalho de conclusão de curso foi: “A Importância da Utilização de 

Demonstrações Financeiras e Relatórios Gerenciais na Gestão de Microempresas” 

que, guardada as devidas proporções, também são de fundamental importância e 

relevância na gestão de microempresas ou empresas de pequeno porte. Ou seja, não 

importa o tamanho da empresa, a informação e conhecimentos de gestão são 

importantes para a sobrevivência e sustentabilidade de qualquer negócio.  

A ideia do tema do trabalho surgiu numa conversa despretensiosa com um 

microempresário, que ao ser questionado sobre qual a rentabilidade de seu negócio, 

qual o valor de seu patrimônio, sua retirada mensal, controle de dívidas e carteira de 

clientes, controle de estoques, gestão de compras, montante de vendas mensais, 

enfim, questões básicas que deveriam ser de fácil resposta, mas que não soube 

responder a nenhuma delas com segurança, comentou que administrava a empresa 

pelo “seu olhar”.  

O objetivo principal do presente trabalho é o de apresentar ao proprietário, os 

valores que compõem seu negócio, seus ativos e demonstração de resultados de sua 

atividade comercial, por meio de demonstrações financeiras básicas e determinados 

relatórios gerenciais, que possibilitem responder aos questionamentos realizados 

sobre a situação econômico-financeira da empresa e possam auxiliar na tomada de 

decisões e monitoramento da saúde da empresa, buscando assegurar a 

sustentabilidade do negócio.  

Além disso, por meio das demonstrações financeiras, é possível avaliar a 

viabilidade do negócio, obtenção de créditos junto à bancos de fomento e até mesmo 

para comparabilidade com a concorrência.  

O trabalho será executado por meio de coleta de informações, dados e 

documentos sobre os eventos comerciais, operacionais e administrativos da empresa, 

relativos ao ano de 2016. Com base nos resultados obtidos, elaborar uma análise 
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econômico-financeira da empresa, e preparar um orçamento para o ano subsequente, 

a ser utilizado como uma ferramenta inicial de monitoramento dos resultados. O 

trabalho não será realizado de forma exaustiva e em sua totalidade, mas com base 

em informações disponibilizadas pelo proprietário, e seu resultado será limitado à 

qualidade e volume das informações recebidas.  

 

2 A EMPRESA 

2.1 DESCRIÇÃO GERAL  

A empresa objeto desse trabalho, é uma firma individual, microempresa do ramo 

de comércio varejista de bebidas e artigos para festa em geral, pelo regime fiscal do 

Simples Nacional, cujo código de atividade econômica em que se enquadra, 

corresponde a alíquota única de 4,5% de impostos sobre o faturamento mensal. A 

empresa está localizada no interior do Estado do Paraná, numa cidade com uma 

população por volta de 100 mil habitantes, cuja razão social será mantida sob sigilo, 

e será tratado nesse trabalho com o nome fictício de Distribuidora de Bebidas do 

Interior e/ou apenas como “Empresa”. 

Vale destacar que, o atual proprietário, trabalhou por 15 (quinze) anos numa 

fábrica de bebidas regional, cujos produtos eram cerveja, chopp e refrigerantes, de 

marca própria, há mais de 50 (cinquenta) anos no mercado, empresa familiar, com 

uma boa participação no mercado regional, onde iniciou como profissional de vendas, 

chegando até o cargo de Gerente Regional de Vendas, tendo, portanto, extensa 

experiência no ramo, com maior potencialidade na competência de vendas, com foco 

no atendimento ao cliente, além do conhecimento dos produtos e de mercado. 

 

Simples Nacional: 

 

Conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, o regime fiscal 

denominado Simples Nacional, é um regime compartilhado de arrecadação, cobrança 

e fiscalização de tributos aplicável às microempresas e empresas de pequeno porte, 

abrangido por todos os entes federados (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), administrado por um Comitê Gestor composto por oito integrantes: quatro 
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da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), dois dos Estados e do Distrito 

Federal e dois dos Municípios. 

Consta também no site da Receita Federal do Brasil que, para o ingresso no 

Simples Nacional, é necessário o cumprimento das seguintes condições:  

  - enquadrar-se na definição de microempresa ou de empresa de pequeno porte; 

  - cumprir os requisitos previstos na legislação; e 

  - formalizar a opção pelo Simples Nacional. 

 

Características principais do Regime do Simples Nacional: 

   - ser facultativo; 

   - ser irretratável para todo o ano-calendário; 

   - abrange os seguintes tributos: IRPJ, CSLL, PIS/Pasep, Cofins, IPI, ICMS, ISS 

e a Contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social a 

cargo da pessoa jurídica (CPP); 

    - recolhimento dos tributos abrangidos mediante documento único de 

arrecadação - DAS; 

    - disponibilização às ME/EPP de sistema eletrônico para a realização do 

cálculo do valor mensal devido, geração do DAS e, a partir de janeiro de 

2012, para constituição do crédito tributário; 

- apresentação de declaração única e simplificada de informações    

socioeconômicas e fiscais; 

     - prazo para recolhimento do DAS até o dia 20 do mês subsequente àquele 

em que houver sido auferida a receita bruta; 

- possibilidade de os Estados adotarem sublimites para EPP em função da 

respectiva participação no PIB. Os estabelecimentos localizados nesses 

Estados cuja receita bruta total extrapolar o respectivo sublimite deverão 

recolher o ICMS e o ISS diretamente ao Estado ou ao Município.  

 

2.2 O NEGÓCIO 

A empresa iniciou suas atividades em novembro de 2004, ou seja, já conta com 

12 anos completos de vida, acima da média onde estatísticas mostram que, em São 

Paulo, 27% das empresas fecham no 1º ano de vida, e 62% não completam o 5º ano. 
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O ramo de atividade da empresa é o de comércio varejista de bebidas e artigos 

para festas em geral, mas o “carro chefe” e especialidade da empresa, é a venda de 

chopp em barril de diversos tamanhos, tanto para pessoa jurídica (pontos de vendas) 

como para pessoas físicas (consumidor final).  

Na prestação de serviços, oferece aluguel de barracas, caixas térmicas, jogos 

de mesas e cadeiras, para festas em geral como rodeios, eventos empresariais, 

aniversários dentre outros,    

A empresa tem um cadastro de mais de 4000 clientes, e tem como principais 

deles, 11 pontos de vendas pessoas jurídicas, compostas por 4 restaurantes, 2 

choperias e 5 pizzarias. Os demais clientes são formados por empresas comerciais, 

cooperativas, entidades assistenciais, e em sua grande maioria, por pessoas físicas, 

com foco em festas comemorativas, eventos especiais, ou para consumo residencial. 

2.3 OS PRODUTOS 

A empresa tem como ponto forte, o mix de produtos que disponibiliza aos seus 

clientes, composto por: 

− Chopp (1) em barril de 10, 15, 20, 30 e 50 litros;   

− Cerveja em garrafa e lata (1) 600 ml e 350 ml 

− Refrigerantes (2) 2 litros, 600 ml e 350 ml 

− Água mineral 500 ml 

− Bebidas quentes (vodca, vinho, cachaça, conhaque) 

− Carvão e lenha 

− Gelo 

− Sal grosso 

− Grelhas e espetos 

− Tábuas de carne, 

− Produtos diversos para festas: copos, pratos e talheres descartáveis e 

guardanapos.  

 

(1) Produtos Ambev, Cervejaria Petrópolis e mais 3 marcas regionais. 

(2) Produtos Ambev, Coca Cola do Brasil, e marcas regionais   
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O produto mais representativo de suas vendas é o chopp, que participa com 85% 

de seu faturamento bruto, e os 15% restantes pelos demais produtos disponíveis, 

relacionados acima. 

 

3 ESTRUTURA E OPERAÇÃO 

3.1 RECURSOS HUMANOS 

A gestão da empresa é feita pelo proprietário, que executa as principais 

atividades administrativas como compras, atendimento a pontos de vendas (clientes 

pessoa jurídica), tesouraria, controle de contas a pagar e a receber, e conta com uma 

equipe de 3 (três) funcionários contratados em regime CLT (Consolidação das Leis do 

Trabalho), sendo 2 assistentes de vendas, e um ajudante geral. Algumas atividades 

de recursos humanos, como folha de pagamento e encargos sociais, bem como fiscais 

e societários, a empresa mantém contrato para prestação de serviços com um 

escritório de contabilidade local. 

A folha de pagamento e a retirada pró-labore, são efetivamente pagas todo dia 

5 do mês subsequente.  

As principais atividades exercidas pelo quadro funcional são: atendimento de 

balcão, assepsia dos equipamentos, entrega de produtos e instalação de chopeiras, 

conferencia dos produtos comprados para revenda, contagem diário de estoques e 

limpeza do estabelecimento. 

 

3.2 PROCESSOS DO NEGÓCIO 

3.2.1 Compras 

A processo de compras da empresa, obedece às políticas internas de seus 

principais fornecedores, identificados no item 3.3, que na média trabalham com os 

seguintes prazos para pagamento: 

a) Chopp e bebidas em geral – 15 dias 

b) Carvão e gelo – 30 dias 

c) Churrasqueiras, tábua de carne e demais produtos – 30/60/90 
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3.2.2 Vendas  

O processo de comercialização dos produtos, é realizado mediante aplicação da 

política de vendas existente, basicamente com relação a prazo e cadastramento de 

seus clientes. 

