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RESUMO 

 

Trabalho de conclusão do curso de MBA em Gestão Financeira, Controladoria e 
Auditoria, que busca aplicar os conhecimentos adquiridos através das teorias 
aprendidas no curso em uma empresa cerealista. Buscou-se com este trabalho 
demonstrar como a gestão financeira é importante para o desenvolvimento e 
crescimento das empresas cerealistas, para isso utilizou-se pesquisa descritiva para 
fundamentação teórica sobre o assunto tratado, isso se faz de grande importância 
para ampliar o conhecimento de como é possível implementar boas técnicas de 
administração financeira e análises de como a empresa utiliza hoje estas 
ferramentas. O estudo foi realizado na empresa San Rafael Sem. e Cereais, 
empresa com matriz em Coronel Vivida, sudoeste do Paraná, atuante no 
recebimento de grãos e venda de insumos agrícolas. Para obter informações foram 
feitas reuniões com os responsáveis pela empresa no setor financeiro, com isso foi 
possível identificar como é tratado o financeiro na organização. Como resultado do 
estudo foi possível identificar que a empresa já usa ferramentas importantes para 
controles financeiros e análises dos seus resultados. 
 
Palavras-chave: Gestão Financeira. Administração financeira. Resultados 
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ABSTRACT 

 

Completion of the MBA course in Financial Management, Controllership and 
Auditing, which seeks to apply the knowledge acquired through the theories learned 
in the course in a cereal company. The aim of this work was to demonstrate how 
financial management is important for the development and growth of cereal 
companies. For this purpose, a descriptive research was used to provide a 
theoretical basis on the subject matter. This is of great importance to increase the 
knowledge of how it is possible to implement good financial management techniques 
and analysis of how the company uses these tools today.  
The study was carried out at the company San Rafael Sem. And Cereais, a company 
with headquarters in Coronel Vivida, southwest of Paraná, working on receiving 
grains and selling agricultural inputs. In order to obtain information, meetings were 
held with those responsible for the company in the financial sector, with which it was 
possible to identify how the financial is treated in the organization. As a result of the 
study it was possible to identify that the company already uses important tools for 
financial controls and analysis of its results. 
 
Keywords: Financial Management. Financial management. Results 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DELIMITAÇÃO DO TEMA 

 

 O tema é delimitado na gestão financeira, com respeito à sua importância 

na organização. 

 

1.2 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA 

 

 Em todas as atividades humanas profissionais que envolvam valores, a 

função financeira está presente, com relação ao planejamento, análise e controle 

dessas atividades, visando à responsabilidade de gerir adequadamente os recursos 

e manter o equilíbrio nas finanças. 

 Tanto em pequenas quanto em grandes organizações a gestão financeira 

exerce papel relevante quanto às ações e procedimentos administrativos que 

realizam, permitindo que a direção tome decisões acertadas e adequadas à cada 

situação vivenciada pela organização em dado momento. 

 Partindo destas considerações aborda-se a gestão financeira em 

empresas cerealistas, tendo-se em conta algumas questões inerentes à atividade, 

como o tipo de investimentos a longo prazo que precisam ser realizados, quanto às 

instalações, maquinário e equipamentos necessários, financiamentos para viabilizar 

os investimentos planejados, administração das atividades financeiras diárias, dentre 

outras.  

 Neste mercado se encontra a empresa San Rafael Sementes e Cereais 

Ltda, com atuação no mercado de produção agropecuária, cuja gestão financeira se 

torna objeto deste estudo, permitindo-se questionar: de que forma a gestão 

financeira da empresa auxilia no desenvolvimento e no crescimento da empresa 

cerealista? 

 A obtenção de respostas implica na elaboração de um estudo de caso, 

com definição de objetivo geral e de objetivos específicos que auxiliam na 

investigação.  
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1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo Geral  

 

 Demonstrar como a gestão financeira pode auxiliar no desenvolvimento e 

o crescimento de empresas cerealistas. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

       

     - Elaborar uma revisão de literatura sobre teorias que indicam como 

utilizar a gestão financeira para melhor controle e desenvolvimento das empresas; 

 - Identificar os controles e a utilização da gestão financeira pela empresa 

San Rafael Sementes e Cereais Ltda; 

 - Verificar como pode ser utilizada a gestão financeira na empresa San 

Rafael Sementes e Cereais Ltda. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

 O setor financeiro é um dos setores mais importantes nas organizações 

por este motivo a sua gestão é de suma importância para o resultado das empresas. 

Neste contexto surgiu a oportunidade de realizar um estudo voltado a identificar o 

que a empresa já utiliza como técnicas de gestão. 

 Inúmeras empresas vêm buscando profissionalização dos seus setores e, 

a exemplo disso, a empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda também vem 

buscando melhoria em seus controles internos, e análises de desempenho 

financeiro. Nos últimos anos, a economia brasileira passou por inconstâncias e 

inseguranças, o que promoveu instabilidade cambial, influenciando diretamente as 

empresas cerealistas, uma vez que estas revendem produtos que são cotados a 

dólar. Isto fez com que as empresas que queiram minimizar os efeitos da moeda 

necessitassem melhorar o desempenho de suas captações e aplicações. 

 O estudo se faz importante neste momento, pois várias empresas vêm 

sofrendo com dificuldades para cumprir seus compromissos financeiros e manter o 

fluxo de caixa positivo. 
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 O estudo poderá contribuir para toda a organização, pois auxiliará os 

administradores a tomar decisões relacionadas à captação e aplicação de recursos 

no mercado buscando ter um melhor desempenho diante dos seus concorrentes. 

 Da mesma forma, torna-se viável para o pesquisador, pois não 

necessitará deslocar uma pessoa e também não terá custos de deslocamento ou 

custos financeiros para a elaboração do estudo, pois já é funcionário da empresa e 

possui tempo e recursos para realizar o estudo. 

 O referente trabalho se torna importante porque, por meio dele, o 

pesquisador ficará próximo dos objetivos da empresa e das dificuldades enfrentadas 

tornando-se, assim, peça importante no desenvolvimento da organização diante dos 

clientes e fornecedores. Com esse estudo o pesquisador espera auxiliar algumas 

tomadas de decisões voltadas aos controles da empresa, auxiliando na obtenção de 

melhores resultados financeiros, tendo com isso reconhecimento pessoal e 

profissional. 

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO  

 

Este trabalho segue a estrutura assim delimitada: no Capítulo 1 a 

introdução, apresenta-se a definição do problema, os objetivos, geral e específicos, 

a justificativa e os procedimentos metodológicos. 

 No Capítulo 2 apresenta-se o referencial teórico que fundamenta o 

problema de estudo, por meio da pesquisa exploratória e descritiva e consulta às 

obras selecionadas sobre o tema. 

 O Capítulo 3 apresenta os dados metodológicos utilizados na elaboração 

dos levantamentos dos dados. 

O Capítulo 4 apresenta os dados da empresa San Rafael Sementes e 

Cereais Ltda, sobre a sua fundação, atividade principal e demais características para 

os objetivos deste trabalho. 

No Capítulo 5 apresentam-se os dados coletados no estudo de caso, bem 

como a análise dos resultados. 

 Por fim, elaboram-se as considerações finais, nas quais o pesquisador 

conclui o estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 Planejar, em seu conceito, está presente em organizações empresariais e 

pessoais, em contextos diversos, destacando-se aqueles que demandam maior 

tempo de duração ou quando o nível de complexidade adotado é mais enfatizado 

(MARQUES; CORREIA NETO, 2016). 

 As organizações empresariais, via de regra, apresentam a necessidade 

de fazer um planejamento antecipado ao início de uma empreitada, de modo a 

minimizar, na medida do possível, as eventualidades negativas ou antecipar-se 

mesmo, às situações que podem surgir no desenvolvimento das atividades de 

negócios. “Isto é mais forte em organizações de maior porte, nas quais há muitos 

gestores envolvidos nas decisões e as fontes e os usos de recursos são associados 

a muitas unidades de negócios” (MARQUES; CORREIA NETO, 2016, p.20). 

 Em uma organização a gestão deve ser antecipada por um planejamento 

para definir os princípios de administração, que podem consistir nas regras básicas 

que orientarão a gestão. É importante a definição de indicadores de desempenho, o 

grau de centralização ou de descentralização, e o nível de controle, como diretrizes 

a serem determinadas (CHENG; MENDES, 1989). 

  

2.1 CONCEITO E HISTÓRIA DA GESTÃO FINANCEIRA 

 

 Iniciando este capítulo 2 do trabalho, apresentam-se aspectos da gestão 

financeira e sobre os elementos que a compõem. Em sua apresentação, a gestão 

financeira é compreendida como “Uma área funcional presente em toda e qualquer 

organização, sendo uma área tradicional que vem ao longo do tempo crescendo em 

importância dentro das empresas” (CARVALHO, 2010, p.1). 

 Também Cheng e Mendes (1989, p.3) já haviam registrado como uma 

definição da gestão financeira, que: “Gestão financeira pode ser definida como a 

gestão dos fluxos monetários derivados da atividade operacional da empresa, em 

termos de suas respectivas ocorrências no tempo”. 

 Dentre seus objetivos, a gestão financeira busca “Encontrar o equilíbrio 

entre a ‘rentabilidade’ (maximização dos retornos dos proprietários da empresa) e a 

‘liquidez’ (que se refere à capacidade de a empresa honrar seus compromissos nos 

prazos contratados)” (CHENG; MENDES, 1989, p.3). 
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 Na história da gestão financeira o controle sobre as transações 

comerciais já tinha seu registro de modo empírico ou artesanal, conforme destacam 

Herling, Lima e Moritz (2013, p.2): 

 

As evidências apontam que as finanças são originárias da contabilidade, 
pois suas técnicas de registro são oriundas das práticas realizadas 
anteriormente por esta ciência contábil. No entanto isso começou por volta 
de 3.000 a.C. conforme mostram alguns registros históricos. Naquela 
época, sistemas agrícolas se utilizavam de anotações em placa de argila 
para saber como eram as transações destes insumos e produtos gerados.  

 

 São evidentes as bases de registro e controle desde alguns milênios, uma 

atividade que evoluiu ao longo dos séculos chegando com maior detalhamento na 

contemporaneidade. “O que controlar e porque controlar vem crescendo ao longo 

dos anos conforme o grau de complexidade que os negócios vêm assumindo” 

(HERLING; LIMA; MORITZ, 2013, p.2). 

 Bertoletti (2015) relata registros do início do século XX, quando as obras 

relacionadas às finanças traziam a abordagem tradicional, quanto aos 

acontecimentos principais da vida financeira das empresas, não tratando de 

problemas administrativos rotineiros. 

 Estas descrições confirmam o desenvolvimento da função financeira, 

sendo atribuído ao início do século XX: 

 

O marco do princípio do estuo sistemático em finanças, ocorrido em 
decorrência do processo de consolidação das empresas e do crescimento 
do mercado interno norte-americano, ambos resultado da construção das 
grandes redes ferroviárias, realizada no final do século XIX (BERTOLETTI, 
2015, p.82). 

 

 De modo cronológico, as diferentes etapas da gestão financeira 

registradas têm seu início na década de 1920, quando as finanças das empresas, 

portanto, já eram compreendidas como uma área independente de estudo, 

motivando essa área a evoluir visando ao atendimento da crescente complexidade 

que os negócios e as operações de mercado assumiam (PRAZERES; TOFFOLI, 

2016). 

 Com a crise econômica de 1929 seguiu-se a recessão econômica de 

1930 em diante, chegando à Segunda Guerra Mundial, na década de 1940, quando 

a função financeira teve seu enfoque voltado à obtenção de recursos para o 
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financiamento da produção de bens adequados ao período de guerra e ao pós-

guerra (BERTOLETTI, 2015). 

