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RREESSUUMMOO  

Este trabalho tem por objetivo mostrar que a utilização da Controladoria nas 

pequenas empresas é capaz de agregar valor aos seus resultados, evitar sua 

mortalidade precoce e preservar empregos em benefício de toda a população. Para 

o desenvolvimento deste estudo, realizou-se uma pesquisa de campo, analisando-se 

a situação econômica e financeira de uma pequena empresa do ramo de diversão e 

lazer, buscando conhecer seu histórico no mercado, seus produtos e serviços 

oferecidos e os obstáculos enfrentados. A pesquisa inicia-se com a análise da 

Controladoria, apresentando seu conceito, finalidade e instrumentos, 

contextualizando sua importância no cenário econômico atual. A pesquisa apresenta 

ainda, conceitos de análise de Balanço Patrimonial, Fluxo de Caixa e Orçamentos, 

dos quais se torna possível gerar índices econômicos e índices financeiros que 

serão de grande utilidade para a administração de pequenas empresas. Finaliza 

com a conclusão da pesquisa, onde apresenta a importância da Controladoria, que é 

o “alicerce” para uma administração segura. 
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IINNTTRROODDUUÇÇÃÃOO  

Várias definições são encontradas na literatura a respeito das funções de um 

departamento de Controladoria, sendo relevante, por exemplo, os seguintes: 

planejamento, criação e condução de controles internos e avaliação da gestão; 

medição do desempenho entre os planos operacionais e padrões, reportando e 

interpretando os resultados das operações dos diversos níveis diferenciais; 

interpretação dos reflexos e influência externa sobre o alcance dos objetivos da 

empresa; bem como promoção da proteção dos ativos da entidade, incluindo 

controle interno adequado, auditoria e otimização dos resultados. De fato, no estudo 

da Controladoria, constata-se, atualmente, cada vez mais tratamento dispensado 

com expressiva importância. Nesse contexto, observa-se a crescente atuação do 

serviço de Controladoria de forma generalizada nas organizações de grande porte.  

Entretanto, existem setores empresariais, que ainda não atentaram para a 

viabilidade na adoção do serviço de Controladoria, a exemplo das pequenas 

empresas. A cada ano, das 134 mil empresas abertas no Estado de São Paulo, 

quase 88 mil não completam 12 meses de atividade. É de fundamental importância o 

estudo da Controladoria nas supracitadas pequenas empresas. São 267 mil 

ocupações que deixam de existir, o equivalente a 3,3 estádios do Morumbi lotados, e 

uma perda financeira de 16 bilhões. 

Alguns aspectos relacionados ao setor de Controladoria nas pequenas 

empresas merecem uma reflexão. Um dos principais desafios para as pequenas 

empresas é de conseguirem a auto-sustentabilidade, a fim de terem condições 

plenas de oportunidades de crescimento econômico. A Controladoria, o “alicerce” 
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das decisões gerenciais das empresas, torna-se peça fundamental nesse contexto, 

refletindo positivamente no resultado das empresas. Nessa perspectiva, é importante 

responder às seguintes indagações: Quais as finalidades da existência de um órgão 

de Controladoria em uma pequena empresa? Qual a sua relevância? Como a 

Controladoria pode contribuir para minimizar as taxas de mortalidade das pequenas 

empresas? Este trabalho trata dessas questões. 

O alvo principal deste trabalho é investigar e dissertar sobre a importância das 

funções da Controladoria nas pequenas empresas, através de um estudo de caso 

real de sucesso na implantação de unidade de Controladoria na pequena empresa. 

Através de uma pesquisa de estudo de caso, este trabalho tem como propósito 

apontar as necessidades das pequenas empresas que podem ser traçadas pelo 

exercício da Controladoria, e analisar as ferramentas utilizadas pela Controladoria 

nas pequenas empresas. 

O presente estudo propõe–se a mostrar que a utilização do serviço de 

Controladoria nas pequenas empresas irá agregar valor aos resultados das 

respectivas organizações. Desse modo, este trabalho contribui para que a eficácia 

dos resultados sejam otimizados em benefício das organizações, do país e da 

população, com a manutenção dos empregos e o aumento na arrecadação de 

impostos, que conseqüentemente serão revertidos em benefícios para a população. 

Para desenvolver este trabalho, serão utilizadas pesquisas bibliográficas através de 

livros técnicos e teóricos do tipo exploratória, que procura ampliar o conhecimento 

sobre a Controladoria como ciência. Haverá um estudo de caso, visto que o tipo da 
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questão da pesquisa se enquadra no entendimento do “como” e “por que” a 

informação contábil é usada na tomada de decisão da organização. 

Cumpre tratar neste momento do conteúdo que será apresentado nos 

próximos capítulos do presente estudo. O Capítulo 1 aborda de modo genérico a 

Controladoria como ciência, dando enfoque para uma melhor compreensão da 

mesma quanto aos seus objetivos e funções. Aborda também as funções do 

controller, profissional responsável pela gestão da unidade de Controladoria. O 

Capítulo 2 apresenta as ferramentas que a Controladoria oferece como apoio na 

tomada de decisões como: análise de balanços, orçamento e fluxo de caixa. O 

Capítulo 3 por sua vez, apresenta um estudo de caso de implantação da unidade de 

Controladoria na empresa Bilhar Delta, uma empresa de pequeno porte que atua no 

segmento de diversão e lazer, que está no mercado há dez anos e ocupa lugar de 

destaque entre os concorrentes, mais que passa por uma complicada situação de 

dificuldade financeira. 
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1 CAPÍTULO 1 – CONTROLADORIA: CONCEITOS E FINALIDADES 

1.1 Controladoria e Contabilidade – Definições 

Tendo em vista a grande interação com a Contabilidade e a pouca informação 

sobre Controladoria como ciência, apresenta-se primeiramente, a Contabilidade 

como ciência, onde existem diversos estudos, artigos e obras sobre o assunto. 