Para os clientes pessoa jurídica, é realizado um cadastramento específico, com 

todos os dados necessários visando a emissão de notas fiscais, precificação 

diferenciada para revenda, regime fiscal e aplicação dos tributos. 

Para os clientes pessoa física, o cadastramento é mais simples, constando 

principalmente dados pessoais e endereço completo. 

Os prazos praticados, de acordo com a política de vendas da empresa, são os 

seguintes:    

− Pontos de Vendas – 30 dias 

− Pessoas físicas – à vista 

− Demais empresas e instituições, para fins não comerciais – 15 dias 

 

O atendimento aos pontos de venda, que são os estabelecimentos comerciais 

(restaurantes, pizzarias e choperias) são tratados com especial atenção pelo 

proprietário, com contatos diários visando manutenção dos estoques dos produtos, e 

sobre o funcionamento de seus equipamentos (chopeiras) cedidas como comodato. 

Com os clientes pessoa física não é diferente, é dedicado também um 

atendimento de qualidade, visando a fidelização, já que representam uma grande 

parcela de vendas, com atendimentos residenciais ou locais específicos para festas e 

eventos familiares e comemorativos em geral, inclusive com equipe de plantão para 

abastecimento de produtos, quando necessário.     

Para as vendas na modalidade cartões de crédito e débito, as operadoras 

financeiras cobram uma taxa de 3,5% e 2,0% respectivamente. 

Suas vendas apresentam uma certa sazonalidade, onde o aumento de suas 

vendas é verificado nos feriados, datas comemorativas, estações climáticas (verão), 
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como por exemplo nos feriados de carnaval, páscoa, dia do trabalho, dia das mães, 

dia dos pais, natal e festas de ano novo.  

3.2.3 Tesouraria 

Tratando-se de empresa de pequeno porte, com uma estrutura pequena e 

potencial financeiro limitado, considerando também a responsabilidade exigida para 

as atividades de tesouraria bem como administração de suas contas a receber e a 

pagar, as funções são realizadas pelo proprietário, ocupando parte de seu tempo na 

administração da empresa. 

 3.2.4 Marketing e política de preços 

Aliado às atividades exercidas pelo proprietário mencionadas anteriormente, o 

marketing e precificações de seus produtos também são atribuídas a ele. Para tanto, 

utiliza praticamente dos meios de comunicação mais básicos como, as redes sociais, 

com propagandas pontuais no facebook, mensagens por watsapp e por correio 

eletrônico (e-mail) aos aniversariantes do dia e promoções pontuais, aos clientes com 

as devidas autorizações e, em determinadas ocasiões, propagandas ou chamadas 

em TV a cabo local, jornais e rádios. 

Os preços são determinados com base no custo de aquisição, adicionado a taxa 

de retorno ou margem de contribuição, que varia por produto, que vai de 30% a 100%, 

mas acompanha também o mercado concorrente, ajustando os preços 

estrategicamente quando necessário.        

 3.3 FORNECEDORES 

Como já mencionado, o portfólio de produtos que a empresa oferece a seus 

clientes é um de seus pontos fortes. Nesse sentido, considerando a preferência de 

seu público consumidor, é necessário ter acesso aos grandes fornecedores com 

produtos de primeira linha, como também a fornecedores de nível intermediário, mas 

que também oferecem produtos de qualidade e boa aceitação, buscando assim, 

atender a clientes de todos os níveis sociais e poder aquisitivo.  

Em se tratando de fornecedores de ponta, conta com produtos da Ambev e 

Cervejaria Petrópolis, e fabricas de bebidas regionais (de chopp cervejas e 

refrigerantes) compostas pelas empresas Malta, Conti e Colina, as duas primeiras 
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localizadas no interior de São Paulo e a última no norte do Paraná, além da Coca Cola 

do Brasil. 

3.3.1 Parceria Estratégica 

A empresa mantém parceria estratégica com uma Distribuidora de Bebidas de 

produtos da Ambev, onde atende seus clientes com exclusividade para as demandas 

de chopp, por não terem a logística, estrutura e foco na venda de chopp em barris, 

mas para manter sua fatia de mercado, inclusive fornece equipamentos em comodato 

(chopeiras de marca registrada). Contudo, essa parceria não impede de a empresa 

manter em seu portfólio, produtos de outras marcas, como por exemplo as fábricas 

regionais acima mencionadas. 

Sua rede de fornecedores se completa com relação aos demais produtos 

comercializados como carvão, lenha, gelo e produtos gerais para festas, basicamente 

regionais. 

  

3.4 INFRAESTRUTURA 

Outro ponto forte da empresa, que a faz ter uma forte presença no mercado local, 

bem como na região ao entorno, principalmente relacionada a comercialização de 

chopp em barris, é sua estrutura física composta por: 

a) Operação 

1 câmara fria 

8 Pré-resfriadores de barril 

98 chopeiras elétricas 

21 chopeiras manual 

195 barris  

70 cilindros de CO2 

100 kits de instalação 

   2 máquinas de assepsia 

 

b) Serviços de locação 

70 jogos de mesas com cadeiras – plástico 

40 jogos de mesas com cadeiras – madeira 
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c) Veículos para entrega de mercadorias 

1 caminhão Renault Master Baú – ano 2011 

1 veículo Fiat Doblo Cargo – ano 2005 

1 motocicleta Honda 125 Cargo – 2015 

1 carreta-baú para Moto - 2008 

 

4 ANÁLISE DE MERCADO E COMPETIDORES 

4.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA - MERCADO 

Antes de avaliar o setor em que a empresa está inserida, cabe destacar uma 

fundamentação teórica sobre aspectos de mercado para uma melhor compreensão. 

Mercado é um espaço real ou virtual destinado à negociação entre agentes 

econômicos interessados em consumir e ofertar determinado bem ou serviço. 

Poder de mercado é a capacidade de um agente econômico específico 

influenciar significativamente os preços de mercado.  

Empresa é uma unidade técnica de produção e distribuição de bens e serviços. 

Em essência, uma empresa produz e distribui bem-estar aos seus clientes, 

através da utilidade estocada em seus bens ou serviços. Nesse contexto, a empresa 

assume a responsabilidade sobre o atendimento ao cliente baseada em três critérios 

básicos: qualidade, quantidade e oportunidade que devem ser disponibilizados 

simultaneamente. Em outras palavras, a empresa deve produzir e entregar algo útil, 

que atenda (qualidade). Isso deve ser disponibilizado com suficiência para o 

comprador (quantidade) e no momento adequado, oportuno (oportunidade). É certo 

que esse atendimento deve observar a obrigação de gerar lucro operacional e 

rentabilidade sobre os investimentos de capitais da empresa. 

Demanda pode ser entendida como a disposição e capacidade de consumir 

quantidades de um bem ou serviço, ao longo do tempo, a diferentes níveis de preço. 

Representa a quantidade de um bem ou serviço que os compradores desejam e 

podem comprar para atender suas necessidades. 
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Oferta é a disposição e a capacidade de produzir e distribuir quantidades de um 

bem ou serviço, ao longo do tempo, a diferentes níveis de preços. Representa o 

interesse e esforço do ofertante em desenvolver uma atividade comercial, baseado na 

percepção de resultados tecnológicos e econômicos. 

Equilíbrio de mercado é o resultado da interação entre a demanda e a oferta de 

um bem ou serviço, consolidando um processo de negociação. Neste momento, 

houve concordância no preço e na quantidade, ditos de equilíbrio. É importante 

observar que, apesar do equilíbrio representar um negócio fechado, não significa que 

as partes negociantes tenham realizado totalmente suas expectativas. Diante disso, é 

possível que o consumidor pague um preço maior do que deseja ou o ofertante receba 

um preço menor do que gostaria. 

 

4.2 ANÁLISE SETORIAL 

4.2.1 Modelo das Cinco Forças de Porter 

Em se tratando de análise do ambiente setorial, uma ferramenta muito utilizada 

é o “Modelo das Cinco Forças de Porter”, que é um dos exercícios na segmentação 

de mercado, seja para abertura de um novo negócio ou para definição de uma nova 

estratégia. Essa análise tem como objetivo avaliar a atratividade de cada segmento 

específico, identificando riscos inerentes, como a dependência de um único 

fornecedor ou ameaças que possas surgir através de fortes concorrentes. 

Entendendo o modelo das Cinco Forças de Porter: 

O modelo recebe este nome por ter sido proposto por Michael Porter, um dos 

mestres da administração moderna, e avalia os seguintes elementos: Rivalidade entre 

os concorrentes, Poder de barganha (ou negociação) dos Fornecedores e dos 

Clientes, Ameaça de novos entrantes e de Produtos substitutos. 