 Daquele período, destacam Prazeres e Toffoli (2016, p.7), que: 

 

Até a crise econômica mundial de 1929/1930, observa-se uma 
predominância dos aspectos externos das empresas, conhecida como 
abordagem tradicional. A função financeira até então preconizada centrava-
se preferencialmente nos instrumentos e procedimentos do mercado 
financeiro voltados à captação de recursos. As principais preocupações do 
administrador financeiro fixavam-se em seus vários fornecedores de capital 
– acionistas, banqueiros e poupadores em geral, basicamente – e nas 
formas e práticas disponíveis de levantamento de recursos. 

 

 Herling, Lima e Moritz (2013) registram sobre essas décadas de 1920 e 

1930, com relação à história da gestão financeira, que em 1920, o crescimento das 

indústrias químicas, aço e de automóveis, associado à flutuação de preços, fez com 

que as empresas tivessem problemas relacionados ao fluxo de caixa, fato que 

motivou o estudo dos estoques e dos fluxos de caixa por parte dos especialistas em 

finanças, com a preocupação acerca da liquidez das organizações.  

 Já, na década de 1930, a característica mais incidente consistiu no papel 

do Estado: “Impulsionada pela crise de 1929, o enfoque era a intervenção 

governamental, o grau de alavancagem financeira e a liquidez das organizações que 

ainda tinha forte importância nos estudos em finanças” (HERLING; LIMA; MORITZ, 

2013, p.3). 

 De acordo com Prazeres e Toffoli (2016), a década entre 1940 e 1950 

registrou o interesse das finanças nas empresas com base em decisões externas, 

com análise realizada sob o ponto de vista de um emprestador/aplicador de 

recursos, sem atribuir destaque às decisões de organização interna. 

 Em 1950 a preocupação das finanças foi com relação a uma nova 

recessão econômica no pós-guerra, diante de uma rápida expansão e com a 

elevação nos custos de mão-de-obra e dificuldades de captação de recursos 

(BERTOLETTI, 2015). 

 Foi este período no qual teve início a gestão da empresa baseada em 

indicadores financeiros (HERLING; LIMA; MORITZ, 2013), bem como a introdução 

dos controles administrativos internos, que incluíam as contas a receber, contas a 

pagar e estoques, confirmando uma mudança de foco no estudo das finanças no 
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pós-guerra, que privilegiou as rotinas internas e a estrutura organizacional 

administrativa (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006). 

 No destaque de Prazeres e Toffoli (2016, p.8) sobre as finanças da 

década de 1950: 

 

Na década de 50, contudo, foi dada ênfase destacada aos investimentos 
empresariais e geração de riqueza. Essa visão surgiu basicamente como 
consequência da Teoria Geral de Kaynes, a qual preconizava o 
investimento agregado como a preocupação central das nações e das 
corporações. Nesse contexto, as finanças corporativas passaram a 
preocupar-se tanto com a alocação mais eficiente de recursos, como a 
seleção mais adequada de suas fontes de financiamento. Dois importantes 
conceitos financeiros foram desenvolvidos nesse ambiente: retorno do 
investimento e custo de capital, destacando a interdependência das 
decisões financeiras. 

 

 Sobre a história da gestão financeira da década de 1960, informam 

Herling, Lima e Moritz (2013, p.3): “Começa a decair o lucro das empresas em 

função das segmentações de mercado. Logo, os analistas voltam-se para a 

avaliação de novos investimentos”. 

 O ingresso dos computadores e das tecnologias permite que as empresas 

simulem crescimento de vendas e cálculos de rentabilidade, fortalecendo as teorias 

econômicas (HERLING; LIMA; MORITZ, 2013). 

 Com a recessão econômica mundial ocorrida na década de 1970, tendo 

origem no esgotamento do modelo de crescimento adotado no pós-guerra, eventos 

históricos revelam um retrocesso na gestão financeira das empresas: rompimento do 

acordo de Bretton Woods1, o que não impediu os reflexos em âmbito internacional, 

da pressão inflacionária externa; a crise do petróleo, em 1973 e em 1979, com 

aumento significativo nas cotações do barril como resultado da redução na produção 

pelos países-membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP); crise na  Bolsa de Nova York, em 1974, ampliando o ambiente de risco e de 

incertezas; e a retomada dos modelos quantitativos de gestão financeira, criados 

antes da década de 1970, facilitada pela sua praticidade e pelo desenvolvimento 

tecnológico (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006). 

                                                 
1 Informações sobre este acordo de Bretton Woods podem ser obtidas no artigo de Pedro Henrique 
Barreto, publicado na Revista Desafios do Desenvolvimento, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA), Ano 6, Edição 50, maio 2009, disponível no endereço eletrônico do IPEA: 
http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2247:catid=28&Itemi
d=23 
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 No destaque dos autores em referência, a Teoria da Eficiência dos 

Mercados, que em 1970 foi compreendida como uma das importantes contribuições 

à teoria de finanças desenvolvidas naquele período, porquanto explica que, “em 

mercados eficientes, os preços dos ativos financeiros refletem o consumo de 

informações relevantes e disponíveis” (SAITO; SAVOIA, FAMÁ, 2006, p.37). 

 Da década de 1980 ao início do século XXI, o mundo presenciou o 

crescimento da economia norte-americana com base na produção europeia e 

japonesa, com uma política monetária restritiva e consequente aumento das taxas 

de juros internacionais, com associação à redução do preços das commodities, que 

fez crescer a economia (BERTOLETTI, 2015).  

 Na gestão financeira, segundo depõem Herling, Lima e Moritz (2013, p.4), 

as flutuações cambiais e as taxas de juro destacaram a proteção financeira, que 

poderia “ser trabalhada, a fim de evitar problema com a saúde financeira de um 

modo geral. Opções e headges são exemplos mais conhecidos”, enquanto os 

bancos passam a ter destaque no mundo dos negócios. 

 A década de 1990 e o processo de globalização motivou mais ainda o 

fluxo internacional de capitais, produtos e serviços (BERTOLETTI, 2015); o fluxo 

internacional de capitais, produtos e serviços é intensificado levando a 

interdependência entre as economias dos países (SAITO; SAVOIA; FAMÁ, 2006); 

iniciam-se os estudos com relação à “avaliação das empresas em mercados 

globalizados, o estudo do valor agregado, a tomada de decisão frente aos contextos 

de valorização, aos segmentos e a gestão baseada em valor” (HERLING; LIMA; 

MORITZ, 2013, p.4).  

 

Nos dias atuais, a área financeira passou de uma postura mais 
conservadora e de absoluta aceitação dos fatos para uma posição bem 
mais questionadora e reveladora dos fenômenos financeiros. São 
fundamentais no contexto moderno a identificação e o entendimento das 
causas de determinado comportamento operacional, e não somente a 
mensuração dos valores registrados e dos efeitos produzidos pelos fatos 
financeiros (PRAZERES; TOFFOLI, 2016, p.7). 

 

 A gestão atual tem como objetivos a maximização da riqueza para o 

acionista, com tendência à integração cada vez maior entre os setores de uma 

organização para utilização no desenvolvimento, estudos das finanças 

comportamentais na tomada de decisão financeira, foco do gestor financeiro em três 

objetivos principais: maximização do lucro; maximização do valor de mercado e 
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econômico da empresa; e, maximização da riqueza do acionista e sustentabilidade 

(HERLING; LIMA; MORITZ, 2013). 

 

2.2 GESTÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

 A gestão financeira relaciona-se com uma das questões sensíveis e 

importantes de uma organização, que inclui a alocação correta e eficiente do capital, 

considerando que uma empresa precisa alocar cinco fatores de produção, de forma 

que sejam eficientemente combinados entre si, e possam auferir resultados 

empresariais concebidos para a empresa: matérias-primas; mão de obra; recurso 

financeiro; talento empresarial; e tempo (KASZNAR, 2014). 

 Em seu conceito chave, assim é registrado: 

 

Gestão financeira é a área da gerência, da coordenação, do comando, da 
concentração e da mobilização empresarial que se concentra no processo 
de otimização alocativa dos capitais, das finanças empresariais. Seu 
interesse é que, nas empresas, as receitas recebidas e que entram em 
Tesouraria e Caixa sejam bem aplicadas e apresentem elevado retorno, em 
face das despesas que pressionam a saída de Caixa. A gestão financeira 
há de combinar adequadamente a alocação de recursos no curto prazo – 
em geral um ano – e a alocação de recursos de longo prazo – acima do 
prazo de um ano. É nas empresas que fazem a intermediação financeira, 
tais como os bancos, que as aplicações de recursos sejam maiores e mais 
rentáveis que as captações que sejam algo mais baratas, mantido um 
equilíbrio de volumes de recursos (KASZNAR, 2014, s.p.). 

  

 Dentre os objetivos da gestão financeira consta aquele de assegurar o 

equilíbrio financeiro da empresa, de modo que compete à empresa desenvolver a 

sua atividade operacional e realizar os seus investimentos de acordo com a política 

de financiamento mais adequada. A decisão de investir a longo prazo, por isto, deve 

utilizar meios de financiamento de longo prazo; em caso de financiamento de 

matérias-primas ou mercadorias para armazém, os meios de financiamento a curto 

prazo deve ser preferidos, como a negociação de crédito com os fornecedores ou o 

financiamento de curto prazo na banca (MAÇÃES, 2017). 

 No Brasil, a função financeira depende dos modelos e práticas 

desenvolvidos no exterior, aplicados e adequados à realidade brasileira. Os fatos 

nacionais não tiveram grande impacto no desenvolvimento da teoria e da prática 

financeira, no entanto, os acontecimentos internacionais provocaram grandes 

reflexos internos, tais como: 
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 - Lei Sarbanes Oxley (SOX): provocou impactos nas empresas brasileiras 

que lançaram ações no mercado de capital norte-americano, fazendo com que essas 

organizações se adaptassem às exigências desse mercado; 

 -  relação entre empresa e demais stakeholders: as discussões sobre 

ética empresarial e transparência também se tornaram frequentes, com divulgação 

de balanços sociais e, no Brasil, destacam-se os modelos propostos pelo Instituto 

Brasileiro de Análises Sociais e Ambientais (IBASE), pela Global Reporting Initiative 

(GRI) e pelo Instituto Ethos; 

 - redução do risco sistêmico: com a promoção pelo Banco Central do 

Brasil (BACEN), em 2002, da reestruturação do Sistema de Pagamentos Brasileiro 

(SPB), foi observado o aumento da liquidez do setor financeiro nacional, o que 

minimizou os riscos de crédito e de liquidação (BERTOLETTI, 2015, p.6). 

 Fascina et al. (2011), entende como grande desafio do gestor financeiro o 

conhecimento acerca da dimensão da necessidade de capital de giro para a 

continuação das atividades empresariais; para isto é preciso uma visão ampla do 

processo de operação da empresa, incluindo práticas comerciais e financeiras, 

prazos de cobranças e recebimentos. 

 Dentre as ferramentas financeiras que podem ser utilizadas na gestão, 

são citados o Demonstrativo dos Resultados do Exercício (DRE), interpretado como 

“o resumo financeiro dos resultados operacionais da empresa durante um 

determinado período” (FASCINA et al., 2011, p.3). 

 Na Figura 1 as funções do gestor financeiro são mostradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Objetivos a serem cumpridos pelo gestor financeiro da empresa 
Fonte: Maçães (2017, s.p.). 

  

 Um gestor financeiro deve realizar funções específicas no setor, de 

acordo com as decisões que toma e do horizonte temporal, a curto e médio prazo, 

Médio/Longo Prazo 

Decisões estratégicas 

Compra de Equipamentos 

Empréstimos a M/L Prazo 

 

 

Curto Prazo 

Decisões operacionais 
Crédito a Clientes 

Crédito de Fornecedores 

Gestão dos Inventários 
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em que ocorrem e fazem sentir os seus efeitos, interpretando como curto prazo as 

tarefas realizadas em um período inferior a um ano; no médio prazo as atividades 

têm repercussão num período superior a um ano (MAÇÃES, 2017). 