Pesquisas mostram que há duas vertentes conceituais sobre a Contabilidade 

como ciência: a escola italiana enfoca o conceito de controle econômico do 

patrimônio e de suas mutações (controle estático e dinâmico), e a escola americana 

enfatiza o conceito de processo de comunicação de informação econômica. Da 

escola italiana, segundo Herrmann Jr. (1978, p. 29): 

A Contabilidade, como ciência autônoma, tem por objetivo o estudo 
do patrimônio aziendal sob o ponto de vista estático e dinâmico. 
Serve-se da escrituração como instrumento para demonstrar as 
variações patrimoniais. A Contabilidade não se confunde, nem com a 
organização, nem com a gestão. 

Da escola americana, conforme Hendriksen apud Padoveze (2007, p. 4): 

Contabilidade é um processo de comunicação de informação 
econômica para propósitos de tomada de decisão tanto pela 
administração como por aqueles que necessitam fiar-se nos 
relatórios externos. 

1.2 Contabilidade e Controladoria como Ciência: As raízes da Teoria 

Contábil 

Uma ciência pode ser confirmada fundamentalmente pelas suas teorias. 

Destaca-se a teoria da decisão, da mensuração e da informação como as raízes da 

teoria contábil. Conforme Padoveze (2007, p. 5): 
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A teoria da decisão é tida como o esforço para explicar como as 
decisões realmente acontecem; para a tomada de decisões, ela 
objetiva solucionar problemas e manter o caráter preditivo através de 
um modelo de decisão. A tomada de decisões racionais depende de 
informações ou dados. 

A teoria da mensuração trabalha com o problema de avaliação dos 
dados e por isso é importante que esta seja estabelecida 
corretamente. 

A teoria da informação vem de acordo como o seu propósito, que é 
possibilitar a uma organização alcançar seus objetivos pelo eficiente 
uso de seus outros recursos. Em um sentido muito abrangente, a 
idéia de eficiência é expressa na relação entre imputs e outputs. 

1.3 Fases da Contabilidade 

A Contabilidade pode ser dividida em quatro fases. A primeira fase foi a 

“Contabilidade do Proprietário”, e envolvia apenas o registro ordenado das 

transações dos homens de negócios para proteção de sua riqueza. A segunda fase, 

que surgiu com a revolução industrial, foi a “Contabilidade Financeira”, onde surgem 

os demonstrativos contábeis como o Balanço Patrimonial e Demonstração Anual de 

Lucros. A terceira fase é a “Contabilidade Gerencial” que, muito contribuiu para o 

desenvolvimento da contabilidade como ferramenta gerencial e mudou o foco da 

Contabilidade, passando de simples registros e análises para utilização das 

informações para tomada de decisões. A quarta fase é a “Contabilidade Social”, fase 

inteiramente nova no desenvolvimento da Contabilidade e tem como objetivo 

considerar os efeitos sociais das decisões dos negócios, bem como seus efeitos 

econômicos. 

1.4 A importância da Contabilidade Gerencial nas Pequenas Empresas 

A Contabilidade Gerencial é uma ferramenta que está sendo cada vez mais 

utilizada nas micro e pequenas empresas, a fim de trazer a elas maior poder de 
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competitividade e uma forma segura de se manter no mercado cada vez mais 

competitivo. 

A Contabilidade Gerencial tem como objetivo fornecer informações que 

auxiliem na tomada de decisão, sendo esse o objetivo maior da ciência contábil. 

Iudícibus (1994, p.26) define o objetivo da contabilidade como sendo o de 

“fornecer informação econômica relevante para que cada usuário possa tomar suas 

decisões e realizar seus julgamentos com segurança”. A partir da Contabilidade, o 

usuário possui parâmetros para definir suas projeções, tomar decisões com a 

segurança necessária e baseada em fatores confiáveis. Não existe a possibilidade 

de a empresa funcionar e cumprir sua missão, sem um sistema de informação que 

forneça dados a todo instante, tendo em vista a continuidade do negócio e o fato da 

dinâmica das informações. 

Nesse aspecto, segundo Iudícibus (1994, p.26), “a contabilidade assume seu 

papel principal, ou seja, o de apoiar o gestor em suas decisões, e dar maior 

segurança aos seus julgamentos”. 

Para se manter atuantes e garantirem o sucesso do negócio, as empresas 

precisam promover o seu desenvolvimento organizacional. É nessa etapa que surge 

a necessidade do envolvimento de um profissional dá área contábil, o controller, 

auxiliando os gestores na melhor compreensão dinâmica dos processos que 

envolvem as atividades da empresa. 
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1.5 Controladoria como ciência 

A Controladoria como ciência consiste num conjunto de princípios, métodos e 

procedimentos originários das ciências da administração, economia, psicologia, 

estatística e, principalmente, da contabilidade que se ocupa da gestão econômica 

das empresas, com a finalidade de orientá-las para a eficácia. Conforme Catelli 

(1999, p.370): 

A Controladoria não pode ser vista como um método, voltado ao 
como fazer. Para uma correta compreensão do tudo, devemos cindi-
la em dois vértices: o primeiro como ramo do conhecimento 
responsável pelo estabelecimento de toda base conceitual, e o 
segundo como órgão administrativo respondendo pela disseminação 
de conhecimento, modelagem e implantação de sistemas de 
informações. 