Rivalidade entre os concorrentes: 

Um mercado ou segmento de mercado com rivalidade alta entre os concorrentes 

pode não ser atrativo para algumas empresas, pois é provável que a disputa entre 

preços, propaganda, promoção de vendas, diminua a lucratividade. 
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Segundo Yanaze (2005, p. 122), algumas situações que induzem um aumento 

da rivalidade devem ser observadas, como: 

a) concorrentes numerosos ou relativamente equivalentes, 

b) crescimento lento no setor, com fortes disputas por participação de mercado, 

c) mercados estáveis ou em declínio, 

d) segmentos em que os custos, fixos ou de estoque, são elevados, 

e) ausência de diferenciação do produto, 

f) custos reduzidos de mudança de fornecedor ou de marca e, 

g) barreiras de saída elevadas. 

 

Poder de barganha (negociação) dos fornecedores: 

Quando o número de fornecedores é pequeno, pode-se gerar uma dependência 

prejudicial para a empresa. Isto ocorre porque nesta situação o fornecedor passa a ter 

maiores poderes parar negociar preços, prazos e formas de pagamento, sem permitir 

muitos argumentos de negociação para seus clientes. Esta dependência pode 

impactar diretamente a lucratividade do negócio. 

Poder de barganha (negociação) dos clientes: 

Da mesma forma que uma empresa pode se tornar dependente de um 

fornecedor, ela pode ser dependente de um ou poucos clientes. 

Quando o faturamento de um negócio é altamente dependente de poucos 

clientes, essa empresa se torna altamente dependente e sem poder de negociação.  

Ameaça de novos entrantes: 

Quando uma nova instituição decide investir em um mercado ou segmento de 

mercado, se fez as análises corretas, normalmente vem com desejo de ganhar 

mercado e dispõe de recursos. Com isso os custos das empresas já atuantes podem 

aumentar e sua empresa pode ser obrigada a aumentar o investimento em 

propaganda por exemplo, e a lucratividade diminuir. 
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Ameaça de produtos substitutos: 

São aqueles que não são os mesmos produtos que o seu, mas atendem à 

mesma necessidade do consumidor. Seu maior risco é poder passar despercebido 

por não concorrer diretamente com o produto da empresa atuante, mas em um futuro 

próximo, pode fazer com que os clientes reduzam ou até substituam por completo seu 

consumo pelo novo concorrente indireto. 

Figura 1 – Modelo das Cinco Forças de Porter 

 

Fonte: https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/marketing/marketing-

digital-analise-das-cinco-forcas-de-porter/42526 

4.2.2 Análise setorial da empresa  

A empresa está inserida no setor de comércio de bebidas e artigos para festas 

em geral, com o foco na distribuição de chopp (85% das vendas) para Restaurantes, 

Choperias e Pizzarias, bem como para consumidores residenciais, que também 

participam como uma boa fatia de suas vendas.  
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Localiza-se numa cidade média com mais de 100.000 mil habitantes, 

considerando algumas pequenas cidades ao entorno, representando assim um 

ambiente relativamente grande, bem dividida entre a empresa e seus concorrentes.  

Os produtos que a empresa comercializa são comuns em seu mercado de 

atuação e concorrencial, basicamente os produtos de primeira linha da marca Ambev, 

mas também trabalha com outras marcas (regionais) ampliando assim seu portfolio 

que lhe proporciona uma boa fatia do mercado, agregando clientes de poder aquisitivo 

variado em função da disponibilização de produtos de primeira linha e intermediários. 

O número de fornecedores é restrito, dessa forma, o poder de barganha é 

pequeno junto aos mesmos, principalmente com relação aos produtos de primeira 

linha, cuja margem de contribuição é menor, e os preços praticados são mais 

elevados. Sua dificuldade se concentra na falta de capital de giro para ampliar seu 

poder de barganha bem como sua limitação estrutural, apesar de ser representativa 

no setor, considerando. 

Como ameaça de novos entrantes, uma das barreiras refere-se ao crescimento 

lento no setor, mercados estáveis, custo elevado para entrar e ausência de 

diferenciação do produto. 

4.3 NECESSIDADE DO CLIENTE 

O foco da empresa é a satisfação das necessidades do cliente: produtos de 

qualidade, preço atrativo e variedade para escolhas, bom atendimento e pontualidade 

nas entregas. O cliente quer ter a facilidade e conveniência de ter tudo que necessita 

para realizar suas festas e confraternizações num mesmo local, sem ter que ficar se 

deslocando, e os clientes revendedores, ter os produtos sempre disponíveis para 

atender sua demanda, e os equipamentos funcionando sem problemas. 

Com relação a seus clientes, especificamente os pontos de vendas ou pessoa 

jurídica, por fornecer os equipamentos e manter o abastecimento constante dos 

produtos, mantêm uma certa fidelização, da mesma forma para seus clientes pessoas 

físicas, de consumos residencial e até mesmo empresarial (eventos festivos e datas 

comemorativas) onde fornece as chopeiras e disponibiliza um mix variado de produtos 

para festas, que é o diferencial perante seus concorrentes. 
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4.4 CONCORRÊNCIA 

No mercado onde atua, existe pelo menos 4 concorrentes, com potencial e 

estrutura menor, mas que podem se tornar ameaças futuras. Para tanto, dentro do 

possível, acompanha a movimentação, avaliando os preços praticados e demais 

indicadores disponíveis. Pode-se considerar uma rivalidade potencial de baixa para 

média proporção. 

4.5 ANÁLISE DE SWOT 

4.5.1 Base teórica 

A Análise SWOT, também conhecida e amplamente aplicada no Brasil, pelo 

nome Análise FOFA ou FFOA, siglas que em português significam: Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças, que derivam do idioma inglês, que por sua vez 

significam: Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats. 

A Análise SWOT, ou Matriz SWOT – foi desenvolvida na década de 60 por Albert 

Humphrey, que na Universidade de Stanford, liderou um projeto de pesquisa onde 

analisou e cruzou sistematicamente os dados das 500 maiores corporações relatadas 

pela revista Fortune da época, utilizando um método que, rapidamente, se 

transformou em um exercício utilizado por todas as principais empresas do mundo na 

formulação de suas estratégias. 

A Análise SWOT é um sistema simples de analise que visa posicionar ou verificar 

a posição estratégica de uma determinada empresa em seu ramo de atuação, e 

devido sua simplicidade metodológica pode ser utilizada para fazer qualquer tipo de 

análise de cenário ou ambiente, desde a criação de um site à gestão de uma 

multinacional. 

Podemos dizer então que o conceito da Análise SWOT está em sua ampla 

utilização como método de gestão para o estudo dos ambientes interno e externo da 

empresa através da identificação e análise dos pontos fortes e fracos da organização, 

e das oportunidades e ameaças às quais ela está exposta. Faz parte do conceito de 

Analise SWOT também a identificação assertiva dos fatores que influenciam no 

http://en.wikipedia.org/wiki/SWOT_analysis
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funcionamento da organização fornecendo informações bastante úteis no processo 

de seu planejamento estratégico. 

4.5.2 Matriz de SWOT da empresa  

Reunindo e avaliando as informações fornecidas pelo proprietário, considerando 

as características de seu negócio, do mercado em que está inserido, identificando 

suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, foi elaborado a Matriz de SWOT 

da empresa, para servir de base sobre seu posicionamento e exposição, propor 

estratégias de gestão visando seu crescimento e sustentabilidade. 

Figura 2 – Matriz de SWOT da Distribuidora de Bebidas do Interior 

 

Elaboração própria 

Fonte do modelo:  Apostila FGV – MBA  GFCA – Disciplina: Estratégica de Empresas 

– Marcelo Saraceni Nunes – 2016 

 

 

 

 

FORÇAS

oLiderança / imagem do mercado

oNúmero de clientes 

oMix de produtos - Multimarcas

oEquipe treinada 

oBom relacionamento com o cliente

oVantagens competitivas

FRAQUEZAS

oFalta de sistemas (ERP) para gestão 
do negócio

oGestão centralizadora

oBaixo capital de giro

oQuadro funcional pequeno

oAusencia de relatórios gerenciais e 
controles internos eficientes

oLimitação da estrutura física

OPORTUNIDADES

oFidelização de clientes

oReorganização empresarial e 
gerencial

oMelhoria estrutural

oOtimização de recursos financeiros

oExpansão e diversificação do 
mercado 

oMudança de hábito do cliente

AMEAÇAS

oConcorrência e novos entrantes

oEstrutura limitada

oRotatividade Recursos humanos

oGestão de compras e estoques

oMudança de hábito do cliente

oAumento do poder de barganha de 
consumidores e fornecedores

oSazonalidade 
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5 ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

5.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA – CONTABILIDADE 

A contabilidade é, objetivamente, um sistema de informações e de avaliação 

destinado a prover seus usuários com demonstrações e análises de natureza 

econômica, financeira e de produtividade, com relação à entidade objeto de 

contabilização (Resolução 774/94 – Apêndice a Resolução 750/93, ambas do 

Conselho Federal de Contabilidade – CFC). 

A contabilidade é uma ciência fundamentalmente utilitária. Seu grande produto 

é o provimento de informações para planejamento e controle, evidenciando 

informações referentes à situação patrimonial, econômica e financeira de uma 

empresa. 

A contabilidade pretende, portanto, registrar, resumir, classificar e comunicar as 

informações financeiras. O input deste processo são as transações que a empresa 

efetua. O output são as Demonstrações Contábeis. 