 No caso do gestor financeiro, compete-lhe a habilidade de alocar os 

recursos de modo adequado, entendendo bem as características da empresa na 

qual atua, bem como o macroambiente que o cerca, o que exige forte dose técnica e 

conhecimento, e também bom senso aliado ao saber e à experiência (KASZNAR, 

2014). 

 

2.3 A IMPORTANCIA DA GESTÃO FINANCEIRA DENTRO DA EMPRESA 

 

 Considerando um mercado financeiro complexo e competitivo, quando 

mais evoluem os recursos tecnológicos e de comunicação, cada empresa se 

encontra inserida e atua de modo singular, determinando ao gestor financeiro um 

papel relevante no âmbito da organização, com maior ênfase quando se trata de 

empresa de pequeno e médio porte (MORAES; OLIVEIRA, 2011). 

 As finanças fazem parte do cotidiano das organizações, aplicadas no 

controle de compras e aquisições, assim como no gerenciamento da empresa, com 

respeito às áreas específicas: marketing; produção; contabilidade e, de modo 

especial, no planejamento de nível estratégico, gerencial e operacional, quando são 

tomados dados e informações financeiras para a tomada de decisão na 

administração das atividades da empresa (BERTOLETTI, 2015). 

 A gestão financeira preocupa-se com a administração das entradas e 

saídas de recursos monetários originadas na atividade operacional da empresa, 

mediante a administração do fluxo de disponibilidade da empresa: “Está implícita na 

necessidade da gestão financeira a busca do equilíbrio entre gerar lucros e manter 

caixa (CHENG; MENDES, 1989). 

 

2.4 FLUXO DE CAIXA 

 

 Apresentando o conceito de fluxo de caixa, Marques e Correia Neto 

(2016, p.32) assim registram: 
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O fluxo de caixa é um demonstrativo que permite visualizar toda a 
movimentação financeira ocorrida em determinado período de tempo. Por 
meio dele, são apresentadas tanto movimentações de caixa positivas 
(entradas) como negativas (saídas), registrando toda e qualquer 
movimentação que afete o nível de caixa da unidade familiar. Portanto, sua 
perspectiva é justamente esta: mostrar tanto movimentações que aumentem 
o nível de caixa (entradas de caixa), como aquelas que o reduzem (saídas 
de caixa). 

 

 Há a necessidade, portanto, de compreender a diferença entre a data de 

reconhecimento do movimento financeiro e a data de sua efetivação, sendo que a 

primeira consiste naquela quando foi realizada uma compra ou uma venda, e não 

precisa ser a mesma data de quando ocorre a sua movimentação financeira 

decorrente. Já a data de sua efetivação se caracteriza quando, de modo efetivo: 

“ocorre a movimentação financeira, acarretando alteração no saldo de caixa. Nas 

empresas, estas datas são conhecidas, respectivamente por regime de competência 

e regime de caixa” (MARQUES; CORREIA NETO, 2016, p.33). 

 O ciclo de caixa é definido como o “período de tempo que vai do ponto em 

que a empresa faz um desembolso para adquirir matérias-primas, até o ponto em 

que é recebido o dinheiro da venda do produto acabado, feito com aquelas matérias-

primas” (CHENG; MENDES, 1989, p.4). 

 Marques e Correia Neto (2016, p.31) definem o fluxo de caixa com o 

seguinte registro: 

 

O fluxo de caixa é uma ferramenta extremamente importante para a gestão 
financeira, seja de uma empresa, seja de uma unidade familiar. Pode-se 
considerar, sem espaço para dúvidas, que trata-se do principal instrumento 
de gerenciamento financeiro, em qualquer nível, a partir do qual inúmeras 
informações são geradas e muitas decisões podem ser tomadas. 

  

 E, por considerar que o fluxo caixa representa a distribuição no tempo de 

todas entradas e saídas de numerário geradas pelas atividades da empresa, a 

responsabilidade sobre este fluxo vai além do gestor da área financeira, sendo que 

“cada gestor das diversas áreas da empresa divide esta responsabilidade com o 

gestor financeiro a partir do momento em que cada decisão tomada impacta de 

alguma forma o fluxo de caixa” (CHENG; MENDES, 1989, p.4). 

 Padoveze (2012) apresenta o fluxo de caixa em três grandes segmentos 

de informações, conforme o Quadro 1. 
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Quadro 1 – Três grandes segmentos de informações do fluxo de caixa 

Segmento Apresentação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluxo da caixa das atividades operacionais 

É o fluxo de caixa mais importante, no sentido 

que, em linhas gerais, deve ser sempre 

positivo. Representa fundamentalmente a 

transformação do lucro, que é apurado pelo 

regime de competência, em caixa. Portanto, 

representa o coração do empreendimento, que 

é o resultado das operações normais. O lucro 

é apurado no momento da ocorrência dos 

eventos de receitas e despesas, configurando-

se o regime de competência, 

independentemente de seu recebimento ou 

pagamento. Quanto aos recebimentos o 

pagamentos das receitas e despesas que 

foram apresentadas na demonstração do 

lucro, estas ocorrem, de forma normal, após 

essas atividades, momento em que se 

caracteriza o fluxo de caixa, qual seja, aquele 

da transformação do lucro em caixa. 

 

 

 

Fluxo de caixa das atividades de investimento 

Este segmento representa os valores de 

aplicação nos ativos imobilizados, intangíveis 

e investimentos em caráter de permanência. 

São aplicações cujo foco principal são o futuro 

do empreendimento, quando preparam a 

empresa para as operações futuras, 

contemplando também os investimentos. 

 

 

 

 

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

Este fluxo de caixa compreende a 

movimentação dos supridores de capital para 

o empreendimento, contemplando a entrada 

de novos financiamentos e de novos 

aumentos de capital social, assim como as 

amortizações dos financiamentos que existem, 

as reduções de capital social, e ainda o 

pagamento de lucros ou dividendos aos sócios 

ou acionistas. 

Fonte: Padoveze (2012, p.48). 

 

O fluxo de caixa pode ser apresentado em três diferentes formatos, quais 

sejam: analíticas, tabulares ou gráficas. Apresentado por Marques e Correia Neto 
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(2016, p.34) trata-se um registro analítico de fluxo de caixa de “Uma representação 

dos movimentos financeiros de maneira detalhada em formato de um extrato 

financeiro”, que permite a identificação de cada movimento financeiro realizado, com 

detalhes, conforme a sua estruturação. 

 Um modelo de registro analítico de fluxo de caixa é apresentado na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Modelo de registro analítico do fluxo de caixa 

Ordem Data Valor (R$) Categorias Histórico 

1 5 abr 6.200,00 Salário Salário 

2 6 abr - 632,45 Alimentação Mercado 

3 6 abr - 125,00 Manutenção da residência  Água/esgoto 

4 7 abr - 830,00 Educação Escola 

5 9 abr - 1.120,00 Moradia Aluguel 

6 12 abr - 156,00 Moradia Condomínio 

7 12 abr - 280,00 Educação Curso de inglês  

8 15 abr - 115,78 Manutenção da residência Energia elétrica 

9 19 abr - 62,00 Alimentação Jantar 

Fonte: Autoria (2018). 

 

 Analisando este modelo verifica-se que a coluna inicial determina a ordem 

das atividades; depois, a data confirma a efetiva movimentação financeira, ou seja, a 

data na qual se deu a alteração do saldo de caixa. A coluna seguinte mostra o valor 

movimentado, podendo ser negativo ou positivo, respectivamente, em se tratando de 

entrada e de saída de caixa. A terceira coluna apresenta a conta analítica à qual o 

movimento faz referência, com a categorização. Por fim, a coluna final apresenta um 

histórico de cada movimentação financeira, permitindo o registro adequado para 

posterior consulta das informações (MARQUES; CORREIA NETO, 2016). 

 Padoveze (2012, p.47) ensina que a apresentação do fluxo de caixa pode 

ser feita por duas formas distintas:  

 

Método indireto, que evidencia a movimentação do saldo de caixa no 
período, partindo da geração de caixa através da demonstração de 
resultados e das variações dos elementos patrimoniais do balanço que 
geram ou necessitam de caixa; método direto, que evidencia a 
movimentação do saldo de caixa do período, coletando as informações 
específicas das entradas e saídas de numerário constantes das contas de 
disponibilidade (caixa, bancos e aplicações financeiras). 
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 Explicitando o método indireto, tem sua estrutura fundada na 

movimentação de origens e aplicações dos recursos; já o método direto utiliza o 

formato tradicional da área de tesouraria das empresas. Ambos os métodos 

requerem a apresentação do fluxo de caixa segregado por grupos de 

movimentações financeiras de natureza similar, o que permite conveniente análise 

da geração de lucro e caixa, bem como sobre a movimentação financeira do período 

(PADOVEZE, 2012). 

 

2.4.1 Demonstrativo de resultado do exercício 

 

 Um negócio, em qualquer organização, tem como sua essência o 

aumento da riqueza por meio de seu ciclo produtivo, porque ele aumenta a riqueza 

com a venda de produtos finais e serviços, e a reduz por meio de despesas, a 

exemplo do consumo de matérias-primas e bens para revenda, o uso do trabalho, 

dos serviços externos, que podem incluir o transporte, o pagamento de impostos e 

outras obrigações (FLEURIET, 2015).  

 Os demonstrativos de resultados devem obedecer a duas lógicas em 

termos de demonstrativos: a lógica contábil e a lógica gerencial. Os primeiros devem 

ser detalhados de forma a atender os requisitos legais contábeis; já os 

demonstrativos gerenciais serão utilizados no processo de decisão da gestão da 

empresa, sendo relacionados ao demonstrativo contábil (FLEURIET, 2015). 

 Uma demonstração de resultado do exercício pode ser entendido como 

‘Uma simples ferramenta da contabilidade, entretanto ela é fundamental para a 

gestão financeira, uma vez que, através dela avaliamos se a empresa projeta lucro 

ou prejuízo” (MORAES; OLIVEIRA, 2011, p.55). 

 Descrevendo a demonstração do resultado do exercício, Fleuriet (2015) 

informa que as despesas podem ser analisadas pela natureza, compreendendo a 

matéria-prima, o custo de transporte, o custo com pessoal, os benefícios a 

empregados, ou, por funções, que podem ser quanto ao custo de vendas, vendas, e 

administrativo. Esta última forma de análise é mais frequente em empresas, com 

depreciação e amortização isoladas em linha separada. 

 A análise do demonstrativo de resultado do exercício possibilita ao gestor 

financeiro verificar o comportamento financeiro da empresa, individualmente para 
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cada setor. Como este demonstrativo demonstra a contribuição de várias partes da 

empresa, para a realização de lucro ou de prejuízo; permite também realizar o 

diagnóstico das prováveis falhas na gestão dos departamento/setores da empresa 

(MORAES; OLIVEIRA, 2011). 

 

2.5 CICLO FINANCEIRO  

 

 A movimentação de capitais de uma empresa, em um dado período de 

tempo, é representada no balanço patrimonial, que classifica distintamente os ativos 

e os passivos, considerados de curto e de longo prazo, como critério inicial para 

diferenciar as diversas contas. 

 Apresentando-se o ciclo financeiro, é definido como “O período entre o 

momento em que pagamos em caixa e o momento em que recebemos em caixa” 

(ROSS et al., 2015, p.936). 

 Trata-se de um conceito que faz parte de um elenco de informações 

estratégicas no campo econômico-financeiro, compreendendo a compra de matéria-

prima, o início e o fim da fabricação, a venda e o recebimento da venda (ROSSETTI 

et al., 2008). 

 O ciclo financeiro revela a distância existente entre o pagamento da 

matéria-prima, implicando em desembolso, e o processo de produção e recebimento 

das vendas, significando entrada de caixa. Isto consiste em um hiato que ocorre nas 

empresas por conta da falta de sincronização entre pagamentos e recebimentos, e 

caracteriza o ciclo financeiro, que não existiria se não houvesse essa distância e 

tudo fosse sincronizado (FONSECA, 2009). 