A Controladoria, portanto, é responsável pelo estabelecimento das bases 

teóricas e conceituais necessárias para construção e manutenção de sistemas de 

informação e modelo de Gestão Econômica que atendam adequadamente às 

necessidades de informação dos gestores e, ao mesmo tempo, possam auxiliar o 

processo de gestão quando da tomada de decisões. 

Explicar as bases de sustentação da Controladoria como ciência alicerça-se 

em princípios, conceitos e metodologia de operacionalização, como por exemplo: 

modelo de gestão, processo de gestão, modelo organizacional, modelo de decisão, 

modelo de mensuração, modelo de identificação e acumulação e modelo de 

informação, é necessário ter um entendimento mais amplo, pois é das teorias que 

antecede uma nova tecnologia. 

O modelo de gestão econômica estrutura-se com base em um entendimento 

da missão da empresa, do conjunto de crenças e valores da organização, da 
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estrutura organizacional, da realidade operacional e das características dos gestores 

empresariais. A gestão econômica objetiva a otimização dos resultados por meio da 

melhoria da produtividade e de eficiência operacionais. 

A Controladoria é considerada a evolução da ciência contábil. Conforme 

Ribeiro Filho (2005, p. 24): 

A Controladoria surgiu para ampliar e disseminar o entendimento da 
empresa e seu entorno, ou seja, como ela deve funcionar. Identifica a 
razão de ser de uma organização e quais fatores estão contribuindo, 
ou não, para a eficiência e eficácia de suas operações, de forma que 
se assegure a continuidade do negócio pela geração contínua de 
resultados econômicos favoráveis. 

 Seu campo de atuação é muito mais abrangente, ela é responsável pela 

utilização de todo a essência da ciência contábil dentro da empresa. Cabe a 

Controladoria implantar, desenvolver, aplicar e coordenar todas as ferramentas da 

Ciência Contábil dentro da empresa, nas suas mais diversas necessidades. 

Segundo Padoveze (2007, p. 3) “A Controladoria é a utilização da Ciência Contábil 

em toda a sua plenitude”. 

Nas últimas décadas, a Contabilidade saiu da teoria do lucro (mensuração, 

comunicação da informação) para a teoria da decisão (modelos de decisão e 

produtividade). Unindo estes dois estágios, entende-se como ciência e como a forma 

de acontecer á verdadeira função contábil. 

1.6 Missão da Controladoria 

A Controladoria é a unidade de apoio dentro da empresa responsável pelo 

suporte á gestão econômica da empresa. Não cabe á Controladoria o comando do 

navio, esta tarefa é do principal gestor, cabe á Controladoria, no entanto, zelar pelos 
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mapas de navegação e, manter o comandante informado sobre distância percorrida, 

velocidade da embarcação, desvios de rota, recifes perigosos e aos caminhos 

traçados nos mapas, para que o navio chegue ao destino. Conforme Peleias apud 

Padoveze (2007, p. 33): “Dessa forma, podemos explicitar a missão da 

Controladoria: dar suporte á gestão de negócios da empresa, de modo a assegurar 

que esta atinja seus objetivos, cumprindo assim sua missão”. 

1.7 Objetivos e Metas da Controladoria 

O alvo da empresa é o maior lucro possível, conciliável com seu crescimento 

em longo prazo e também com o bem-estar da coletividade, mediante o atendimento 

das suas necessidades. Para atingir esse objetivo, a tarefa da empresa seria a de 

determinar quais as necessidades ou desejos desta mesma coletividade, para 

depois organizar-se do ponto de vista da produção e da comercialização. O 

departamento de controladoria tem como objetivo prestar informações para a 

tomada de decisões da empresa, visando inovações e correção de atitudes 

indevidas. Conforme Peres Júnior; Pestana; Franco (1997, p.37): 

O processo decisório é influenciado pela atuação da Controladoria 
através das informações de planejamento e controle, que exigem 
sistemas de informações que suportem estas decisões. A missão da 
controladoria é aperfeiçoar os resultados econômicos da empresa 
através da definição de um modelo de informação baseado no 
modelo de gestão. O papel da controladoria, portanto, é assessorar a 
gestão da empresa, fornecendo mensuração das alternativas 
econômicas e, através da visão sistêmica, integrar informações e 
reportá-las para facilitar o processo decisório. 

  Desta forma, surgem os controles internos que dão suporte à gestão de 

negócios da empresa, de modo a assegurar que esta atinja seus objetivos. 
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1.8 A Controladoria na Gestão Empresarial 

Por conseqüência de grande instabilidade e competições no ambiente 

empresarial, que está inserido em um cenário econômico de incertezas, as 

organizações passam se preocupar com o acompanhamento e a avaliação de seus 

negócios fazendo uso de ferramentas de gestão de forma eficiente para a 

continuidade da empresa. Assim, há a necessidade que exista dentro de uma 

organização, funções otimizadoras, que conduzem a empresa ao melhor resultado. 

Estas funções percorrem desde a fase do planejamento até a execução e controle 

das atividades empresariais. A unidade administrativa responsável pelo 

acompanhamento da gestão e controle dos recursos disponíveis para o processo de 

produção, bem como pela análise do desempenho das operações da empresa como 

um todo é a Controladoria que sinteticamente em seu conceito é de fornecer aos 

gestores das empresas a informação que eles precisam para atingir os objetivos 

empresarias. Conforme Padoveze (2007, p.3): 

A Controladoria pode ser definida, então, como a unidade 
administrativa responsável pela utilização de todo o conjunto da 
Ciência Contábil dentro da empresa. Como a Ciência Contábil é a 
ciência do controle em todos os aspectos temporais – passado, 
presente, futuro -, e como a Ciência Social exige a comunicação de 
informação, no caso a econômica, à Controladoria cabe a 
responsabilidade de implantar, desenvolver, aplicar e coordenar todo 
o ferramental da Ciência Contábil dentro da empresa, nas suas mais 
diversas necessidades.  