5.1.1 Usuários da informação contábil 

Sustentando e ratificando que a contabilidade é um sistema de informação 

contábil, este sistema só existe para prover os usuários de informações. O fato é que 

as informações geradas pela contabilidade servem aos diversos interessados que por 

diversas razões buscam na contabilidade o atendimento de suas demandas por 

informações. São eles: os administradores, investidores, fornecedores de bens e 

serviços a crédito, bancos, governos, sindicatos e outros interessados. 

a) Administradores – A contabilidade é o grande instrumento que auxilia a 

administração de todos os níveis a tomar decisões. Frequentemente os 

responsáveis pela administração estão tomando decisões, quase todas 

importantes, vitais para o sucesso do negócio. Por isso, necessitam de 

dados, de informações corretas, de subsídios que contribuam para uma 

adequada tomada de decisão, tais como: contrair uma dívida a longo ou curto 

prazo, valor da dívida, volume de recursos imobilizados, entre outras. Na 

verdade, ela coleta todos os dados econômicos, mensurando-os 

monetariamente, registrando-os e sumariando-os em forma de relatórios ou 

de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisões. 
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b) Investidores – É por meio de relatórios contábeis que se identifica a situação 

econômico-financeira da empresa. Assim, o investidor tem à mão os 

elementos necessários para decidir sobre as melhores alternativas de 

investimentos. Os relatórios evidenciam a capacidade de a empresa gerar 

lucros e outras informações. 

c) Fornecedores de bens e serviços a crédito – Usam os relatórios para analisar 

a capacidade de pagamento da empresa compradora. 

d) Bancos – utilizam os relatórios para aprovar empréstimos, limites de crédito, 

projetos de investimentos etc., exercendo seu papel de intermediadores 

financeiros. 

e) Governos – não só usam os relatórios com a finalidade de arrecadação de 

impostos, como também para dados estatísticos, no sentido de melhor 

redimensionar a economia (IBGE por exemplo) e viabilizar projetos de 

investimentos produtivos e sociais. 

f) Sindicatos – Utilizam os relatórios para determinar a produtividade do setor, 

fator preponderante para reajustes de salários. 

g) Outros interessados – Funcionários, órgãos de classe, pessoas e diversos 

institutos, como os conselhos regionais de contabilidade e outros. 

 

5.1.2 Características da informação contábil 

Não se pode fazer uma boa administração só com a contabilidade, mas com 

certeza podemos afirmar que, dificilmente se tem uma boa gestão empresarial sem 

utilizar a contabilidade: 

− Util – Atender às necessidades dos usuários; 

− Clara – De fácil entendimento; 

− Relevante – Abordar objetivamente os pontos fundamentais com a maior 

transparência possível; 

− Completa – Incorporar dados físicos e outros complementares importantes à 

informação; 

− Flexível - Apresentar-se de várias formas e na linguagem que o usuário deseja 

e conhece; 

− Oportuna – Estar à disposição na época certa; 

− Íntegra – Baseada em dados e fatos concretos e; 
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− Preditiva – Fornecer indicadores de tendência que possam ser confiáveis. 

 
5.1.3 Estrutura das demonstrações financeiras 

 

De forma sintética, podemos dizer que temos 5 demonstrações financeiras com 

estrutura definida em lei (artigo 176 da Lei 6.404/76, modificado pelas Leis 11.638/07 

e 11.941/09) para divulgação externa dos resultados, patrimônio e desenvolvimento 

da empresa: Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado, Demonstração do 

Valor Adicionado, Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido e Demonstração 

de Fluxo de Caixa. 

No trabalho será desenvolvido apenas o Balanço Patrimonial (dividido em 2 

grandes grupos: Ativo e Passivo) e a Demonstração de Resultado (DRE), além do 

fluxo de caixa financeiro. 

Uma informação fundamental apresentada pela contabilidade é a avaliação do 

patrimônio da empresa e a quantificação de sua variação ao longo dos anos. De forma 

sintética, pode-se dizer que o Balanço Patrimonial é formado por três componentes, a 

saber: Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido. Sua Posição financeira é refletida pela 

relação entre estes. O termo Balanço indica o equilíbrio entre eles, como pode ser 

demonstrado pela equação: Ativo = Passivo + Patrimônio Líquido 

Essa equação pode ser entendida por meio de conceito de Origens e Aplicações. 

O Passivo e o Patrimônio Líquido representam as fontes de recursos/origens, obtidas 

pela empresa e o Ativo indica a destinação/aplicações desses recursos. 

5.2 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO 

5.2.1 Conceito de ativo 

Entende-se por ativo os recursos controlados por uma entidade em 

consequência de eventos passados e dos quais se espera que resultem fluxos de 

benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços para a entidade. Pode-se 

dizer, também, que o ativo representa, de forma estática, os bens e os direitos da 

entidade, ou seja, tudo o que a empresa possui (caixa, máquinas, prédios, terrenos, 

estoque, material de escritório etc.) e tudo o que lhe é devido (contas a receber), 

descritas em grau decrescente de liquidez, ou seja, quanto mais próxima de 
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transformação em dinheiro esteja a conta, mais próxima estará no início da 

demonstração. 

O ativo aumenta de valor pelo reconhecimento contábil de uma receita, pela 

obtenção de recursos com terceiros ou com os sócios da entidade, ou pela venda de 

um outro ativo com lucro. 

 

5.2.2 Elaboração do ativo 

5.2.2.1 – Ativo circulante 

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – No fechamento do dia 31/12/2016 (a 

empresa permaneceu aberta por meio período), foi identificado o montante 

de R$ 9.286,00 no caixa, composto por dinheiro em espécie e cheques à 

vista, considerado um valor alto, mas foi devido ao valor das vendas de 

balcão acumuladas nos últimos 2 dias do ano, em que os bancos não abriram 

e, portanto, não foi possível depositar em conta corrente bancária que, 

conforme constou nos extratos bancários, apresentaram um saldo disponível 

acumulado em 31/12/2016 de R$ 48.255,00. 

b) Contas a Receber de Clientes – Com base nas notas fiscais de venda a 

pessoa jurídica com os prazos praticados conforme política da empresa, e 

das anotações obtidas com base em controle do caixa e utilização de planilha 

eletrônica (excel), relativos à alguns clientes pessoa física, foi identificado a 

quantia de R$ 23.174,00 pendentes de recebimento. 

c) Estoques – nessa rubrica, foi utilizado um controle efetuado diariamente 

pelos seus funcionários, os quais utilizam uma folha de papel A-4 impressa 

com os dados de todos produtos, e preenchido à mão (caneta) com as 

respectivas quantidades. A dificuldade foi para apuração dos valores, que 

para tanto, foi necessário localizar as notas fiscais relativos às últimas 

compras, pois não há valores no controle, não sendo atribuído nenhum outro 

custo, mas apenas valores originais de compra. O valor apurado foi de            

R$ 26.865, composto resumidamente pelos seguintes produtos: 
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Quadro 1 – Estoque de mercadorias 

Chopp Barril 68 14.262,50 

Cervejas latas 350 ml 250 712,50      

Cervejas garrafa 600 ml 220 1.210,00   

Refrigerantes e água diversos 224 1.540,00   

Produtos diversos - conveniencia diversos 9.140,00   

Total geral de mercadorias em estoque 26.865,00 

Mercadorias Quantidades
Valor total 

(em R$)
Unidades

 

 

O ativo circulante ficou assim composto:  

 

Quadro 2 – Ativo Circulante 

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO         31/12/2016

Ativo Circulante 107.580,00    

Caixa 9.286,00         

Bancos c/ movimento 48.255,00      

Contas a receber de clientes 23.174,00      

Estoques para revenda 26.865,00      

 

 

5.2.2.2 – Ativo não circulante 

O ativo não circulante é composto pelas rubricas cujas realizações ocorrerão 

num período superior a 12 meses. Nesse grupo de contas, especificamente para a 

Distribuidora de Bebidas do Interior, só foi identificado as contas que compõem o ativo 

imobilizado. 