 O ciclo financeiro tem início quando é efetuado o pagamento da matéria-

prima e finaliza no recebimento das vendas, confirmando a demarcação por R$, o 

que indica a saída de recursos e a entrada de recursos e mostra o prazo médio de 

pagamento de fornecedores (PMPF). (FONSECA, 2009). 

 Significa que neste tempo a empresa terá de buscar outras fontes de 

recursos mais onerosa para manter o ciclo operacional. Sendo assim, quanto menor 

for o ciclo financeiro, menor será o montante de recurso oneroso necessário à 

manutenção do ciclo operacional (ROSSETTI et al., 2008). 

 O ciclo financeiro é dado por: CF = PME + PMR – PMP 
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 Um exemplo do ciclo financeiro é mostrado na Figura 2. 

 

 
Figura 2 – Ciclo financeiro 
Fonte: Fonseca (2009, p.46). 

 

 Em sua interpretação, o ciclo financeiro depende dos prazos médios de 

estocagem, de recebimento e de pagamento. “Ele aumenta à medida que os prazos 

de estocagem e de recebimento tornam-se mais longos e diminui quando a empresa 

pode adiar pagamentos e, assim, aumentar o prazo médio de pagamentos” (ROSS, 

et al., 2015, p.940).  

 De modo geral, as empresas detêm um ciclo financeiro positivo, pois 

precisam de capital de giro para financiar os estoques e as contas a receber. Quanto 

maior for este ciclo financeiro, também será maior o financiamento necessário, de 

modo que não tendo capital de giro suficiente, a empresa terá de buscar novos 

aportes financeiros na forma de empréstimos de curto prazo (ROSS et al., 2015). 

 Padoveze (2012, p.101) relaciona o ciclo econômico, caracterizado “pelo 

processo de consumo de recursos, produção e entrega do produto ou serviço”. Cada 

momento do ciclo econômico possibilita e requer mensuração dos eventos, de modo 

que há necessidade de mensurar o custo do consumo e estocagem dos recursos, do 

evento da produção e da estocagem dos produtos finais, e do valor da venda. 

 Diverso, portanto, do ciclo econômico, o ciclo financeiro tem os momentos 

de pagamento e recebimento dos valores desses eventos econômicos prolongados 

por prazos de pagamento e recebimento; contam ainda as condições normais de 

crédito que são oferecidas pelas empresas e utilizadas pela necessidade de 

operacionalizar a efetivação financeira das transações (PADOVEZE, 2012). 
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 O ciclo financeiro de uma empresa deve ser acompanhado em suas 

alterações, monitorando-as, porque se constituem uma forma de aviso antecipado, 

considerando que um ciclo em crescimento indica que a empresa tem problemas de 

movimentação do estoque ou de recebimento pelas suas vendas. Estes problemas 

podem ser mascarados, de maneira parcial, por um aumento no ciclo de contas a 

pagar, devendo-se monitorar ambos os ciclos (ROSS et al., 2015). 

 Por fim, com relação aos impostos devidos pelas empresas, mesmo que o 

crédito dos impostos sobre as compras seja um componente do ciclo financeiro, o 

pagamento é efetivado ao fornecedor, sendo que este recolhe os impostos aos 

órgãos governamentais. Na sequência, estes impostos creditados são 

contabilizados, sendo posteriormente deduzidos dos impostos gerados sobre a 

venda, com recolhimento nos prazos determinados legalmente, sem manter 

correlação com o prazo dado pela empresa a seus clientes (PADOVEZE, 2012). 

 

2.6 CICLO OPERACIONAL 

 

 Explicitado de modo sintético, “O ciclo operacional é o período entre a 

compra de estoque e o recebimento de dinheiro das vendas” (ROSS et al., 2015, 

p.936). 

 Ou ainda, conforme definem Rossetto et al. (2008, p.91): “O ciclo 

operacional é o espaço de tempo entre a chegada da matéria-prima no estoque e a 

data de recebimento das vendas a prazo”. O ciclo operacional pode ser expresso da 

seguinte forma: CO = PME + PMR. 

 A atenção a este período é de muita importância na gestão financeira, 

porque neste ciclo a gestão do tempo se fundamenta no sentido de que, se gastar 

menos tempo a empresa poderá acionar o desempenho de suas atividades 

novamente mais rapidamente, conseguindo com isso um giro maior dos recursos à 

disposição das atividades, confirmando que um giro de maior rotação evidencia 

maior produtividade na utilização dos recursos, culminando em menores custos e 

maiores ganhos (PADOVEZE, 2012). 

 Uma ilustração deste processo é mostrada na Figura 3. 
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Figura 3 – Modelo de ciclo operacional 
Fonte: Ross et al. (2015, p.936). 

 

 A variação do ciclo operacional ocorre como resposta às atividades e às 

características de atuação da empresa, sendo que a maior parte delas tem prazo 

inferior a um ano, como o ciclo mais comum. “Entende-se nessas situações que o 

ciclo operacional se repete várias vezes ao ano, evidenciando maior giro (rotação) 

para os investimentos operacionais” (FONSECA, 2009, p.44). 

 Salienta Padoveze (2012, p.102) que: 

 

Normalmente a mensuração do ciclo operacional, para fins de sua gestão, é 
baseada no transcorrer do tempo. Assim, o acompanhamento dos dias 
transcorridos entre todos os momentos do ciclo operacional é uma gestão 
fundamental para a otimização do próprio ciclo. 

 

 A gestão do tempo do ciclo operacional visa ao objetivo de gastar o menor 

tempo possível possibilitando à empresa acionar o desempenho de suas atividades 

novamente, de modo mais rápido e, com isto, obter giro maior dos recursos à 

disposição das atividades. Nesse caso “O maior giro, ou maior rotação, é evidência 

de maior produtividade na utilização dos recursos, e, consequentemente, menores 

custos e maiores ganhos” (PADOVEZE, 2012, p.102). 

 Durante o processo cotidiano de desempenho das operações, 

configurado em sua forma contínua e ininterrupta, não é clara a visibilidade do ciclo 

operacional. Quando termina um ciclo operacional, contudo, a empresa aciona um 

novo ciclo e assim de modo sucessivo, confirmando que quanto menor o tempo 

despendido para cada uma das tarefas de cada atividade, mais vezes o ciclo é 
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acionado, com consequente aumento da produtividade e resultados econômicos 

(PADOVEZE et al., 2015). 

 No momento em que a organização promove uma alta rotação em seu 

capital de giro ao circulante, que compreende o ativo e o passivo circulante, seu 

fluxo de operações se torna mais dinâmico, caracterizando-se como um incremento 

de atividade no capital de giro com resultados positivos pois permite à empresa 

despender menor imobilização de capital no ativo circulante, com consequente 

incentivo ao aumento da rentabilidade (FONSECA, 2009). 

 Salienta Fonseca:  

 

Nesse processo surge de forma natural o ciclo operacional da empresa que 
se inicia na aquisição da matéria-prima para a produção – no caso de uma 
empresa industrial – e se finaliza no recebimento pela venda do produto 
final (na conversão das duplicatas a receber em disponível). Em outras 
palavras, o ciclo operacional incorpora sequencialmente todas as fases 
operacionais presentes no processo empresarial de produção-venda-
recebimento (FONSECA, 2009, p.44). 

 

 Até o momento em que o pagamento aos fornecedores for efetivado, a 

empresa não precisa se preocupar com o financiamento, que é automático. No caso 

em que o prazo médio de pagamento de compras for superior ao prazo médio de 

renovação de estoques, os fornecedores financiarão uma parte das vendas da 

empresa (ASSAF NETO, 2009). 

 

2.7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

 

 Com relação às micro e pequenas empresas, as dificuldades aparecem 

no planejamento financeiro, sendo a maior delas a de manter as contas em dia, e a 

saúde financeira em boas condições, uma tarefa que não é tão difícil quanto parece. 

Algumas medidas que antecedem o planejamento financeiro nessas empresas são 

registradas em treze dicas, assim elencadas:  

 

a) Separe as contas pessoais das contas da empresa; b) Levante os custos 
e despesas do negócio, separando-os em fixos e variáveis;  c) Cuide dos 
controles gerenciais, analisando planejado X real;  d) Não tente fazer tudo 
sozinho, crie uma equipe de apoio;  e) Pense antes de demitir, a demissão e 
a substituição de pessoal representam despesas para a empresa; f) Busque 
novos mercados, para atingir as metas propostas de faturamento;  g) Trate 
os concorrentes como parceiros e não como inimigos, procurando pontos 
fortes para incrementá-los na empresa; h) Negocie com fornecedores: 
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prazo, preços e volumes; i) Fique atento à qualidade, tenha um diferencial 
que possa aplicar ao preço de venda;  j) Avalie dívidas e investimentos;  k) 
Analise o retorno sobre o investimento; l) Avalie o risco, para tomar as 
decisões corretamente; m) Procure inovar para melhor atender o cliente e 
reduzir gastos (SIQUEIRA; BARBOSA, 2016, p.116).  

 

 Cheng e Mendes (1989, p.7) sugerem que a empresa analise cada uma 

de suas áreas de atuação, compreendendo-as como se fossem pequenas 

empresas, nas quais há um fluxo de caixa, de modo que os resultados derivados da 

gestão financeira podem ser planejados e controlados, de modo a haver uma gestão 

financeira eficaz, porque assim todas as áreas são responsabilizadas. E, sendo 

assim “Todas as áreas devem planejar e controlar seus recursos de forma que os 

parâmetros básicos da gestão financeira (montante de dinheiro, prazo e custo de 

capital) sejam bem administrados”. 

 Todas as empresas devem elaborar o planejamento financeiro, como um 

dos mais importantes planos no contexto do plano de negócios da organização, não 

devendo ser descuidado no sentido de que o empreendimento siga um rumo 

tranquilo e com sucesso (RAZZOLINI FILHO, 2012).  

 Para Marques e Correia Neto (2016, p.20), quanto ao planejamento: 

 

Planejar, no contexto financeiro, significa estabelecer antecipadamente as 
ações a serem empreendidas e projetar (ou orçar) as movimentações dos 
recursos financeiros ao atingimento das metas e dos objetivos traçados. 
Portanto, essencialmente, o planejamento financeiro ou orçamento está 
associado à simulação de movimentações financeiras decorrentes das 
atividades cotidianas e das ações empreendidas para alcançar as metas e 
os objetivos estabelecidos. 

 

 O planejamento financeiro evidencia a necessidade de expansão da 

empresa e a identificação de eventuais desajustes futuros, considerando-se que: 

“Por meio do planejamento é possível selecionar, com maior margem de segurança, 

os ativos mais rentáveis e condizentes com os negócios da empresa de forma a 

estabelecer uma rentabilidade mais satisfatória sobre os investimentos” (ASSAF 

NETO, 2009, p.8). 

 O planejamento financeiro é essencial para atingir alguns objetivos 

importantes, dentre eles os apresentados no Quadro 2. 
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Quadro 2 – Objetivos importantes a serem obtidos com o planejamento estratégico 

Objetivo Justificativa 

 

Manutenção da liquidez face ao ambiente 

econômico  

 

É necessário dispor dos recursos necessários 

para honrar compromissos assumidos com 

funcionários e fornecedores, no momento em 

que esses recursos sejam necessários. 

 

 

Incertezas 

No momento em que se inicia um negócio não 

se tem certeza de como se comportaram as 

diversas variáveis que estão envolvidas no 

gerenciamento, de modo que é preciso manter 

um volume de recursos financeiros que faça a 

frente a estas situações. 

 

 

Imprevistos 

As contingências são inerentes a qualquer 

empreendimento, de modo que é preciso 

manter um volume de recursos para o 

enfrentamento de situações como a quebra 

inesperada de um equipamento, um acidente 

com veículo ou outra situação. 