1.8.1 O Processo de Gestão 

O processo de gestão assegura o cumprimento da missão, conduzindo os 

gestores no planejamento, desenvolvimento e acompanhamento da empresa e sua 

continuidade. “O processo de gestão, também denominado processo decisório [...] é 
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composto de três etapas: o planejamento; a execução e o controle [...]” Mosimann; 

Alves; Fisch (1993, p. 105-107) 

A Controladoria fornece as informações exatas para a tomada de decisões, 

atuando de acordo com o modelo de gestão que é influenciado pela cultura da 

empresa e as variáveis ambientais. 

1.8.1.1 Planejamento 

Conforme define Figueiredo e Caggiano (1997, p.43): 

O planejamento é a mais básica de todas as funções gerenciais, e a 
habilidade com que esta função está sendo desempenhada 
determina o sucesso de todas as operações. Planejamento pode ser 
definido como o processo de reflexão que precede a ação e é dirigido 
para tomada de decisão agora com vistas no futuro. 

O planejamento é a primeira fase do processo decisório de gestão e envolve 

os seguintes passos: projeção de cenário, definição dos objetivos a serem 

alcançados e a verificação de pontos fortes e fracos, avaliação das ameaças e 

oportunidades e formulação de planos alternativos. 

1.8.1.2 Controle 

O controle é um processo que assegura que as atividades atuais estejam em 

conformidade com as atividades planejadas. Quanto mais completos, definidos e 

coordenados forem os planos, tanto será mais fácil o controle e a implementação de 

ações corretivas se necessárias no processo. Conforme descreve Chiavenato (1999, 

p. 16): 
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O Controle representa o acompanhamento, monitoração e avaliação 
do desempenho organizacional para verificar se as coisas estão 
acontecendo de acordo com o que foi planejado, organizado e 
dirigido. Controle é a função administrativa relacionada com a 
monitoração das atividades a fim de manter a organização no 
caminho adequado para o alcance dos objetivos e permitir a correção 
necessária para atenuar os desvios.  

1.9 Controller: O Profissional da Controladoria 

O controller é o profissional responsável pela área de Controladoria. Sua 

atuação deve ser no sentido de informar, formar, educar, influenciar e persuadir, 

nunca impor, de forma que todos ajam única e exclusivamente com os propósitos da 

empresa e com isso ela será lucrativa e eficaz. Segundo Padoveze (2007, p. 3): 

O papel do controller é o de monitoramento do plano de ação da 
empresa, fazendo avaliação coordenada da atuação de todos os 
gestores, sempre com foco no desempenho e resultados, global e 
setorial. É importante ressaltar que ele não é o responsável pelo 
alcance dos resultados planejados. Os gestores é que o são pela 
geração dos resultados de cada uma de suas áreas. À Controladoria 
cabe o monitoramento desses resultados em relação aos números 
planejados. A sua função é de apoio, mas não da responsabilidade 
final pela obtenção dos resultados setoriais. Podemos dizer, então, 
que ela não toma decisões operacionais, exceto as necessárias para 
condução de sua área de atividades. 

É fundamental que o profissional de controladoria tenha bons conhecimentos 

dos princípios contábeis e da legislação societária para que possa gerar bons 

relatórios para o governo, bem como os demais usuários externos das 

demonstrações financeiras. O controller deve fazer com que um sistema de controle 

interno eficiente seja implantado dentro de uma empresa visando, entro outros 

objetivos, salvaguardar adequadamente seus ativos. Esses controles internos devem 

ser montados à luz dos objetivos empresariais, de suas necessidades e de sua 

cultura organizacional.  
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1.10 A Controladoria no Controle 

A essência da Contabilidade é o controle. O controle busca aferir os 

resultados alcançados diante de metas preestabelecidas, fazendo com que, ao 

mesmo tempo, se possa avaliar o desempenho dos gestores responsáveis pelas 

atividades. 

1.11 Controle de Custos 

Antes da Revolução Industrial, a Ciência Contábil limitava-se a considerar 

como custo apenas o valor das aquisições das mercadorias a serem revendidas, 

considerando os gastos administrativos e comerciais apenas como gastos 

periódicos, e com isso, nasceu á necessidade de se identificar os custos dos 

diversos produtos fabricados por uma empresa. Conforme Padoveze (2007, p. 317): 

Podemos definir objeto de custo como alguma coisa para qual é 
necessária a identificação separada de seu custo, tanto em termos 
unitários como totais. Como exemplo de objetos de custos pode citar: 
custo de uma transação, de uma atividade, de um lote de produção, 
de uma fase ou processo de produção, de um departamento, de um 
serviço, de uma tarefa, de um funcionário, etc. 

1.11.1 Conceitos de Gastos, Custos e Despesas 

Gastos são todas as ocorrências de pagamentos ou recebimentos de ativos, 

custos ou despesas.  Custos são os gastos, que não investimentos, necessários 

para fabricar os produtos da empresa. Despesas são os gastos necessários para 

vender e enviar os produtos. 

A grande diferenciação conceitual entre custos e despesas decorre da 

separação primária entre empresas industriais e comerciais. Conforme Padoveze 
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(2007, p.317) “Custos são gastos para conseguir um produto e despesas são gastos 

para vendê-los”. 

1.11.2 Custos Diretos e Indiretos 

Custos diretos são aqueles que podem ser fisicamente identificados para um 

segmento particular sob consideração, neste caso uma linha de produtos, então os 

materiais e a mão de obra envolvidos na sua manufatura seriam custos diretos. 