Como não havia um controle ou relação dos bens de sua propriedade, foi 

solicitado um levantamento completo e detalhado, com o máximo de informações 

possíveis, para identificação de produto similar no mercado. A partir desse 

levantamento, foi realizado uma pesquisa de preços, considerando o ano de 

aquisição, a aparência e funcionamento dos bens e, para apuração dos valores, foi 

considerado o valor justo caso fosse colocado à venda, ou qual valor seria praticável 

numa eventual venda, considerando o estado em que se encontram. 
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Dessa forma, a relação dos bens e respectivos valores, líquido de depreciação, 

que serão utilizados para reconhecimento no balanço patrimonial, está demonstrado 

da seguinte maneira: 

Quadro 3 – Ativo Imobilizado 

QUANTIDADE
VALOR 

UNITÁRIO - R$

VALOR TOTAL  

R$

Câmara fria 1 20.000,00            20.000,00             

Pré-resfriador 8 2.500,00               20.000,00             

Máquina de assepcia 2 900,00                  1.800,00               

Transformador 110/220 10 150,00                  1.500,00               

Chopeira elétrica 1 torneira 55 1.800,00               99.000,00             

Chopeira elétrica 2 torneiras 40 2.500,00               100.000,00          

Chopeira elétrica 3 torneiras 2 4.500,00               9.000,00               

Chopeira manual 4 torneiras 1 8.000,00               8.000,00               

Chopeira a gelo 20 600,00                  12.000,00             

Barril  10 litros 20 250,00                  5.000,00               

Barril 15 litros 35 250,00                  8.750,00               

Barril 20 litros 20 250,00                  5.000,00               

Barril 30 litros 70 300,00                  21.000,00             

Barril 50 litros 50 300,00                  15.000,00             

Cilindro CO2 70 250,00                  17.500,00             

Kit de instalação 100 300,00                  30.000,00             

Jogo de mesa de plástico 70 200,00                  14.000,00             

Jogo de mesa de madeira 40 300,00                  12.000,00             

compressor de ar 1 1.500,00               1.500,00               

401.050,00          

Móveis e utensilios de escritório

Mesas 2 200,00                  400,00                   

Cadeiras 2 100,00                  200,00                   

Computador 2 1.000,00               2.000,00               

Impressora 2 300,00                  600,00                   

Ar condicionado 1 800,00                  800,00                   

4.000,00               

Veículos

Moto Honda 125 Cargo 2015 1 3.000,00               3.000,00               

Fiat Doblô Cargo 2005 1 20.000,00            20.000,00             

Renault Master Baú - 2011 1 50.000,00            50.000,00             

Carreta-Baú Moto - 2008 1 3.500,00               3.500,00               

76.500,00             

TOTAL DO ATIVO IMOBILIZADO 481.550,00          

ATIVO IMOBILIZADO

Máquinas e Equipamentos
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Após os levantamentos realizados nos itens anteriores, o Balanço Patrimonial - 

Ativo em 31 de dezembro de 2016, ficou assim demonstrado: 

 

Quadro 4 – Balanço Patrimonial - Ativo  

BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO    31/12/2016

Ativo Circulante 107.580,00    

Caixa 9.286,00         

Bancos c/ movimento 48.255,00      

Contas a receber de clientes 23.174,00      

Estoques para revenda 26.865,00      

Ativo não circulante 481.550,00    

Ativo Imobilizado 481.550,00    

Máquinas e equipamentos 401.050,00    

Móveis e utensílios de escritório 4.000,00         

Veículos 76.500,00      

ATIVO TOTAL 589.130,00     

 

5.3 BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO 

5.3.1 Conceito de passivo 

Entende-se por passivo as obrigações presentes da entidade, derivadas de 

eventos já ocorridos, cujo pagamento se espera que resulte em saída de recursos da 

entidade, recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços. 

Pode-se dizer também, que o Passivo representa a origem de recursos financiados 

por terceiros, além das obrigações assumidas pela entidade que exigirão desembolso 

de recursos no futuro, ou seja, contas a pagar, salários a pagar, impostos a pagar, 

empréstimos e financiamentos a pagar, entre outros. 

O Passivo aumenta de valor pela captação de um empréstimo ou financiamento, 

pela compra de um ativo a prazo ou pelo reconhecimento contábil de uma despesa 

ainda não paga. Por outro lado, o Passivo diminui de valor pelo efetivo pagamento ou 

pelo reconhecimento contábil de uma receita que havia sido recebida 

antecipadamente, como adiantamento de clientes. 
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5.3.2 Elaboração do passivo 

5.3.2.1 Passivo circulante 

a) Folha de pagamento – Os valores dessa rubrica foram alocados conforme 

informações obtidas junto ao escritório de contabilidade, responsável pela 

área de recursos humanos, por meio de um resumo da folha de pagamento, 

cujo valor a pagar aos seus funcionários totalizou R$ 3.600,00. 

b) Pró-Labore – Da mesma forma como a folha de pagamento, a retirada pró-

labore também é administrada pelo escritório terceirizado, e encaminhou 

relatório com os valores a serem considerados, que foi de R$ 6.500,00. 

c) Fornecedores – Para a identificação dos valores a serem registrados nessa 

conta, o proprietário forneceu uma pasta com todas as notas fiscais 

pendentes de pagamento, e providenciou uma relação com os fornecedores 

e respectivas notas fiscais, que corresponderam a um total de R$ 42.998,00. 

d) Contas a pagar – Corresponde ao valor a pagar relativo ao aluguel do prédio 

onde fica a empresa, cujo valor mensal é de R$ 2.150,00. 

e) Impostos a recolher – Refere-se ao valor do imposto a recolher, Simples 

Nacional, correspondente aos 4,5 % sobre o faturamento bruto do mês de 

dezembro de 2016, que no período montou em R$ 35.018,00. 

f) Os dividendos propostos foram calculados aplicando-se 25% sobre o lucro 

líquido do exercício.  

g) Empréstimos e financiamentos – Aquisição de bens – Refere-se à 

empréstimos captados para aquisição de bens (caminhão e motocicleta), 

conforme contratos, cujo vencimento final é dezembro de 2018. 

Representado pela quantia de R$ 14.264,00 no Circulante, e R$ 12.264,00 

no Não Circulante.      

h) Empréstimos – capital de giro – Refere-se a valores captados para utilização 

no giro do negócio, com vencimento final para dezembro de 2018, conforme 

3 contratos em andamento, que juntos totalizam R$ 54.300,00 no Circulante 

e R$ 23.904,00 no Não Circulante. 
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Considerando as infromações acima, o Passivo Circulante está demonstrado da 

seguinte forma: 

Quadro 5 – Passivo Circulante 

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO    31/12/2016

Passivo Circulante 168.075,00 

Folha de pagamento 3.600,00      

Pró-labore a pagar 6.500,00      

Fornecedores 42.998,00    

Contas a pagar 2.150,00      

Impostos a recolher 35.018,00    

Dividendos propostos 9.245,00      

Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 14.264,00    

Empréstimos - Capital de giro 54.300,00     

 

5.3.2.2 – Passivo não circulante 

O Passivo não circulante da empresa está representado pelas rubricas 

empréstimos e financiamentos utilizados para aquisição de bens, e para giro do 

negócio, conforme mencionado no item anterior, nos montantes de R$ 12.264 e         

R$ 23.904 respectivamente, num total geral de R$ 36.168. 

 

5.3.2.3 – Patrimônio líquido 

Assim como o Passivo, o Patrimônio Líquido (PL) também representa origem de 

recursos, sendo que o PL corresponde aos recursos financiados pelos sócios da 

entidade, no caso da empresa representado pelo único proprietário (firma individual), 

na forma de capital, e também pelos lucros obtidos que não foram distribuídos. 

O Patrimônio Líquido da empresa está representado pelo seu capital social 

registrado, que é de R$ 10.000,00 conforme contrato social e, o restante por reservas 

de lucros no valor de R$ 384.132. 

Após os levantamentos realizados nos itens do Passivo e PL, o Balanço 

Patrimonial - Passivo em 31 de dezembro de 2016, ficou assim demonstrado: 
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Quadro 6 – Balanço Patrimonial - Passivo  

BALANÇO PATRIMONIAL - PASSIVO    31/12/2016

Passivo Circulante 168.075,00 

Folha de pagamento 3.600,00      

Pró-labore a pagar 6.500,00      

Fornecedores 42.998,00    

Contas a pagar 2.150,00      

Impostos a recolher 35.018,00    

Dividendos propostos 9.245,00      

Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 14.264,00    

Empréstimos - Capital de giro 54.300,00    

Passivo não circulante 36.168,00    

Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 12.264,00    

Empréstimos - Capital de giro 23.904,00    

Total do passivo 204.243,00 

Patrimônio Líquido 384.887,00 

Capital social 10.000,00    

Reservas de lucros 374.887,00 

PASSIVO TOTAL 589.130,00  

Após a etapa de levantamento dos valores relativos às contas de Ativo, Passivo 

e Patrimônio Líquido, finalizamos a Demonstração Contábil relativa ao Balanço 

Patrimonial da empresa, ficando assim representado: 

Quadro 7 – Balanço Patrimonial 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO INTERIOR

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO FINDO EM  31/12/2016

ATIVO        PASSIVO 

Ativo Circulante 107.580,00    Passivo Circulante 168.075,00 

Caixa 9.286,00         Folha de pagamento 3.600,00      

Bancos c/ movimento 48.255,00      Pró-labore a pagar 6.500,00      

Contas a receber de clientes 23.174,00      Fornecedores 42.998,00    

Estoques para revenda 26.865,00      Contas a pagar 2.150,00      

Impostos a recolher 35.018,00    

Dividendos propostos 9.245,00      

Ativo não circulante 481.550,00    Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 14.264,00    

Empréstimos - Capital de giro 54.300,00    

Ativo Imobilizado 481.550,00    

Máquinas e equipamentos 401.050,00    Passivo não circulante 36.168,00    

Móveis e utensílios de escritório 4.000,00         Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 12.264,00    

Veículos 76.500,00      Empréstimos - Capital de giro 23.904,00    

Total do passivo 204.243,00 

Patrimônio Líquido 384.887,00 

Capital social 10.000,00    

Reservas de lucros 374.887,00 

ATIVO TOTAL 589.130,00    PASSIVO TOTAL 589.130,00  
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5.4 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO  

5.4.1 Conceito de resultado 

O Resultado é frequentemente utilizado como medida de performance ou como 

base para outras medidas, tais como o retorno do investimento ou o resultado por 

ação (CPC 00-4.24). 