Sazonalidade Em determinados ramos de negócio, é comum 

enfrentar-se períodos de quedas de vendas. 

Fonte: Razzolini Filho (2012, p.187). 

 

 Relacionada a importância do planejamento financeiro em qualquer 

organização, informações de 2013, dadas pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário (IBPT), mostram a grande incidência de mortalidade de empresas no 

Brasil, tendo como causas principais a falta de planejamento, gestão malfeita e o 

comportamento do empreendedor (SIQUEIRA; BARBOSA, 2016). 

 

2.8 ANÁLISE E DECISÃO A PARTIR DA FERRAMENTA DE GESTÃO 

  

 Uma gestão financeira eficiente requer a realização de mensurações nas 

unidades contábeis de acumulação e consolidadas, visando a identificação de 

valores relativos a cada área de responsabilidade e, assim, avaliar os seus gestores. 

 A administração financeira possibilita ao gestor obter informações 

precisas e bem delineadas para solucionar problemas de ordem financeira e 

operacional da empresa, porque se encontra diretamente ligado à alocação e 

captação de recursos. “As ferramentas e informações financeiras contribuem 
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significativamente para a melhor tomada de decisão nos processos de análise de 

investimentos e captação de recursos, assim como para atingir as metas 

empresariais” (SELEME, 2010, p.16). 

 Dessa áreas de responsabilidade, três delas são fundamentais, porque 

desempenham funções de captação e de aplicação de recursos: 

 

Área financeira: Entende-se que sua função é administrar o fluxo de 
recursos monetários da empresa suprindo as necessidades e aplicando os 
excedentes, além de suas atividades de cobrança e tesouraria. Área de 
compras: A área de compras pode ser entendida como um captador de 
recursos monetários quando ao negociar prazos com fornecedores, propicia 
ou não à área financeira um ‘empréstimo’ a uma determinada taxa. Área de 
vendas: vendas, por sua vez, funcionam como um aplicador na empresa, ao 
conceder prazos aos clientes (CHENG; MENDES, 1989, p.7).  

 

 A gestão financeira e tributária tem como preocupação resolver os 

problemas de fluxo de caixa, gerenciamento das contas a receber, os problemas de 

capital de giro, a formação e o financiamento de estoques, além da solidez da 

organização a longo prazo (SELEME, 2010). 

 Especialmente em momentos de crise vividos pela empresa, a renovação 

de hábitos e de costumes é muito relevante, porque a correta gestão financeira 

torna-se mais importante ainda, considerando que as decisões de investimentos 

podem evitar que a empresa apresente problemas de solvência, criando um 

ambiente viável e favorável para que se mantenha ativa e sempre em crescimento 

(SELEME, 2010). 

 Apresentados esses assuntos na revisão teórica deste trabalho, segue-se 

a descrição dos procedimentos metodológicos.  
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Para a elaboração do estudo definiu-se a pesquisa exploratória e 

descritiva, e buscou-se fundamentar o tema e o problema da pesquisa, mediante 

utilização de meios bibliográficos de investigação. 

 A pesquisa exploratória é apresentada por Gil (1989, p.44) como aquela 

pesquisa cuja finalidade principal consiste no desenvolvimento de ideias, 

desenvolvendo, esclarecendo, e modificando-as, visando a “formulação de 

problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores”. 

 Consiste a pesquisa exploratória em condição essencial à realização de 

qualquer trabalho científico, porque o pesquisador precisa aprofundar leituras e 

encontrar as fontes que fundamentem o tema escolhido para a investigação 

(CIRIBELLI, 2004). 

 Quanto à pesquisa descritiva, selecionada para a realização do trabalho: 

“Os fatos são observados, registrados, analisados, classificados e interpretados sem 

que o pesquisador interfira neles. A maioria das pesquisas desenvolvidas nas áreas 

das Ciências Humanas e Sociais é considerada Pesquisa Descritiva” (CIRIBELLI, 

2004, p.54). 

 Relacionado à pesquisa bibliográfica, Gil (1989, p.71), explica como 

sendo o tipo de pesquisa desenvolvido com base em material já elaborado, 

constituído por livros e artigos científicos, afirmando que “Boa parte dos estudos 

exploratórios podem ser definidos como pesquisas bibliográficas, assim como certo 

número de pesquisas desenvolvidas a partir da técnica de análise de conteúdo”. 

 Este tipo de pesquisa tem como objetivo explicar um problema com 

fundamento em referências teóricas publicadas, em livros, sites, artigos e revistas, 

podendo ser realizada de modo independente ou como parte de outros tipos de 

pesquisa. Ainda: 

 

Qualquer espécie de pesquisa, em qualquer área, supõe e exige uma 
pesquisa bibliográfica prévia, quer para o levantamento da situação da 
questão, quer para fundamentação teórica ou ainda para justificar os limites 
e contribuições da própria pesquisa (RAMPAZZO, 2005, p.53). 

 

 Por fim, para a coleta de dados realiza-se o estudo de caso, definido por 

Yin (2001, p.32) como “Uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
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contemporâneo dentro de seu contexto da vida real, especialmente quando os 

limites entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos”. 

 Utilizado como uma estratégia de pesquisa, o estudo de caso 

compreende um método que envolve tudo, mediante a lógica do planejamento que 

incorpora as abordagens específicas à coleta de dados e à análise de dados. Com 

isto, “O estudo de caso não é nem uma tática para a coleta de dados nem 

meramente uma característica do planejamento em si [...], mas uma estratégia de 

pesquisa abrangente” (YIN, 2001, p.33). 

 Para este trabalho, o estudo de caso será realizado na empresa San 

Rafael Sementes e Cereais Ltda, na área financeira, com ênfase na importância da 

gestão financeira para os negócios da empresa. 

 Os dados obtidos serão processados, analisados e apresentados os seus 

resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA SAN RAFAEL SEMENTES E CEREAIS LTDA 

 

 A San Rafael Sementes e Cereais Ltda é uma empresa que atua há 38 

anos no ramo comercial de insumos agrícolas e exportação de grãos, em uma área 

territorial de 68 municípios do Paraná e Santa Catarina.  

 Trabalha também com produtos veterinários, beneficiamento e 

comercialização de feijão. Possui moinho de trigo, com marca consagrada na região, 

pela farinha Dona Nena. A empresa possui convênios BB-Agro Banco do Brasil, 

Instituto Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER), Prefeitura 

Municipal, Companhia Nacional de Abastecimento (CONAB). 

 A empresa San Rafael foi fundada em 01 de junho de 1980, é constituída 

por cotas de responsabilidade limitada. A empresa inicialmente operava 

exclusivamente no ramo de comércio de insumos Agropecuários; posteriormente, 

com a expansão e abertura de filiais passou a operar em outros ramos, como 

cereais, transporte de cargas, moinho de trigo, empacotamento de feijão e 

exportação. 

 A empresa foi fundada pelos sócios quotistas Reneu Rafael Colferai e sua 

esposa Jaci Lurdes Colferai, permanecendo inalterada até os dias de hoje. Durante 

todo o tempo de operação os lucros auferidos ficaram retidos na empresa e 

utilizados nos projetos de expansão e melhorias, além de outros aumentos de capital 

por meio de novas integralizações, mantendo-se sempre o nível de participação 

individual de cada sócio. 

 Em 1988 fundou-se a primeira filial no município de Guarapuava, em um 

imóvel locado, com o intuito de atuar também no ramo de Comércio varejista de 

produtos agropecuários, a qual posteriormente foi vendida. 

 Em 1993 fundou a segunda filial em Coronel Vivida, mesmo município da 

matriz, a primeira a atuar no ramo de compra, venda, armazenagem, secagem e 

classificação de cereais (soja, milho, trigo, feijão). 

 Atualmente conta com 09 filiais, sendo 4 armazéns estabelecidas em 

imóvel próprio com capacidade para armazenar mais de 50.000 toneladas de grãos 

e 5 lojas de comércio de insumos agropecuários, sendo duas em imóveis próprios, 

oferecendo mais de 130 empregos diretos e alguns indiretos (autônomos e 

terceirização). 
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 As filiais da empresa San Rafael estão geograficamente distribuídas de 

modo estratégico de forma a abranger o território que atua. Sendo assim, a empresa 

possui uma loja de insumos no município de Francisco Beltrão no Paraná; esta 

conta com um gerente, um agrônomo, três técnicos agrícolas, secretária e mais duas 

pessoas que cuidam do setor administrativo interno.  

 Outra filial da empresa San Rafael está no município de Abelardo Luz no 

Estado de Santa Catarina, onde possui um gerente e agrônomo, um técnico agrícola 

e mais uma pessoa para auxiliar em assuntos administrativos.  

 Além dessas duas lojas de comércio de insumos a San Rafael ainda 

possui uma filial no município de São João, Paraná, onde atua, além da loja de 

insumos com o recebimento de grãos, de milho e soja. Esta filial conta com o 

trabalho de quatro pessoas com empregos diretos que são: um gerente, um 

agrônomo e mais dois técnicos que atuam na área de vendas; gera ainda mais 

alguns empregos indiretos no período de safra que se estende de fevereiro a abril.  

 A San Rafael ainda possui uma filiai no município de Honório Serpa, 

Paraná, uma loja de insumos e um armazém de recebimento de grãos. Neste 

município conta com um gerente, dois agrônomos, dois técnicos agrícolas, dois 

auxiliares de administração, além de oferecer mais empregos indiretos na época de 

safra.  

 Além dessas filiais em outros municípios possui três filiais em Coronel 

Vivida, Paraná, município onde também está a matriz; das três filiais, duas são de 

recebimento de grãos e a outra é um moinho de trigo onde empacota a farinha Dona 

Nena. 

 A estrutura organizacional da empresa San Rafael é distribuída de 

maneira a melhor atender os objetivos e as necessidades dos clientes, fornecedores 

e funcionários. Para isso tem uma estrutura administrativa e equipes de vendas de 

linha de pastagem e linha agrícola em cada filial. Essa estrutura se faz necessária 

para atender melhor os clientes, uma vez que os fornecedores estipulam áreas para 

atuação, onde não se pode invadir a área de atuação dos concorrentes. 

  Os gerentes das filiais têm como responsabilidade gerir a equipe local 

ajudando nas decisões e mostrando novos caminhos. Esses gerentes reportam-se a 

um gerente geral que fica na matriz que, por sua vez, tem como função administrar 

todo o grupo nos setores administrativos e financeiros. 
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 Já as equipes de venda devem se reportar aos gerentes de suas filiais e 

também estão subordinados a gerentes comerciais que ficam na matriz sempre 

formulando novos objetivos e atitudes que as equipes devem ter para aumentar suas 

vendas, sempre pensando na satisfação do cliente. 

 Na matriz, a empresa conta com o setor comercial, financeiro, contábil e 

pessoal; esses setores são responsáveis por todo o grupo. O setor financeiro é 

formado por um gerente financeiro, um tesoureiro, um responsável por contas a 

receber e um responsável por contas a pagar. Após reuniões entre a diretoria e o 

gerente financeiro, tendo a necessidade de captação de recursos, fica sob 

responsabilidade do gerente financeiro a busca de opções de crédito, bem como as 

negociações de prazos e taxas. 

 O gerente financeiro ainda supervisiona o trabalho do Tesoureiro, 

responsável por efetivar os pagamentos, também deve supervisionar o responsável 

por contas a pagar e a receber, também tem como responsabilidade gerenciar os 

controles internos de modo a prevenir possíveis erros. 

 O setor contábil, por sua vez, é terceirizado de forma a agilizar os 

mecanismos de pagamentos de impostos e folhas de pagamento, esse setor está 

integrado com a empresa via software facilitando assim as informações fiscais 

necessárias. 