Custos indiretos são gastos industriais que não podem ser alocados de forma 

direta e objetiva aos produtos. 

1.11.3 Custos Fixos e Variáveis 

Custos Fixos são aqueles que tendem a se manter constantes nas alterações 

do volume das atividades operacionais, podem diminuir ou aumentar em função da 

capacidade ou do intervalo de produção. 

Custos Variáveis são aqueles cujo montante em unidades monetárias varia na 

proporção direta das variações do nível de atividades. 

1.11.4 Custo-Padrão 

1.11.4.1 Definição e Finalidade 

Um padrão representa medidas físicas e monetárias relativas a elementos de 

receita e custo de eventos, transações e atividades adequadamente mensurados, 

que deveriam ser atingidos a partir de condições preestabelecidas. Suas finalidades 

mais importantes são: determinar o custo que deve ser; o custo correto; avaliar as 
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variações acontecidas entre o real e o padronizado e definir responsabilidades e 

obtenção do comprometimento dos responsáveis por atividades padronizadas, 

servindo como elemento motivacional. 

1.12 Controles Internos 

Para o estabelecimento de metas e objetivos, as empresas adotam ações que 

aumentam a probabilidade de que estas sejam alcançadas, com isto, chega-se ao 

entendimento sobre controle interno, que abrange a alta administração e níveis 

gerenciais apropriados. 

De acordo com Gomes e Salas (1999, p.13): 

O controle de gestão tem experimentado considerável expansão 
conceitual a partir da década de 50. Ao longo de todo este período, e 
principalmente durante a década de 70, surgem novos enfoques que 
incorporam novos conceitos, muitos emprestados de outras áreas 
(economia, psicologia, sociologia, administração, etc.,). É, porém, 
durante os anos 80 que diversos trabalhos passam a chamar a 
atenção para a crise existente na área contábil de gestão, devido a 
diversos fatores têm dificultado sua utilização como efetivo 
instrumento que facilite e potencialize o gerenciamento das 
atividades da empresa. 

Diante desse conceito, é importante ressaltar que o controle interno não é 

necessariamente um complexo sistema de rotinas e procedimentos burocráticos que 

necessite ser implementado exatamente como indicado nos livros e normas, para 

que funcione de modo satisfatório. A filosofia do administrador irá determinar a 

capacidade de implantar sistemas de controle que apresentem condições favoráveis 

para a empresa, atendendo suas particularidades. 

O controle está diretamente ligado nas demais funções do processo 

administrativo: planejamento, organização e direção. Representa um reflexo de 
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todas as demais funções administrativas, propiciando a mensuração e a avaliação 

dos resultados da ação empresarial, porém não deve ser considerada simplesmente 

como uma questão de estabelecimento de padrões, mensuração e correção de 

desvios, entende que o controle deve ser visualizado também, como um sistema que 

forneça feedback. 

A partir do conceito de controle interno, pode-se estabelecer uma distinção 

entre controles contábeis e controles administrativos segundo Attie (1985, p.61): 

Controles Contábeis compreendem o plano de organização de todos 
os métodos e procedimentos relacionados com a salvaguarda do 
patrimônio da propriedade dos registros contábeis. Controles 
Administrativos compreendem o plano de organização, bem como os 
métodos e procedimentos relacionados com a eficiência das 
operações, voltadas para a política de negócios da empresa e, 
indiretamente, com os registros financeiros. 

Estes conceitos são importantes de serem ressaltados, pois a distinção entre 

estes é evidente. Enquanto o controle contábil preocupa-se com os princípios que 

guardam o patrimônio e registros da empresa, os controles administrativos são 

voltados aos interesses de operações da empresa. 

1.12.1 Objetivos do Controle Interno 

O controle interno tem como objetivos proteger os ativos, produzir os dados 

contábeis confiáveis e ajudar a administração na condução ordenada dos negócios 

da empresa. Podem ser analisados os objetivos do controle interno com a 

segregação em quatro tópicos básicos, quais sejam: 

1) A salvaguarda dos interesses da empresa; 
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2) A precisão e a confiabilidade dos informes e relatórios contábeis, 

financeiros e operacionais; 

3) O estímulo à eficiência operacional; 

4) A aderência às políticas existentes. 

1.12.2 Conjugação dos Objetivos do Controle Interno 

Conhecendo-se os objetivos do controle interno, é possível afirmar que estes 

visam á configuração de segurança adequada ás atividades praticadas ao longo de 

toda a organização, de forma vertical de horizontal. Seus meios compreendem a 

forma pela qual estes objetivos serão alcançados. Conforme Attie (2000, p.122): 

A natureza do sistema de controle interno, á luz da empresa, deve 
basear sua fundamentação nos conhecimentos de administração de 
empresas, teoria de organização, sistemas, administração de 
pessoal, contabilidade, e assim por diante. A implantação dos 
próprios procedimentos de controle precisa levar em conta o custo de 
implementação e o benefício que pode trazer. Embora o cálculo do 
benefício apresente dificuldade prática de aplicação, devido ao fato 
de que nem sempre é possível estimar os benefícios que o controle 
propiciará no futuro, é preciso levá-lo em consideração 
principalmente nos casos em que a implantação de novos controles 
pode ter efeito relevante sobre os custos da empresa. 

O autor esclarece, de forma significativa, que o controle interno deve 

representar para a instituição um benefício, sendo que sua implantação merece 

análise para averiguar se o custo não será, por ventura, superior ao efeito positivo 

que ele proporcionará. 