O Resultado deriva do confronto das receitas com as despesas e, 

consequentemente, pode ser positivo: lucro, se as receitas forem maiores que as 

despesas, ou negativo: prejuízo se as receitas forem menores que as despesas. 

No caso de lucro, representa a riqueza gerada pela empresa durante 

determinado período de tempo, que pertence aos acionistas da entidade. 

Quando a empresa incorre em prejuízo, ocorre uma destruição da riqueza dos 

acionistas. 

Receita – Corresponde à geração de recursos provenientes da venda de 

mercadorias (como no setor varejista), da prestação de serviços, entre outros. Resulta 

em um aumento em caixa ou em contas a receber. Entende-se por receita os 

aumentos de benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de 

entradas ou aumentos de ativos ou diminuições de passivos que resultam em 

aumento do patrimônio líquido e que não sejam provenientes de aportes dos 

proprietários da entidade (CPC-PME parágrafo 2.23(a)). 

Despesa – Corresponde ao consumo de recursos decorrentes das mesmas 

atividades que deram origem às receitas. Entende-se por despesa os decréscimos 

nos benefícios econômicos durante o período contábil sob a forma de saída de 

recursos ou redução de ativos ou incrementos em passivos que resultam em 

decréscimos no patrimônio líquido e que não sejam provenientes de distribuição de 

lucros aos proprietários da entidade (CPC-PME parágrafo 2.23(a)). 

 

 5.4.2 Elaboração da demonstração de resultado 

Para a elaboração da demonstração de resultado, foi necessário um trabalho 

conjunto com o proprietário, checagem de documentação, contas de consumo, 

dívidas, despesas em geral, verificação de documentos disponíveis na empresa e 
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consulta ao escritório de contabilidade que presta serviços, como folha de pagamento 

e impostos, visando coletar todas as evidências possíveis de despesas para registrar 

no relatório.  

Em resumo, as principais rubricas foram identificadas conforme o abaixo 

descrito: 

a) A receita operacional foi identificada por meio de um dos poucos controles 

existentes, num sistema antigo e obsoleto, e com poucos recursos, mas que 

mesmo assim foi possível identificar as vendas efetuadas diariamente. Após 

imprimir os relatórios, foi necessário digitar mês a mês as vendas por 

produtos numa planilha eletrônica para poder consolidar as informações e 

chegar ao valor das receitas operacionais. 

b) As despesas com folha de pagamento e pró-labore, e impostos foram 

informadas pelo escritório de contabilidade, inclusive as despesas de 

consultoria deste, com base nos documentos originais existentes. 

c) As despesas de consumo como água, luz, telefone, foram utilizadas como 

base as faturas de dezembro, multiplicada por doze meses, considerando 

que, conforme informado pelo proprietário, os valores são praticamente 

estáveis durante o período. 

d) As despesas com manutenção de bens como veículos e máquinas e 

equipamentos, taxas e impostos estaduais de propriedade e seguros 

obrigatórios, por serem mais pontuais, foram informadas pelo administrador, 

com base em documentos guardados em uma pasta específica, para garantia 

dos serviços prestados.  

e) Da mesma forma, os gastos com combustíveis foram retirados de controle 

existente, considerando que a empresa mantém convênio com um posto de 

combustível, onde efetua pagamentos mensais. 

f) As despesas com o aluguel do estabelecimento, foi identificado por meio de 

consulta ao contrato e recibos de pagamentos guardado em pasta própria. 
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g) Os gastos com o gás de CO2, que é utilizado nas chopeiras fornecidas aos 

clientes, cujo custo é embutido no preço do produto, foi obtido em controle 

existente em arquivo eletrônico (excel) onde constava uma relação de notas 

fiscais de prestação de serviço do período. 

h) As despesas com marketing e propaganda foram informadas pelo 

empresário, cujo gasto é realizado quadrimestralmente, também com 

controle em planilha excel. 

i) Finalizando, as despesas financeiras foram identificadas conforme consulta 

aos contratos de empréstimos e extratos bancários. 

Após a identificação das receitas, gastos e despesas, foi possível elaborar a 

seguinte demonstração de resultado: 

Quadro 8 – Demonstração de Resultado 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS  DO INTERIOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Receita operacional bruta 778.180

     Revendas de Mercadorias 762.783

     Prestação de Serviços - Locação 15.397

(-) Deduções da receita bruta (35.018)                 

     Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas (35.018)                 

(=) Receita operacional líquida 743.162

(-) Custos das mercadorias vendidas (466.908)              

(=) Lucro Bruto 276.254

(-) Despesas operacionais (223.054)              

Pessoal e administradores (124.800)              

Aluguel (25.800)                 

Material de limpeza (1.800)                   

Manutenção em máquinas e equipamentos (3.000)                   

Manutenção de veículos (5.400)                   

Combustíveis e lubrificantes (15.600)                 

Água (960)                      

Energia elétrica (16.800)                 

Gás CO2 (9.600)                   

Telefone (8.112)                   

Assessoria contábil (2.040)                   

Propaganda e marketing (6.600)                   

Licenciamento, IPVA, Seguro obrigatório (2.542)                   

Resultado Operacional 53.200                  

(-) Resultado financeiro (16.218)                 

   Despesas financeiras (16.218)                 

   Receitas financeiras 0

(=) Lucro líquido do exercício 36.982  



37 
 

6 ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

Muitas pessoas tem a falsa visão de que analisar demonstrativos contábeis é 

fazer uma série de contas e cálculos, e por tais resultados chegar a uma conclusão 

válida a respeito do futuro da empresa. 

A análise pretende ser mais um guia das perspectivas da empresa analisada que 

propriamente uma justificativa do passado. Tem como objetivo e característica, extrair 

informações de natureza econômica e financeira das demonstrações contábeis para 

a tomada de decisões; a análise começa onde termina a contabilidade. 

Cada empresa tem as suas peculiaridades próprias, o que leva o analista a partir 

de processos ou aspectos gerais no seu trabalho, tendo-se a cautela em considerar: 

a)   A natureza jurídica da organização (S/A., LTDA., etc.);  

        b)   O ramo de negócio da empresa;  

        c)    A dimensão e alcance da empresa;  

        d)    As condições de giro do negócio;  

        e)    O processo de formação do resultado;  

         f)    As condições legais (leis que atingem para restringir ou incrementar as    

atividades);  

        g)    As condições econômicas (conjunturas gerais dos negócios);  

        h)    A localização da empresa (mercado no qual atua). 

Tipos de Análise Contábil: 

No que se refere ao tipo de análise, ela pode ser classificada da seguinte forma: 

Análise por série temporal: É aquela desenvolvida com a finalidade de mapear 

ou acompanhar a evolução de determinado elemento patrimonial ou de resultado da 

empresa em determinados períodos de tempo, isto é, pode avaliar a evolução, por 

exemplo, das vendas líquidas em três, quatro ou mais exercícios sociais. 

Análise comparativa: É aquela desenvolvida com a finalidade de estabelecer 

comparações dos índices ou elementos apresentados pela empresa com dados 

históricos, orçamentos e outros da mesma natureza, visando a definição de um juízo 

de valor. 
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Análise vertical (De estrutura) é o processo onde é analisada a estrutura de 

composição de um grupo ou subgrupo de determinados elementos patrimoniais ou de 

resultado em determinado período, calculando a participação de cada elemento em 

relação ao todo, como por exemplo, a participação percentual dos estoques em 

relação ao ativo total ou ao grupo do circulante, ou do lucro operacional bruto em 

comparação com o valor das vendas líquidas. 

Análise horizontal (De evolução), é o processo desenvolvido com a finalidade de 

calcular a variação de um ou mais elementos em determinados períodos, buscando 

estabelecer tendências, se houve crescimento real ou não desse elemento, como por 

exemplo, as vendas do exercício cresceram, em termos reais, X% em relação ao ano 

anterior. 

Especificamente a análise horizontal, não será aplicada nesse trabalho, haja 

vista que, foi possível levantar apenas as demonstrações contábeis relativas a um 

exercício, o de 2016. Dessa forma, o trabalho será entregue ao proprietário, para que 

seja utilizado como base de orientação na gestão, e possa ser dado continuidade para 

os períodos seguintes, sendo assim possível efetuar a análise horizontal e avaliar seu 

resultado. 

A seguir será apresentado também a análise de índices das demonstrações 

contábeis, como: Índices de Liquidez, de Rentabilidade e de Estrutura de Capital.   