 O setor pessoal está ainda em formação; atualmente tem apenas uma 

pessoa a qual fica responsável por treinamentos e contratação dos funcionários. A 

contratação é feita por meio de análise dos currículos e de entrevistas feita com os 

possíveis funcionários. Os treinamentos ocorrem por meio de palestras oferecidas 

pelos fornecedores, que visam especializar os vendedores nos produtos oferecidos 

por eles. A empresa ainda possui assessorias externas que têm o intuito de melhor 

organizar os planejamentos estratégicos usados pela empresa. (Fluxo de Caixa, 

Planejamento de Vendas e Orçamentos de despesas) 

 O setor comercial conta atualmente com vinte e três vendedores divididos 

em duas equipes. Uma equipe é responsável pelo setor agrícola de vendas e outra 

pela linha de pastagem. A equipe de pastagem tem cinco vendedores que são 

responsáveis por vendas no Sudoeste e Centro Oeste, do Paraná e todo o estado 

de Santa Catarina.  

 A empresa San Rafael possui uma ampla carteira de clientes, tanto 

consumidores finais como clientes de revendas, que se encarregam de vender aos 
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consumidores finais em suas regiões tornando-se, assim, de suma importância para 

atingir clientes de porte menor nas cidades onde a empresa San Rafael não possui 

filiais.  

 Os fornecedores da San Rafael são empresas de renome nacional e 

alguns de renome internacional, tornando assim os produtos conhecidos do mercado 

que geram confiança do cliente.  

 Atualmente a empresa San Rafael conta com fornecedores como a Dow 

AgroSciences para a linha de defensivos nas linhas agrícolas e de pastagem, a Du 

Pont atuante no ramo de defensivos da linha agrícola.  

  Os principais concorrentes da empresa nos municípios que atua são as 

cooperativas agrícolas, como a Cooperativa Agroindustrial (COASUL), e a 

Cooperativa Agropecuária Tradição (COOPERTRADIÇÃO), que por meio de seus 

associados se tornam grandes forças competitivas, com força para barganhar 

preços com seus fornecedores, tornando o mercado consumidor difícil de concorrer. 

 A empresa San Rafael busca competir com a concorrência levando aos 

mercados em que atua a sua experiência e conhecimento, por meio de seu 

departamento técnico que é atuante. Presta assistência técnica gratuita aos seus 

parceiros para ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias e melhoria de suas 

áreas de plantio.  

 As equipes de venda da empresa San Rafael têm como objetivo atender 

da melhor maneira os clientes inovando em tecnologias e buscando satisfazer as 

necessidades em questões de preços e dúvidas a respeito das culturas que os 

agricultores implementam em suas áreas.   

 Desde que iniciou suas atividades a empresa interage junto com seus 

parceiros, agricultores e fornecedores para que os seus problemas sejam resolvidos 

da melhor forma possível, incentivando-os a permanecer no campo. Busca, também, 

o aumento da produtividade por meio da alta tecnologia ao homem do campo, 

levando em consideração os custos, meio ambiente e recursos naturais. Com essas 

atitudes a San Rafael busca auxiliar sempre o desenvolvimento econômico da região 

e do país, de modo a melhorar a vida de todos os brasileiros. 
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5 ESTUDO DE CASO 

 

Neste tópico é apresentado o estudo de caso realizado na empresa San 

Rafael Sementes e Cereais Ltda, demonstrando como foi abordado o assunto na 

empresa, de forma a fazer que a metodologia fosse entendida, analisada e o 

encaixe que tem na administração da empresa. 

As reuniões realizadas com a diretoria da empresa tiveram o intuito 

principal de entender como é a atual gestão financeira da empresa; após as 

reuniões o pesquisador conseguiu evidenciar que empresa recentemente adotou 

planejamento orçamentário para vendas e despesas, este planejamento vem sendo 

ainda desenvolvido, porém já está com bom nível de assertividade. A empresa 

buscou com assessoria externa trazer o conhecimento estrutural da organização, 

isso fez com que a empresa adotasse alguns critérios para saber se vem tendo bons 

resultados. 

Na gestão financeira a empresa conta com um gerente financeiro que 

busca constante aperfeiçoamento pessoal, o que enriquece o trabalho no dia a dia. 

Com a experiência adquirida nestas especializações juntamente com a 

administração foi possível fazer com que a empresa adotasse sistemas de controles 

e rastreamento de contas a pagar e a receber, fazendo com que a empresa tivesse 

a conferência em escalas, passando por várias pessoas antes do efetivo 

pagamento. Isso proporciona segurança no processo, evitando possíveis erros ou 

desvios.  

O estudo de caso foi realizado no período de setembro a abril de 2018 e 

teve como base de dados o exercício financeiro contábil de 2017. 

 Foram analisados os documentos e procedimentos referentes às 

seguintes contas: 

- contas as pagar; 

- contas a receber; 

- conta empréstimo; 

- contas bancárias; 

- compras; 

- vendas. 

Com estas informações o pesquisador procurou descobrir como a 

empresa trata estas contas específicas e qual a maneira de controle usada. Ainda, 
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buscou-se entender de que maneira é feita a análise para a captação de recursos, 

onde são empregados os valores captados, qual o ciclo operacional da empresa, 

rentabilidade e ciclo financeiro.  

Diante das análises foi possível fazer uma relação de processos adotados 

na empresa com relação a estas contas.  

No contas a pagar a empresa começa a verificar a partir de suas 

compras, ou seja a empresa lança pedido de compra no sistema interno, no 

momento da chegada do item entregue por fornecedores. Somente é possível dar 

entrada na nota de compra se houver pedido lançado, e se estiverem iguais os 

preços, prazos e volumes.  

Posteriormente à sua entrada, a empresa emite um relatório para 

conferência de notas, que é direcionado a uma terceira pessoa a qual confere se as 

informações de prazos e valores estão lançados corretamente, somente após isso 

as notas são direcionadas à contabilidade para arquivamento e o pagamento destas 

está liberado no sistema. Para o pagamento efetivo das obrigações a empresa emite 

recibo de pagamento que é encaminhado para inclusão nas transferências bancárias 

e, posteriormente, liberadas pelo tesoureiro. 

Para Santos et al. (2010, p.4) que “O gerenciamento de entrada e de 

saída de seus recursos está intimamente relacionado com a gestão do caixa, sendo 

assim, um importante instrumento de apoio às decisões”. 

De fato, o ingresso da tecnologia, a expansão dos mercados e a 

globalização fomentam a concorrência entre as empresas, de modo que há 

necessidade de uma gestão financeira e administrativa que adote uma nova 

performance para a condução das atividades organizacionais (SILVA, 2017). 

“O controle interno representa um conjunto de procedimentos, métodos 

ou rotinas com a finalidade de proteger os ativos, produzir dados contábeis 

confiáveis e auxiliar a administração na condução ordenada dos negócios” (LIZOTE; 

ANGIOLETTI; ZIMMERMANN, 2015, p.91). 

No contas a receber a empresa adotou emissão de pedidos de vendas; 

como a carteira da empresa é ampla e formada por clientes já antigos, uma vez que 

a agricultura é uma cultura que ocorre todos os anos, adotou-se o limite por clientes, 

o qual é revisado anualmente de acordo com o relacionamento que vem sendo 

mantido com a empresa. É de suma importância para a organização o recebimento 
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em dia, e o recebimento de grãos; por este motivo, estes itens têm peso maior na 

análise do limite para o próximo ano.  

Além de limites a empresa trabalha com garantias reais, Cédulas de 

Produção Rural (CPR) em favor do credor ou Hipotecas de áreas; isso é adotado 

para clientes com crédito duvidoso. Aos demais clientes as vendas são feitas com 

emissão de boletos bancários. Após emissão da nota de venda estas são enviadas 

ao contas a receber, localizado um em cada filial da empresa, que faz a conferência 

com o pedido previamente lançado no sistema, para saber se preços e prazo foram 

respeitados; caso haja incoerências imediatamente medidas de ajustes são 

tomadas. 

Informam Santos et al. (2010), o departamento de contas a receber de 

uma empresa se caracteriza pela sua importância, em razão do fornecimento de 

informações sobre o valor a ser recebido dos clientes, em determinado momento, 

alimentando o fluxo para a disponibilidade do período.  

Vinculado a este setor a empresa possui mais uma atividade, que é a de 

cobrança, cuja responsabilidade consiste em deixar a carteira em dia, pois uma 

venda é considerada duplicata a receber somente após a geração da fatura no 

momento da emissão da nota fiscal de venda (SANTOS et al., 2010). 

No processo de contas a receber as empresas podem adotar diversos 

tipos de procedimentos, devendo-se implementar uma boa política de cobrança 

associada à política de crédito, com o devido cuidado para a liberação do crédito, 

evitando cobrança posterior mais rígida. “O papel do administrador financeiro é 

controlar para que isso não ocorra e o meio mais indicado para que se tenha este 

controle é através de políticas de crédito e cobrança bem definidas” (SANTOS, 

2013, p.7). 

Com relação às contas empréstimos na empresa se referem a captações 

de curto e longo prazo. Nelas estão inclusos empréstimos com objetivos de 

investimentos e o para fluxo de caixa. Neste sentido, a empresa antes de qualquer 

investimento faz um estudo de viabilidade levando em conta prazo para retorno do 

capital investido, o que faz com que nenhum empréstimo para investimento seja 

captado sem uma necessidade real. Já para fluxo de caixa verificou-se que a 

empresa tem sempre um desencaixe maior nos períodos de fevereiro a maio, isso 

ocorre pois é neste período que ocorrem as colheitas da safra de soja na região, 

fazendo que a necessidade de caixa seja bem superior aos demais meses do ano.  
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Para a captação de recursos com o objetivo específico de suprir caixa, a 

empresa analisa taxas históricas, taxa de juros básicas do país, prazos a serem 

captados os recursos e se é necessário oferecer garantias ou não. Após esta breve 

análise os administradores, juntamente com o gerente financeiro, buscam a melhor 

opção entre as estudadas e fazem a captação, isso requer agilidade uma vez que o 

caixa tem a necessidade eminente de ser coberto. 

De acordo com Matias (2009), são significativas as dificuldades no acesso 

ao crédito, originadas pelas fragilidades financeiras e em razão de informações que, 

muitas vezes, não são claras o suficiente para os financiadores. A relação entre a 

informação contabilística e a performance econômico financeira é questionada de 

modo frequente, o que evidencia a possibilidade de construção da informação 

contabilística. 

No caso de pequenas e médias empresas, algumas técnicas e modelos 

de avaliação permitem avaliações rápidas, imparciais e de custos reduzidos 

porquanto privilegiam a análise econômico financeira, gerando classificações baixas 

em razão do elevado risco percebido (MATIAS, 2009). 

No estudo de caso identificou-se que as contas bancárias da empresa 

são conferidas diariamente, o tesoureiro fica responsável por emissão dos extratos 

bancários, posteriormente a isso são enviados ao gerente financeiro. O mesmo 

verifica as taxas incorridas diariamente e as cobranças efetuadas, as quais 

juntamente com o contas a receber da empresa permitem emitir relatórios de 

recebimentos e de possíveis inadimplentes, que já são comunicados do vencimento.  

Após esta análise o gerente faz a conciliação dos cheques compensados 

nas contas bancárias com o sistema, o qual tem o registro por número de cheque, 

para quem foi emitido, o valor e o prazo. A emissão de cheques ainda se faz 

necessário pois a empresa conta com diversos clientes que veem até as 

dependências da empresa para receber as vendas de seus cereais, contudo esta 

prática vem sendo mudada com o decorrer dos dias. A organização hoje prioriza o 

depósito bancário, assim fica arquivado juntamente com o recibo de pagamento o 

comprovante de transferência, comprovando a quitação do débito.  

Para Matias (2009), aspectos relacionados à globalização e às novas 

tecnologias, que compreendem a introdução e a sofisticação de novos canais de 

comunicação com o banco, além da desintermediação pela qual passa a prestação 

de alguns dos serviços financeiros disponíveis, fomentaram questionamentos quanto 
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à influência e a importância da localização e da distância física entre a empresa e a 

instituição bancária, em razão da globalização e dos sistemas virtuais, assim como o 

relacionamento bancário quanto à viabilidade e condições de financiamentos. 