1.12.3 Abrangência do Controle Interno 

Quanto á sua abrangência, o controle pode ocorrer em três níveis: 

estratégico, tático e operacional. De acordo com Chiavenato (1994, p.435-495), o 
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Controle Estratégico se refere geralmente aos aspectos globais que envolvem a 

empresa como uma totalidade e sua dimensão de tempo é o longo prazo, é genérico 

e sintético. O Controle Tático refere-se aos aspectos menos globais da empresa e 

sua dimensão no tempo é o médio prazo e não é tão abrangente e genérico como o 

controle estratégico. O Controle Operacional é o subsistema de controle realizado ao 

nível da execução das operações. Sua dimensão no tempo é o curto prazo e é 

direcionado para a ação corretiva imediata. 
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2 CAPÍTULO 2 – ANÁLISE DE DESEMPENHO DA EMPRESA 

Um fator importante que contribui para a mortalidade das pequenas empresas 

é que os proprietários em sua maioria não utilizam a Contabilidade como ferramenta 

de administração do negócio. A falta de informação tem sido o grande vilão das 

pequenas empresas, e algumas importantes informações de controle e análise a 

serem apresentadas neste capítulo são extremamente necessárias para que o 

pequeno empresário possa tomar decisões de modo seguro, reduzindo a 

possibilidade de mortalidade de sua empresa. 

2.1 Avaliação do Desempenho Empresarial – Análise Através de Índices 

2.1.1 O Papel dos Índices Econômicos e Financeiros 

A característica principal dos índices é fornecer uma visão ampla da situação 

econômica ou financeira da empresa. Conforme Matarazzo (2003, p.147) “Um índice 

é como uma vela acesa num quarto escuro”.  

Os índices servem de medida para aspectos econômicos e financeiros da 

empresa. Assim como um médico usa certos exames como pressão e temperatura, 

para elaborar um quadro clínico do paciente, os índices permitem elaborar um 

quadro de avaliação da empresa. Segundo Padoveze (2007, p. 429): 

A avaliação sobre a empresa tem por finalidade avaliar o resultado e 
o desempenho da empresa, detectar os pontos fortes e fracos do 
processo operacional e financeiro da companhia, objetivando propor 
alternativas de curso futuro a serem tomadas e seguidas pelos 
gestores da empresa. 
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2.1.2 Análise de Balanços 

Nos dias atuais é de fundamental importância para a sobrevivência de 

qualquer entidade, o acompanhamento de suas tendências e do desempenho 

financeiro, econômico e de rentabilidade. Felizmente com o progresso da tecnologia 

e o surgimento da Globalização, a contabilidade evoluiu de tal modo, que se tornou 

ferramenta importante para as empresas na tomada de decisão. A análise das 

demonstrações financeiras para toda a comunidade tornou-se essencial, pois é a 

partir dela que se pode verificar o sucesso dos negócios, suas deficiências e 

posteriormente uma solução viável.  

No mundo dos negócios, não existem palavras mais empregadas do que 

econômico e financeiro. Em análise de Balanços, esses termos precisam ser muito 

bem esclarecidos, pois em caso contrário, poderá chegar a conclusões confusas. 

Conforme Matarazzo (2003, p.262): 

Econômico: Refere-se a lucro, no sentido dinâmico, de 
movimentação. Estaticamente, refere-se a patrimônio líquido. 

Financeiro: Refere-se a dinheiro. Dinamicamente, representa a 
variação de Caixa. Estaticamente, representa o saldo de Caixa. O 
termo financeiro tem significado amplo e restrito. Quando encarado 
de forma restrita, refere-se à Caixa; quando seu significado é amplo, 
refere-se à Caixa Circulante Líquido. 

O resultado econômico é sinônimo de lucro (ou prejuízo). O lucro aumenta o 

Patrimônio Líquido, mais não aumenta as disponibilidades em dinheiro. 

O resultado financeiro pode ser obtido através do Fluxo de Caixa, que mostra 

o resultado financeiro da empresa á curto prazo. Já o Demonstrativo de Origens e 
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Aplicação de Recursos, mostra o resultado financeiro da empresa á médio longo 

prazo. 

2.1.3 Os Tipos e as Características da Análise das Demonstrações 

Financeiras 

Como não existe nenhum padrão para a Análise das Demonstrações 

Financeiras, existem vários tipos de índices, que são utilizados de acordo com o 

Analista. No entanto, sinteticamente, pode-se afirmar que os tipos de análises 

dividem-se em: 

•de Estrutura, Vertical ou de Composição; 

•de Evolução, Horizontal ou de Crescimento; 

A Análise de Estrutura ou Vertical tem o objetivo de medir percentualmente 

cada componente em relação ao todo do qual faz parte e fazer as comparações 

entre dois ou mais períodos, caso a empresa a ser analisada não esteja em seu 

primeiro ano de atividades. Segundo Matarazzo (2003, p.243) “O Percentual de cada 

conta mostra sua real importância no conjunto”. Já a Análise de Evolução ou 

Horizontal é de avaliar o aumento ou a diminuição dos valores que expressam os 

elementos patrimoniais ou do resultado, numa determinada série histórica de 

exercícios. Ainda, Matarazzo (2003, p. 245) “A evolução de cada conta mostra os 

caminhos trilhados pela empresa e as possíveis tendências”. 
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Os Índices de Liquidez têm o objetivo de avaliar a capacidade financeira da 

empresa, para satisfazer compromissos de pagamentos com terceiros. É 

representada pelos Índices de Liquidez Absoluta, Liquidez Seca, Liquidez Corrente, 

Liquidez Geral e Solvência Geral. Conforme Matarazzo (2003, p.163-164): 

São índices que, a partir do confronto dos Ativos Circulantes com as 
Dívidas, procuraram medir quão sólida é a base financeira da 
empresa. Uma empresa com bons índices de liquidez tem condições 
de ter boa capacidade de pagar suas dívidas, mais não estará, 
obrigatoriamente, pagando suas dívidas em dia em função de outras 
variáveis como prazo, renovação de dívidas, etc. 