6.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ANÁLISE VERTICAL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DO INTERIOR

BALANÇO PATRIMONIAL - EXERCÍCIO FINDO EM  31/12/2016

ATIVO        A.Vertical PASSIVO A.Vertical

Ativo Circulante 107.580,00    18,3            Passivo Circulante 158.830,00 27,0              

Caixa 9.286,00         1,6               Folha de pagamento 3.600,00      0,6                

Bancos c/ movimento 48.255,00      8,2               Pró-labore a pagar 6.500,00      1,1                

Contas a receber de clientes 23.174,00      3,9               Fornecedores 42.998,00    7,3                

Estoques para revenda 26.865,00      4,6               Contas a pagar 2.150,00      0,4                

Impostos a recolher 35.018,00    5,9                

Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 14.264,00    2,4                

Ativo não circulante 481.550,00    81,7            Empréstimos - Capital de giro 54.300,00    9,2                

-              

Ativo Imobilizado 481.550,00    81,7            Passivo não circulante 36.168,00    6,1                

Máquinas e equipamentos 401.050,00    68,1            Empréstimos e financ.- Aq.de Bens 12.264,00    2,1                

Móveis e utensílios de escritório 4.000,00         0,7               Empréstimos - Capital de giro 23.904,00    4,1                

Veículos 76.500,00      13,0            

Total do passivo 194.998,00 33,1              

Patrimônio Líquido 394.132,00 66,9              

Capital social 10.000,00    1,7                

Reservas de lucros 384.132,00 65,2              

ATIVO TOTAL 589.130,00    100,0          PASSIVO TOTAL 589.130,00 100,0            
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6.2 DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO – ANÁLISE VERTICAL 

DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS  DO INTERIOR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2016

Receita operacional bruta 778.180 104,7%

     Revendas de Mercadorias 762.783 102,6%

     Prestação de Serviços - Locação 15.397 2,1%

(-) Deduções da receita bruta (35.018)        -4,7%

     Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas (35.018)        -4,7%

(=) Receita operacional líquida 743.162 100,0%

(-) Custos das mercadorias vendidas (466.908)     -62,8%

(=) Lucro Bruto 276.254 37,2%

(-) Despesas operacionais (223.054)     -30,0%

Pessoal e administradores (124.800)     -16,8%

Aluguel (25.800)        -3,5%

Material de limpeza (1.800)          -0,2%

Manutenção em máquinas e equipamentos (3.000)          -0,4%

Manutenção de veículos (5.400)          -0,7%

Combustíveis e lubrificantes (15.600)        -2,1%

Água (960)             -0,1%

Energia elétrica (16.800)        -2,3%

Gás CO2 (9.600)          -1,3%

Telefone (8.112)          -1,1%

Assessoria contábil (2.040)          -0,3%

Propaganda e marketing (6.600)          -0,9%

Licenciamento, IPVA, Seguro obrigatório (2.542)          -0,3%

Resultado Operacional 53.200         7,2%

(-) Resultado financeiro (16.218)        -2,2%

   Despesas financeiras (16.218)        -2,2%

   Receitas financeiras 0

(=) Lucro líquido do exercício 36.982 5,0%  

6.3 ANÁLISE DE ÍNDICES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 31/12/2016 

6.3.1 Índices de liquidez 

 

Os índices de liquidez avaliam a capacidade de pagamento da empresa frente a 

suas obrigações. Sendo de grande importância para a administração da continuidade 

da empresa, as variações destes índices devem ser motivos de estudos para os 

gestores. 

As informações para o cálculo destes índices são retiradas unicamente do 

Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado que evidencia a posição 

patrimonial da entidade, devendo ser atualizadas constantemente para uma correta 
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análise. Atualmente estuda-se 4 índices de liquidez: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, 

Liquidez Imediata e Liquidez Geral. 

        Para uma ampla e correta análise de liquidez da empresa é aconselhável o 

estudo dos 4 índices de forma simultânea e comparativa, sempre observando quais 

são as necessidades da empresa, qual ramo do mercado em que ela está inserida e 

quais respostas que os gestores procuram ao calcular estes índices. Um balanço 

patrimonial bem estruturado e com a correta classificação das contas pela 

contabilidade irá gerar índices de qualidade para uma melhor tomada de decisão dos 

gestores. 

     

a) Liquidez Corrente   Índices calculados 
    

Ativo Circulante   107.580,00   Ano 2016 
Passivo Circulante   168.075,00   0,64 

    
Definição: 

 

   

        O índice de liquidez corrente indica a capacidade da empresa à curto prazo de 

quanto a mesma poderá dispor de recursos (disponível, clientes, estoques, etc.,) para 

honrar seus compromissos/dívidas (fornecedores, contas a pagar, empréstimos, 

financiamentos, impostos, etc.). 

 

Interpretação: 
 

   

        Na análise do índice específico da empresa, indica que para cada R$ 1,00 

investido há R$ 0,64 de dinheiro e valores que se transformarão em dinheiro para 

poder honrar seus compromissos à curto prazo. Esse resultado indica que não haveria 

disponibilidade suficiente para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso. 

    

b) Liquidez Seca   Índices calculados 
    

Ativo Circulante (-) Estoques     80.715,00   Ano 2016 
Passivo Circulante   168.075,00   0,48 

 
 

   

Definição: 
 

   

        O índice de liquidez seca busca um certo aprimoramento do índice de liquidez 

corrente, pois a análise é a mesma, excluindo o grupo de estoques da análise, ou seja, 
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é medido a capacidade da empresa em honrar seus compromissos de curto prazo sem 

precisar vender seus estoques. 

    
Interpretação:  
 

   

        Para cada R$ 1,00 que a empresa deve a curto prazo, considerando os bens e 

direitos a curto prazo que a mesma possui, exceto o grupo de estoques, a mesma 

consegue pagar somente R$ 0,48. 

    

c) Liquidez Imediata   Índices calculados 
    

Ativo disponível     57.541,00   Ano 2016 
Passivo Circulante   168.075,00   0,34 

 
Definição: 
 

   

        O índice de liquidez imediata é a comparação entre o disponível em relação ao 

passivo circulante, e indica a percentagem de compromissos que a empresa consegue 

liquidar imediatamente. É um índice conservador, pois considera apenas caixa, saldos 

bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações.  

Para efeito de análise não é muito utilizado, pois estamos relacionando dinheiro 

com compromissos/valores que vencerão em datas mais variadas possíveis. 

    
Interpretação: 
 

   

        Para cada R$ 1,00 de compromisso a curto prazo, a empresa consegue pagar 

imediatamente (em dinheiro) R$ 0,34. 

    

d) Liquidez Geral:   Índices calculados 
    

Ativo circulante + realizável a LP   107.580,00   Ano 2016 
Passivo circulante + Passivo n circulante   204.243,00   0,53 

 
Definição: 
 

   

        O índice de liquidez geral é a medida de capacidade de pagamento de todo 

passivo de curto e longo prazo da empresa, exceto as contas de Patrimônio Líquido. 

O índice indica o quanto a empresa poderá dispor de recursos para poder honrar todos 

os seus compromissos. 
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Interpretação: 
 

   

        Para cada R$ 1,00 de dívida à curto e longo prazo há R$ 0,53 de valores a 

receber de curto e longo prazo para honrar os compromissos. 

        O índice demonstra que a empresa está com pouca capacidade de quitar suas 

obrigações de curto e longo prazos, sendo que, para efeito dessa análise, foi 

considerado todo o balanço, excluindo o grupo de permanente (ativo) e patrimônio 

líquido (passivo). 

    
    

6.3.2 Índices de rentabilidade 

 Por meio dos índices de rentabilidade é possível avaliar a capacidade da 

empresa em remunerar o capital investido, mediante a geração de lucros, isso em 

termos da atividade operacional e não operacional.  Está focado mais no aspecto 

econômico (análise econômica), e os mais utilizados são: Giro do Ativo, Margem 

Líquida, Rentabilidade do Ativo e Rentabilidade do Patrimônio Líquido. 

 

    

a) Giro do ativo   Índices calculados 
    

Vendas líquidas   743.161,90   Ano 2016 
Ativo   589.130,00   1,26 

    
Interpretação: 
 

   

        Para cada R$ 1,00 de investimento total, a empresa vendeu R$ 1,26. Esse índice 

não tem muitos parâmetros de comparação, porém quanto maior o índice, melhor, pois 

evidencia o retorno do investimento no resultado com vendas. 

    
    

b) Margem líquida   Índices calculados 
    

Lucro líquido     36.981,90   Ano 2016 
Vendas líquidas   743.161,90   0,05 

    
Interpretação: 
 

   

        Para cada R$ 1,00 de venda líquida, a empresa teve um lucro de R$ 0,05, nesse 

caso, com uma pequena margem positiva. Nesse índice é considerado satisfatório no 

mínimo a partir de R$ 0,01, pois indica que a empresa está tendo lucros, ou seja, 

quanto maior o índice (desde que seja positivo), melhor. 
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c) Rentabilidade do ativo   Índices calculados 
    

Lucro líquido     36.981,90   Ano 2016 
Ativo   589.130,00   0,06 

    
Interpretação: 
 

   

        Para cada R$ 1,00 de investimento total, a empresa teve um lucro equivalente de 

R$ 0,06, nesse caso uma rentabilidade positiva. Nesse índice é considerado 

satisfatório no mínimo a partir de R$ 0,01, pois indica que a empresa está tendo lucros, 

ou seja, quanto maior o índice (se positivo), melhor. 

    

d) Rentabilidade do PL   Índices calculados 
    

Lucro líquido     36.981,90   Ano 2016 
PL médio do exercício   192.443,50   0,19 

    
Interpretação: 
 

   

        Para a retorno (lucro ou prejuízo) do capital investido (PL - considerando a média 

do ano) significa que para cada R$ 1,00 de investimento total, a empresa teve um lucro 

de R$ 0,19, consequentemente ficando com uma margem positiva. Esse índice é 

considerado satisfatório, no mínimo a partir de R$ 0,01, desde que positivo, indicando 

que a empresa obteve lucros. 