O acesso às contas bancárias se dá exclusivamente por tesoureiro e 

gerente financeiro, tendo um auxiliar financeiro a responsabilidade pela inclusão das 

transferências diárias, as quais são conferidas no ato da liberação no sistema do 

banco pelo tesoureiro, e posterior ao pagamento os documentos físicos são 

conferidos pela gerência. 

As compras efetuadas pela empresa são de responsabilidade do gerente 

comercial, que tem a sua disposição o sistema com estoques e pedidos de venda 

efetuado por vendedores externos. Também se utiliza de históricos de vendas de 

anos anteriores e, diante das informações o gerente comercial emite o pedido de 

compra junto às companhias fornecedoras, o qual é emitido e incluso no sistema 

operacional da empresa; somente com este será possível receber a mercadoria no 

ato da entrega. 

Pereira e Pinto (2014) comentam que a compra de mercadorias se 

caracteriza como ferramenta relevante no âmbito da empresa, responsável pelo 

início do ciclo operacional e da análise dos custos, que incluem os impostos e as 

fretes: “A forma com que a mercadoria será adquirida, à vista ou a prazo, sempre 

interfere no custo de aquisição, através dos descontos, receitas e despesas com 

vendas”. A análise das disponibilidades financeiras é necessária para que o 

comprador decida a forma ideal para a aquisição, neste momento, porque a forma 

de pagamento se torna uma ferramenta a favor da empresa. 

As vendas são efetivadas através dos vendedores externos da empresa, 

os quais fazem visitas periódicas nas propriedades dos agricultores, buscando saber 

quais as necessidades para o próximo cultivo. Após estas visitas os pedidos são 

emitidos e passados para aprovação de crédito junto ao responsável por contas a 

receber o qual efetiva as consultas de créditos, caso necessário. Somente após este 

passo são inclusos no sistema como vendas, e assim ficam aptos a serem 

entregues os produtos aos clientes. 

A exemplo das compras, as vendas podem ser realizadas à vista ou à 

prazo, de modo que é competência da administração a determinação acerca da 

melhor forma de trabalho. Considerando que a venda à vista poderá incorrer em 

descontos maiores, e quando as vendas forem a prazo, os créditos podem ter 
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liquidação duvidosa, as formas de pagamento mais seguras devem ser 

consideradas, a exemplo do cartão de crédito e de débito, boleto bancário, cheques 

e outros (PEREIRA; PINTO, 2014). 

Para ficar mais bem evidenciado o pesquisador buscou junto à 

organização planilhas de controles internos que são utilizadas diariamente. Nestas 

planilhas é possível verificar qual a necessidade em cada entidade financeira para 

cumprir as necessidades diárias. Esta planilha é feita no Excel pelo gerente 

financeiro. 

Na planilha é possível visualizar como a empresa faz o controle dos fluxos 

diários dos pagamentos: 

- os valores de pagamentos são incluídos através das baixas 

anteriormente efetivadas no sistema; 

- as transferências são os valores necessários para cobrir pagamentos e 

débitos que tenham nas contas; 

-  os valores de cheques em abertos são os valores que a empresa emitiu 

de cheques a terceiros e que são necessários estarem com saldo na conta para 

compensação.  

Como é possível evidenciar a empresa ainda tem seu maior fluxo de 

pagamentos através de cheques, contudo vem buscando alterar este procedimento 

para transferências bancárias, o que proporciona maior segurança e controle 

interno. Com esta planilha o gerente financeiro consegue gerenciar os pagamentos e 

saber exatamente como ficará o saldo ao final do dia, mesmo ainda não tendo 

ocorrido todos os eventos. 

Destacam Drechasler e Bontorin (2013), a empresa tem no capital de giro 

um evento que sofre constantes impactos conforme as decisões tomadas pelos 

gestores, assim como pela influência de fatores externos e do ambiente interno, 

caracterizando-se como uma das variáveis mais importantes, qual seja: a 

sazonalidade das vendas. 

“Dependendo do produto que é comercializado, pode ser que as vendas 

se concentrem em apenas alguns meses do ano enquanto que nos outros meses as 

vendas podem não atingir os níveis necessários para manter o funcionamento” 

(DRECHASLER; BONTORIN, 2013, p.45). 

Nos quadros a seguir são apresentados indicadores da gestão financeira 

da empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda, coletados no estudo de caso. 



 

 

Quadro 3 – Fluxo diário de bancos 

 

  
 

EMPRESA 
        

Bancos Saldo  Saldo   Cheques   Cheques  
 

Transferências  
 

Recebimentos  
 

Transferências   Saldo  
 

Pagamentos  Saldo 

  
Dia 

Anterior  Extrato   Abertos   Emitidos   Efetuadas   Depósitos   Recebidas     Eletrônicos  Final 

BRADESCO 
       

100.000,00  
     

100.000,00            
      
100.000,00  

            
236,38  

        
99.763,62  

BRASIL 
       

154.100,00  
     

154.100,00           562.000,00  
      
1.037.317,86    

      
336.917,86  

     
318.821,72  

        
310.596,14  

CRESOL   
  
1.130.240,17  

       
59.603,64    

      
1.084.507,64       130.000,00  

        
26.553,83    

        
26.553,83  

ITAU                432.000,00  
      
432.512,89  

     
432.353,19  

             
159,70  

Fonte: San Rafael, 2018. 

 

  

 

 

 

 



 

 

 Analisando os dados do Quadro 3 verifica-se que a San Rafael tem um 

grande volume de operações bancárias, sendo que pagamentos eletrônicos via Itaú 

geram o maior valor. 

 Isto ocorre porque a empresa utiliza o banco para pagamento de todos 

seus compromissos de boletos bancários. Já o Banco do Brasil representa os 

valores de transferências eletrônicas para conta dos clientes. Também é possível 

verificar que a Cooperativa de Crédito Cresol é a responsável por maior fluxo de 

cheques, uma vez que esta é a parceria que empresa tem de utilização de 

talonários. 

 Os números informados na planilha foram captados na empresa e 

utilizados de um denominador para que pudessem ser garantidos os sigilos de 

informações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro 4 – Modelo de fluxo de caixa utilizado na San Rafael Sementes e Cereais Ltda em 2018 
RESUMO CONTAS A PAGAR MARÇO POR DIA 

  

BANCOS SAN RAFAEL  R$               300.000,00            

              

  

CHEQUES ATE HOJE  R$               230.000,00        

  

DIA A RECEBER A PAGAR SAN RAFAEL 
PREVISÃO DE 

FATURAMENTO 
  

CHEQUES A 
COMPENSAR 

SALDO DO DIA ACUMULADO 

1  R$      150.000,00   R$                 80.000,00   R$      30.000,00     R$   39.729,95   R$       70.270,05        70.270,05  

2  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00        85.270,05  

3  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      100.270,05  

4  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      115.270,05  

5            R$                  -        115.270,05  

6            R$                  -        115.270,05  

7  R$      100.000,00   R$                 80.000,00   R$      30.000,00       R$      (10.000,00)     105.270,05  

8  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      120.270,05  

9  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      135.270,05  

10  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      150.270,05  

11    R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$      (35.000,00)     115.270,05  

12            R$                  -        115.270,05  

13            R$                  -        115.270,05  

14  R$      100.000,00   R$                 80.000,00   R$      30.000,00       R$      (10.000,00)     105.270,05  

15  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      120.270,05  

16  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      135.270,05  

17  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      150.270,05  

18    R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$      (35.000,00)     115.270,05  

19            R$                  -        115.270,05  

20            R$                  -        115.270,05  

21  R$      150.000,00   R$                 80.000,00   R$      30.000,00       R$       40.000,00      155.270,05  

22  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      170.270,05  
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23  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      185.270,05  

24  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      200.270,05  

25    R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$      (35.000,00)     165.270,05  

26            R$                  -        165.270,05  

27            R$                  -        165.270,05  

28  R$        50.000,00   R$                 80.000,00   R$      30.000,00       R$      (60.000,00)     105.270,05  

29  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      120.270,05  

30  R$        50.000,00   R$                 20.000,00   R$      15.000,00       R$       15.000,00      135.270,05  

31      R$      15.000,00       R$      (15.000,00)     120.270,05  

  

TOTAL  R$   1.250.000,00   R$               740.000,00   R$    420.000,00  
 

      

  

SALDO TOTAL (FALTA / SOBRA)    R$                                 120.270,05  

Fonte: San Rafael, 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 Analisando os dados do Quadro 4, é possível verificar que a empresa 

utiliza um fluxo de caixa onde busca demonstrar todas as entradas que terá e suas 

responsabilidades com pagamentos.  

 Na primeira coluna, a Receber, a empresa informa as entradas para o dia; 

na segunda coluna, A Pagar San Rafael, constam as informações sobre os 

pagamentos para o dia: títulos de fornecedores e clientes pessoa física. 

 Na terceira coluna, Previsão de Faturamento, é possível identificar que a 

empresa utiliza uma previsão de saídas, algo que ainda não ocorreu mas que tem 

possibilidades de acontecer. Esta previsão é necessária porque a empresa 

comercializa grãos em seu balcão de negócios e não tem um número exato de 

clientes que virão até a empresa no dia para comercializar, de modo que esta 

quantidade é influenciada diretamente por preços praticados.  

 Na quarta coluna, Cheques a compensar, verifica-se que a empresa 

informa os cheques a compensar para o dia. Esta informação ocorre porque a 

empresa trabalha com a emissão de cheques a prazo, acordo entre comprador e 

vendedor.  

 Por fim é possível ver que a planilha demonstra o Saldo do dia e o Saldo 

acumulado. Este último, quando positivo, demonstra um fluxo de caixa saudável; 

contudo, quando fica negativo informa que a empresa terá que buscar recursos para 

sanar as faltas, sejam estes recursos provenientes de comercialização de grãos ou 

com terceiros, bancos e demais entidades financeiras. 

 Os números trabalhados no fluxo de caixa são ilustrativos uma vez que a 

empresa preferiu sigilo sobre os mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Quadro 5 – Resumo do fluxo de caixa 2018 
FLUXO MENSAL -  MARÇO 

        

CONTAS A PAGAR LANCADAS SAN RAFAEL    R$    1.200.000,00    

CHEQUES A COMPENSAR    R$       200.000,00    

        

SALARIOS / IMPOSTOS       

PREVISOES DE FATURAMENTOS    R$    4.000.000,00    

        

SALDO CONTAS BANCOS    R$                0,00    

        

TOTAL SAN RAFAEL      R$                       5.400.000,00  

        

A RECEBER MARÇO    R$    3.600.000,00    

BOLETOS A RECEBER ATE 31/03    R$       700.000,00    

PREVISÃO DE ABATE DE BOVINOS    R$       800.000,00    

PREVISÃO DE RECEBIMENTOS DE CLIENTES    R$       500.000,00    

        

TOTAL    R$       200.000,00    

        

DIAS DE MAIOR NECESSIDADE:  01 - 04 - 10 - 17 - 18 - 21 - 27     

        

Fonte: San Rafael, 2018.



 

 

É possível verificar no Quadro 5 os fluxos de caixa do mês de forma 

resumida. A empresa utiliza este resumo para saber se o fluxo do mês está positivo 

ou negativo.  

Aqui a empresa evidencia, além da somatória da planilha de fluxo diários 

algumas outras particularidades, como boletos bancários a receber, abate de 

bovinos, e previsão de clientes a receber.  

A empresa ainda tem muitas vendas em carteira, por este motivo se faz 

necessário ter uma previsão de recebíveis uma vez que não tem 100% de certeza 

se os recebimentos irão ocorrer no dia do vencimento. 