Como o seu próprio nome diz, os Índices de Endividamento procuram avaliar 

o percentual de seu endividamento da empresa com terceiros, seja a curto ou á 

longo prazo. Pode-se até verificar, dependendo do caso e do grau de 

comprometimento, se a empresa está num processo de insolvência. Segundo 

Matarazzo (2003, p.154): 

O índice de Participação de Capitais de Terceiros, relaciona, 
portanto, as duas grandes fontes de recursos da empresa, ou seja, 
Capitais Próprios e Capitais de Terceiros. É um indicador de risco ou 
de dependência a terceiros, por parte da empresa. Também pode ser 
chamado índice de Grau de Endividamento. 

A quantidade e o tipo de índices a ser utilizado vão depender muito do 

objetivo da própria análise que se pretende desenvolver. O objetivo principal é 

subsidiar a tomada de decisão de crédito ou de investimento, entre outras. 

Apesar da contribuição fornecida pelos índices financeiros, é importante 

destacar que normalmente referem-se ao passado, quando para o analista o mais 

importante seria saber o que está ocorrendo no presente e o que poderá ocorrer no 

futuro. Porém, isso não invalida a importância de tais índices, pois, mesmo tratando-

se do passado, tem-se um instrumento para se saber como é que a empresa vinha 
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caminhando ao longo dos últimos anos. Dessa forma, os Índices Financeiros sempre 

serão ferramentas que podem prestar grande auxílio aos analistas, credores e 

investidores, entre outros usuários. 

2.1.3.1 Estrutura de Capital da Empresa 

Um dos principais problemas das pequenas empresas é o alto grau de 

endividamento. Geralmente, pequenos empresários recorrem á empréstimos 

bancários com altos juros para poderem iniciar suas atividades, sem saber se a 

empresa será capaz de gerar recursos para amortizar essa dívida. Matarazzo (2003, 

p.297) diz: “Financiar ativos constantes com empréstimos inconstantes pode 

complicar a situação financeira”. 

Para recorrer á Capitais de Terceiros, é muito importante que três variáveis 

sejam estudadas antes de endividar-se: 

a) Geração de recursos: Antes de contrair um empréstimo ou financiamento, 

a empresa deve certificar qual é a sua capacidade de geração de recursos 

para amortização dessa dívida. 

b) Liquidez (Capacidade de Pagar Dívidas): É importante que maior parte 

deste empréstimo ou financiamento seja aplicada no giro comercial da 

empresa, financiando as vendas por exemplo. Pois dessa forma, o efeito 

negativo sobre a liquidez será muito menor que a imobilização desse 

empréstimo, ou seja, aplicação em bens para o Ativo Não Circulante. 
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c) Renovação: A empresa deve sempre tentar renovar os empréstimos 

vencidos, sempre aplicando maior parte deste no giro comercial, desta 

forma a dívida estará sempre administrada. 

2.1.4 Orçamento 

2.1.4.1 Definições 

O processo de planejamento e controle orçamentário é considerado uma das 

bases da controladoria. Segundo Padoveze (2005, p.31): 

Orçar significa processar todos os dados constantes do sistema de 
informação contábil de hoje, introduzindo os dados previstos para o 
próximo exercício, considerando as alterações já definidas para o 
próximo exercício. 

 

O planejamento e controle orçamentário afastam o micro-empresário da 

gestão do acaso, em que os problemas são resolvidos quando aparecem. 

Permitindo a antecipação dos mesmos através de decisões pró-ativas. A 

prosperidade concretiza-se através do aumento dos resultados que está diretamente 

ligado ao crescimento do faturamento e/ou redução de gastos. No caso das micro-

empresas a gestão é centralizada ao proprietário, o que facilita a implementação do 

orçamento empresarial, visto que a proximidade aos colaboradores facilita na 

coordenação dos esforços necessários ao cumprimento dos objetivos 

Para a elaboração de um bom orçamento, deve - se levar em consideração 

todos os objetivos e metas que se almeja alcançarem no exercício ao qual o mesmo 

se refere. Deve-se também considerar as metas individuais de cada setor, bem 

como as metas coletivas da empresa. É muito importante também, que tais metas 
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não sejam contraditórias, de maneira que todas levem a empresa a um objetivo 

comum. 

Antes de iniciar um orçamento, além das metas e objetivos estarem definidos, é 

necessário também que se tenha definido as premissas e diretrizes que irão nortear 

a elaboração do orçamento. 

2.1.4.2 Conceitos 

O orçamento pode ter conceitos diferentes, como por exemplo:  

2.1.4.2.1 Orçamento de Tendência 

 É quando se usa os dados do passado da organização para projetar o 

orçamento do próximo exercício. É lógico que a simples reprodução dos dados do 

passado não é suficiente para a elaboração, pois sempre existirão eventos 

diferentes em cada exercício, porém, tais acontecimentos já deverão ser conhecidos 

nas diretrizes e premissas. 

2.1.4.2.2 Orçamento Base Zero 

Este tem como princípio questionar toda a empresa na hora de se fazer um 

orçamento. Segundo Padoveze (2005, p.42) “não é porque aconteceu que deverá 

acontecer”. 

2.1.4.3 Tipos de Orçamento 

2.1.4.3.1 O Orçamento Estático 
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É provavelmente o mais usado, principalmente entre as grandes 

organizações. Para estas, este tipo de orçamento é importante para que se possa 

fazer a consolidação das informações e se consiga visualizar os números finais 

como um todo. O ponto negativo deste tipo orçamentário é quando ocorre uma 

grande intempérie, como a crise atual. Isto pode prejudicar a avaliação das 

empresas e conseqüentemente as tomadas de decisões. 