 

6.3.3 Índices de estrutura de capital    
 

        Índices de estrutura de capital, são utilizados para identificar as evidências das 

origens dos recursos colocados à disposição da empresa, com o mapeamento das 

participações destes recursos no empreendimento, se próprios ou de terceiros, bem 

como as aplicações dos recursos, suas classificações na estrutura patrimonial, as 

participações dos valores circulantes e não circulantes no investimento total, etc. É 

possível avaliar também o endividamento da empresa, onde é analisada a composição 

do seu endividamento perante terceiros, com mapeamento das participações dos 

recursos fornecidos por terceiros, se a curto ou longo prazo. 

 

 

a) Participação de capital de terceiros   Índices calculados 
    

Capital de terceiros   204.243,00   Ano 2016 
PL   384.887,00   0,53 
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Definição: 
 

   

        Indica qual a "dependência" dos negócios da empresa em relação a recursos de 

terceiros (bancos, fornecedores, recursos trabalhistas, etc.). Quanto menor o índice, 

melhor. 

        Uma participação próxima a 1 denota insolvência e extrema dependência de 

terceiros. O ideal é que esta participação seja igual ou inferior a 0,6. 

 
Interpretação: 
 

   

        O índice de capital de terceiros está dentro do patamar considerado padrão. Isso 

é devido aos resultados acumulados dos anos anteriores que a empresa apresentou 

em seu balanço. 

    

b) Composição do endividamento   Índices calculados 
    

Passivo circulante   168.075,00   Ano 2016 
Pass.circulante + Passivo não circulante   204.243,00   0,82 

    
 
Definição: 
 

   

        Indica quanto da dívida total da empresa deverá ser paga a curto prazo, isto é, 

as obrigações à curto prazo comparadas com as obrigações totais. Quanto menor o 

índice, melhor. 

    
Interpretação: 
 

   

        O índice de endividamento a curto prazo, demonstra que para cada R$ 1,00 de 

dívida total da empresa, R$ 0,82 vencem a curto prazo (período considerado inferior 

a 1 ano). Pelo resultado obtido, indica que grande parte de sua dívida vence no curto 

prazo, próximo de R$ 1,00. 

    

c) Imobilização do PL   Índices calculados 
    

Ativo permanente   481.550,00   Ano 2016 
PL   384.887,00   1,25 
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Definição: 
 
        Indica quanto do patrimônio líquido da empresa está aplicado no ativo 

permanente, desta forma evidenciando a maior ou menor dependência de recursos de 

terceiros para manutenção dos negócios. Quanto menor o índice, melhor. 

    
Interpretação: 
 

   

        O índice de imobilização do PL indica que para cada R$ 1,00 no patrimônio 

líquido, a mesma aplicou R$ 1,25 no grupo do ativo permanente. Nesse caso a 

empresa aplicou praticamente todos seus recursos no ativo permanente, por 

consequência, ficando dependente do capital de terceiros para o financiamento do 

ativo circulante. 

    

d) Grau de endividamento   Índices calculados 
    

Pass. Circulante + Passivo Não Circulante   204.243,00   Ano 2016 
AT   589.130,00   0,35 

 
 

   

Definição: 
 

   

        Indica a relação entre o endividamento de curto e longo prazos e o Patrimônio 

Bruto (Ativo Total). Quanto menor o índice, melhor. 

    
Interpretação:    

    
        Seguindo o conceito do indicador (quanto menor melhor) a empresa apresentou 

um índice razoável, devido o valor investido em ativo permanente e sua dependência 

de capital de terceiros. 

 

7 CONCLUSÃO  

O presente trabalho foi realizado com base em uma microempresa, do ramo de 

comércio de bebidas e artigos gerais para festas, sob o regime fiscal de Simples 

Nacional, oferecido pelo governo federal, que contém benefícios para cálculo e 

arrecadação de tributos, além de uma simplificação na prestação de informações 

socioeconomicas e fiscais. Isso faz com que grande parte das empresas que se 

enquadram nesse regime, inclusive verificada na empresa utilizada nesse trabalho de 

conclusão de curso que, por não ter a obrigatoriedade de elaborar relatórios e 
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demonstrações regulares, considerando uma redução nos custos, quadro funcional 

reduzido e nem sempre qualificado para essas atividades administrativas, acabam 

gerindo suas empresas sem ter uma ferramenta adequada para acompanhamento e 

monitoramento de seus negócios, tomando suas decisões apenas com base na sua 

visão e conhecimento de mercado. 

Obviamente que esse entendimento não é extensivo à todas microempresas ou 

empresas de pequeno porte, mas com certeza é uma situação real em grande parte 

delas. 

Nesse sentido, foi identificado como o primeiro problema na gestão da empresa, 

a falta de relatórios gerenciais e consequentemente de informações básicas e 

estratégicas, necessárias para uma boa administração.  

Aliado ao primeiro problema identificado, inevitavelmente e tido como 

fundamental para a suprir essa dificuldade, é a necessidade de aquisição de sistemas 

eletrônicos integrados (softwares), ferramenta importante e indispensável para uma 

gestão adequada e estruturada nos dias atuais, que deve ser o primeiro passo a ser 

dado na empresa com aplicação imediata, para iniciar uma fase de choque de gestão, 

com base na estruturação e automação das atividades, como por exemplo: fluxo de 

caixa, controle de contas a receber (clientes), contas à pagar (fornecedores), controle 

da dívida (empréstimos e finaciamentos), controle de estoque, compras adequadas a 

sazonalidade do mercado onde a empresa está inserida, gestão de ativos, e relatórios 

gerenciais com base em todas essas informações.   

Há no mercado muitas empresas especializadas na produção e venda de 

softwares, inclusive com produtos adequados e específicos para suprir as 

necessidades das empresas. É um investimento com custo benefício muito relevante 

e com retorno certamente positivo, que reduziria a necessidade do gestor ser um 

executor multitarefas, e poder focar na administração e condução da empresa, e tomar 

decisões com mais segurança e critério. 

Numa visão geral, e com base no estudo e avaliação das informações 

fornecidas, a empresa detém uma fatia relevante no mercado em que está inserida, 

tem reconhecimento por parte de seus clientes e fornecedores, e ainda tem uma 

estrutura física e diversificação de produtos acima da média, que a diferencia de seus 

concorrentes, possibilitando sua posição de liderança no mercado, mas que, devido a 

uma série de dificuldades na gestão, deve-se concentrar num processo de revisão, 

restruturação e modernização de sua administração, para não perder sua posição. 
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Na avaliação dos números da empresa, com base no balanço patrimonial e 

demonstração de resultado elaborados, bem como na análise dos índices de balanço 

aplicados, foi possível chegar a algumas conclusões sobre sua estrutura econômico-

financeira, que deve servir como base inicial para utilização como ferramenta de 

gestão, ou até mesmo para se ter um maior conhecimento sobre seu negócio. 

Um dos pontos fortes identificados foi sua estrutura física, considerando seu 

tamanho e respectivo mercado, principalmente com relação ao seu ramo de negócio, 

que são os investimentos realizados em chopeiras, barris de chopp, cilindros CO2, e 

demais acessórios. O bom atendimento e relacionamento com sua clientela também 

é fator primordial e importante no seu negócio, sendo essa uma das competências 

mais fortes de seu proprietário, devido sua larga experiência no ramo. 

Com relação aos resultados das análises sobre os índices aplicados, de uma 

maneira resumida, foi possível verificar em suas interpretações que, a maior 

dificuldade da empresa é com relação à liquidez no curto prazo, ou seja, apresenta 

uma necessidade de capital de giro. Como ação imediata, tentar negociar um 

alongamento do prazo para pagamento junto a seus principais fornecedores e 

promover a antecipação do recebimento de suas vendas aos clientes dos pontos de 

venda, equalizando assim seu fluxo de caixa e ciclo operacional. 

Nos indicadores de rentabilidade, os resultados verificados foram relativamente 

satisfatórios, com um bom retorno sobre seus ativos, em função do constante 

investimento em máquinas e equipamentos, porém, a empresa deve avaliar seu limite 

em função da demanda de mercado, para não dispor de recursos desnecessários ou 

sem retorno imediato, considerando sua atual necessidade de capital de giro. 

Finalmente, de acordo com os resultados apurados nos indicadores de estrutura 

de capital e endividamento, demonstra que nesse ano de 2017, a empresa passará 

por uma grande necessidade de capital de giro para saldar suas dívidas, que deve se 

concretizar no exercício de 2018, ou seja, o momento é de segurar os investimentos 

e focar na liquidação de suas dívidas para os próximos dois anos.    

Como sugestão, avaliar a possibilidade de abrir a sociedade para um novo sócio 

investidor, que com um aporte de capital daria um fôlego novo para a empresa, 

sanearia a necessidade de caixa de curto prazo, investir em sistemas para 

automatizar seus processos e auxiliar na tomada de decisões, com possibilidade de 

alavancar o negócio, visando assegurar sua sustentabilidade. 
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