Esta planilha é desenvolvida juntamente com a planilha de fluxo de caixa 

diário pelo gerente financeiro. Os números foram incluídos pelo pesquisador, uma 

vez que teve acesso apenas ao modelo utilizado. 

Na planilha a seguir o pesquisador evidencia os prazos médios da 

organização, cálculos estes que se valeram de informações captadas no balanço 

financeiro da empresa findo em dezembro de 2017, números estes que por questões 

de sigilo da entidade foi aplicado um divisor (Quadro 6). 

 

Quadro 6 – Ciclos da empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda ano de 2017 

CICLO OPERACIONAL 181 dias 

CICLO FINANCEIRO 120 dias 

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DE FORNECEDORES 61 dias 

Fonte: San Rafael, 2018. 

 

No Quadro 4 é possível constatar que a empresa apresenta um ciclo 

operacional de 181 dias. Com isto, é possível visualizar que do momento da compra 

dos produtos para estoque até o recebimento das vendas leva-se 181 dias. 

Como a empresa efetua o pagamento a seus fornecedores com média de 

61 dias, a empresa necessita bancar os clientes em 120 dias, resultado da 

comercialização pela empresa de insumos agrícolas, sendo que os recebimentos 

ocorrerem no momento das colheitas. 
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Quadro 7 – Modelo de relatório de contas a pagar San Rafael Sementes e Cereais 

Ltda 

SAN RAFAEL SEM. E CEREAIS LTDA - MATRIZ 

Contas a Pagar por Credor com Vencimento entre 10/04/2018 a 20/04/2018 

 
Posição em 20/04/2018 

Código Credor Valor 

Outros 
Acrés/ 
Desc 

Sld 
Desc. Saldo 

30454 ADAMA BRASIL S/A  R$         10.000,00  0 0  R$       10.000,00  

25451 AGRICOLA C.R.K. LTDA  R$         20.000,00  0 0  R$       20.000,00  

34011 
AGROMAJ INSUMOS 
AGRICOLAS LTDA  R$         10.000,00  0 0  R$       10.000,00  

34006 
BEL MICRO 
COMPUTADOR LTDA  R$         20.000,00  0 0  R$       20.000,00  

6927 
BOCCHI AGRONEGOCIOS 
& CIA LTDA  R$         20.000,00  0 0  R$       20.000,00  

22693 
BORSOI COM. E 
TRANSPORTES LTDA  R$         20.000,00  0 0  R$       20.000,00  

8391 
BRADESCO AUTO/ 
RE SEGUROS  R$         50.000,00  0 0  R$       50.000,00  

3661 

CATARINA DOS S. 
GALVAO ou  
ANTONIO DE A. GALVA  R$         10.000,00  0 0  R$       10.000,00  

5537 ROBERTO LUIZ TOSATTI  R$           3.000,00  0 0  R$         3.000,00  

25776 ROLAND JUNG  R$         30.000,00  0 0  R$       30.000,00  

10371 
SECRETARIA DA RECEITA 
FEDERAL DO BRASIL - MF  R$         23.000,00  0 0  R$       23.000,00  

9542 
TRANSPORTES 
TRANSVIDAL LTDA  R$         20.000,00  -R$   211,24  0  R$       19.788,76  

33931 
VINICIUS VIRMOND 
ABREU  R$         23.000,00  0 0  R$       23.000,00  

  

Total Geral  R$       259.000,00  -R$   211,24  0  R$   258.788,76  

Fonte: San Rafael, 2018. 

 

No Quadro 7 é possível verificar um relatório emitido pelo sistema 

utilizado pela empresa. Com este modelo de relatório o gerente financeiro consegue 

as informações para compor o fluxo de caixa da entidade. 

O relatório contém o credor e o valor devido, permitindo ser filtrado de 

inúmeras formas, sendo a mais utilizada pela entidade por prazo de pagamento, 

para saber quais suas obrigações diárias.  

Caso haja nota de devolução ou juros já tem coluna para evidenciação 

desta informação e assim pode ser verificado da veracidade do ocorrido. Para 

conferência a empresa emite constando o número da nota fiscal, vencimento, filial 

que efetuou a compra e valores.  
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Já para o fluxo de pagamento diário o relatório da empresa é emitido de 

forma resumida para saber quais as responsabilidades de pagamentos para o dia; 

para a baixa no sistema o auxiliar administrativo emite apenas com número de nota 

fiscal, o que facilita para executar a baixa no sistema. 

No relatório a seguir é possível visualizar um modelo de relatório de 

contas a receber por dia de vencimento, o qual diariamente é visualizado sendo que 

a empresa realiza contato com os clientes cujas vendas são efetivadas em carteira 

para avisá-los do vencimento. 

Aos clientes cujas vendas são com boletos bancários o acompanhamento 

é realizado através do gerenciador financeiro do banco, com isso é feito o 

acompanhamento para saber se foi quitado ou se está com instrução de protesto. 
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Quadro 8 – Modelo de relatório de contas a receber San Rafael Sementes e Cereais Ltda 

SAN RAFAEL SEM. E CEREAIS LTDA - MATRIZ 

Contas a Receber por Devedor com Vencimento entre 01/01/1990 a 31/12/2050 

  Posição em: 20/04/2018               

                    

Código Devedor (=) Valor 
(-) Vlr 

Recebido 
(i) 

Devoluções 

(i) 
Outros 

A/D 

(+) 
Multa/ 
Juros 

(-) 
Desc. 
Ant. 

(-) 
Desc.Po

nt (=) Saldo 

                    

3372 ADELSON GARBIN   R$         190,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$         190,00  

3391 ADEMIR FRANCESCON   R$             9,30  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    R$             9,30  

3397 ADEMIR SCHIMID    R$           54,60  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           54,60  

18520 ADEMIR ZUANAZZI CHIOSSI   R$         141,00  80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           61,00  

25769 AGRO GEHLEN LTDA  R$           68,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           68,00  

3472 ALCEMAR MORAES  R$         190,00  25,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$         164,50  

3585 AMAURI POLEZ  R$           64,30  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           64,30  

7631 ANESTOR LUIZ FORNARI  R$           36,50  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           36,50  

3749 ARIOVALDO PIVA   R$         150,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$         150,00  

10944 
BANDEIRANTES AMBIENTAL 
LTDA  R$         660,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$         660,00  

3813 BENJAMIM STASIAK   R$         205,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$         205,00  

24400 CELIA PAGNO   R$           29,85  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$           29,85  

3880 CELSO STEDILE   R$     1.471,80  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 R$      1.471,80  

24774 
COOP. AGROIND. 
NOVICARNES  R$   15.600,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$    15.600,00  

3982 DANIEL DEVERAS   R$         200,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$         200,00  

                    

Total Geral  R$   19.070,35  105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  R$   18.964,85  

Fonte: San Rafael, 2018. 



55 

 

Com estes relatórios e a capacidade de geração em Excel a empresa tem 

facilidade para compor informações como juros, exclusão de apenas os clientes 

cujas contas estão em dia, por exemplo e, com isso, moldar as informações de 

melhor forma a auxiliar na tomada de decisões para compor o fluxo de caixa da 

empresa. 

  Apresentado o estudo de caso realizado na empresa San Rafael 

Sementes e Cereais Ltda, elaboram-se as considerações finais do estudo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo teve como intuito analisar como a gestão financeira 

pode auxiliar no desenvolvimento e crescimento de empresas cerealistas, usando 

como base para o estudo a empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda, 

demonstrando quais são os métodos utilizados na empresa. 

 Verifica-se que a administração financeira nas organizações, de modo 

geral, deve ser a mais eficiente possível, com rigor na análise das contas 

operacionais e quanto à necessidade de controles internos e de informações 

relevantes acerca do fluxo de caixa para que a empresa faça captação de recursos 

financeiros para o capital de giro e com isso tenha capacidade para pagamento de 

seus compromissos. 

 Neste estudo de caso a empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda 

demonstra ter cuidado com os controles internos buscando sempre engajar várias 

pessoas em um único processo, para com isso minimizar falhas. Contudo, isso pode 

significar maiores custos, uma vez que acaba fazendo retrabalhos, como é o caso 

das planilhas elaboradas pelo gerente financeiro, que poderiam ser feitas de forma 

mais rápida e eficaz pelo sistema operacional.  

 Assim, ao estudar a importância da gestão financeira e toda a sua 

amplitude para o resultado das empresas com enfoque na San Rafael Sementes e 

Cereais Ltda, é possível definir que a empresa está passando por um processo de 

aprendizado no qual está buscando formas, ainda que demoradas, para chegar a 

um controle eficiente e que auxilie na tomada de decisões, e com isso atender às 

necessidades da empresa. 

 Durante a elaboração do estudo de caso verificou-se a importância da 

informação para a empresa acerca de fluxo de caixa e, com isso, a necessidade de 

ter uma informação correta a respeito dos recebíveis e contas a pagar. Também fica 

evidente que a empresa deve focar esforços em ter um orçamente de despesas 

mais eficiente que tenha acompanhamento periódico, com isso será possível 

diminuir os gastos desnecessários aos processos. 

 Neste sentido, confirma-se que a empresa San Rafael Sementes e 

Cereais Ltda tem como política financeira o estabelecimento de pagamentos de 

compromissos previamente ao recebimento de seus créditos, uma estratégia que 

evita atrasos e incidência de juros nas contas a pagar. 
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 Ao questionar acerca dos prazos médios de compra, venda e estocagem 

da empresa buscou-se identificar a melhor fonte para captação de recursos para 

capital de giro para a empresa San Rafael Sementes e Cereais Ltda. 

 Dos dados coletados a resposta a este questionamento indica um prazo 

médio de estoque de 64,30 dias, e um ciclo operacional de 125,10 dias; o ciclo 

financeiro é de -7,8 dias.  

 Com o objetivo principal de auxiliar a empresa San Rafael Sementes e 

Cereais Ltda na identificação de ferramentas e processos que poderiam auxiliar a 

empresa no desenvolvimento da gestão financeira, foi possível verificar que a 

empresa já se utiliza das principais ferramentas de controles, mas que ainda podem 

ser bastante melhoradas com otimização de recursos e tempo das pessoas 

envolvidas. 

 Uma das alternativas é a busca junto à Tecnologia de Informações (TI) da 

empresa uma forma de ter as informações sem haver a necessidade da 

manipulação dos números de forma manual; isso auxiliaria no processo minimizando 

os possíveis erros. 

 Com respeito a contas a receber a empresa demonstra ter amplo 

conhecimento dos recebíveis, e também com quais pode contar para o caixa sem 

que haja problemas de liquidez. 

 No contas a pagar a empresa blinda possíveis erros com conferências 

posteriores aos lançamentos; esse retrabalho poderia ser evitado caso a empresa 

optasse por dar entrada em suas compras através da importação dos arquivos 

HXML, disponibilizados para empresas que emitem nota fiscal eletrônica. 

 Para auxílio das decisões de pagamentos diários que a empresa utiliza 

planilhas do Excel, parece ser o mais coerente uma vez que pode ocorrer mudanças 

a todo momento do dia, e como a empresa não trabalha com programação de 

pagamentos com antecedência se faz necessário esta agilidade proporcionado por 

uma planilha em Excel. 

 Com esta constatação, entende-se que a empresa, ao longo dos seus 

anos de atividade está conseguindo alternativas para manter-se operando e 

cumprindo com seus compromissos 

 A contribuição do estudo, portanto, pode ser atribuída à importância em 

buscar alternativas de redução nos custos e aumento de controles, mediante 

pesquisas em materiais teóricos que podem dar novas perspectivas à empresa. 



58 

 

 Ao término deste estudo de caso destaca-se que uma conclusão não é 

definitiva quando o mercado é dinâmico e novas perspectivas financeiras surgem a 

todo momento, forçando assim as empresas estarem em constante 

aperfeiçoamento. 

 Espera-se que este trabalho possa servir como fonte de informações para 

novos estudos e pesquisas sobre a administração financeira e contábil empresarial, 

como um todo. 
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