2.1.4.3.2 O Orçamento Flexível 

Este surgiu para tentar solucionar as falhas existentes no Orçamento Estático, 

porém, não se deve simplesmente ficar alterando os números do orçamento, pois 

assim, não faz sentido o orçamento em si. Segundo Horngren apud Padoveze 

(2005. P.43) “o orçamento flexível é um conjunto de orçamentos que pode ser 

ajustado a qualquer nível de atividades”.  

Um item muito importante para a elaboração de um Orçamento Flexível é a 

exata distinção entre os custos fixos e as variáveis, pois ambos terão tratamentos 

distintos. 

2.1.5 Demonstração dos Fluxos de Caixa 

Estudos indicam que o principal motivo da mortalidade das pequenas 

empresas, segundo os proprietários e administradores, concentra-se na falta de 

capital de giro, indicando o desequilíbrio nas entradas e saídas de recursos da 

empresa. Isto acontece porque parte das pequenas empresas, não fazem um 

planejamento financeiro necessário, principalmente com relação ao capital de giro e 
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fluxo de caixa, que toda empresa, independente do seu tamanho, necessita de um 

controle de caixa. 

Para começarmos a falar sobre a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), 

é importante salientarmos que tomaremos como base as orientações do (FASB), 

Financial Accounting Standards Board, órgão que normatiza as práticas contábeis 

americanas e também do (IASB), International Accounting Standards Board, órgão 

que estabelece normas internacionais de contabilidade. 

Mas o que é a Demonstração dos Fluxos de Caixa? A DFC nada mais é do 

que uma série de pagamentos ou recebimentos que se estima ocorrer em um 

determinado período de tempo. 

Segundo Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p.398) “O objetivo primário da 

Demonstração dos Fluxos de Caixa, é prover informações relevantes sobre os 

pagamentos e recebimentos, em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um 

determinado período”. 

Tais informações podem permitir principalmente se analisadas em conjunto 

com outras demonstrações financeiras, que os gestores avaliem entre outras coisas: 

a capacidade de geração de caixa da empresa, a capacidade da empresa pagar 

seus compromissos junto ao acionista, a liquidez e flexibilidade financeira da 

empresa, o grau de precisão das estimativas passadas de fluxos futuros 

(orçamento), etc. 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pode ser feita de duas maneiras. Pelo 

Método Direto e pelo Método Indireto. 
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2.1.5.1 O Método Direto 

O Método Direto é o método pelo qual demonstra as entradas e saídas brutas 

de dinheiro, destacando os principais itens da atividade operacional da empresa, 

como recebimento pelas vendas de serviços ou produtos, e os principais 

pagamentos a fornecedores e empregados. O saldo de tais operações é 

considerado a Geração Líquida de Caixa do período em questão. 

Esta Geração Líquida de Caixa, somada as Aplicações Financeiras e ao 

Saldo Anterior do DFC, deve ser igual à conta de Disponibilidades do Balanço da 

empresa. 

O Método Direto da DFC é mais simples de ser entendido e por isso acaba 

sendo o mais usado. 

2.1.5.2 O Método Indireto 

Já o Método Indireto da DFC faz uma conciliação entre o Lucro Líquido 

demonstrado na DRE e o caixa gerado pelas operações. Conforme dizem Iudícibus, 

Martins e Gelbcke (2003, p.403):  

A principal utilidade desse método é mostrar as origens ou 
aplicações de caixa decorrentes das alterações temporárias de 
prazos nas contas relacionadas com o ciclo operacional do negócio 
(normalmente, Clientes, Estoques e Fornecedores). Outra vantagem 
é permitir que o usuário avalie quanto do lucro está-se transformando 
em caixa em cada período. Essa análise, todavia, deve ser feita com 
cuidado, pois é comum existirem recebimentos e pagamentos no 
período corrente de direitos e obrigações que se originaram fora do 
exercício a que se refere o lucro que está sendo apurado. 

Com a obrigatoriedade da DFC, algumas empresas estão preferindo adotar o 

método indireto, mesmo com os órgãos normatizadores das práticas contábeis 



 

 

38 

recomendarem o método direto por ser de mais fácil compreensão por parte do 

usuário, pois o mesmo é como se fosse uma continuação da seqüência da DOAR, a 

qual já era utilizada pelas empresas. 

2.1.6 Retorno do Investimento 

Atualmente, vive-se em um mundo de alta competitividade e alta 

complexidade organizacional em que diversas iniciativas competem por atenção 

gerencial e por investimentos. Desta forma, as decisões tomadas pelas empresas 

acerca de quais iniciativas conduzirem se tornam extremamente minuciosas, e a 

discussão sobre retorno sobre investimentos ganha enorme importância. È cada vez 

mais comum que este retorno tenha que ser comprovado para que os recursos da 

empresa sejam dirigidos a uma determinada iniciativa em detrimento de tantas 

alternativas. 

O cálculo do ROI (Retorno sobre Investimentos) reúne um conjunto de 

técnicas que tenta dimensionar o tamanho do investimento feito em uma 

determinada iniciativa e os ganhos esperados com o mesmo, para que se tenha uma 

estimativa, ainda que esta nunca vá ser exata, da validade ou não da iniciativa 

estudada. Conforme Padoveze (2007, p.454) “Este critério relaciona o lucro obtido 

pela divisão com os ativos utilizados por esta. O percentual obtido é o retorno do 

investimento.”  
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3 CAPÍTULO 3 – ESTUDO DE CASO DA EMPRESA “BILHAR 

DELTA” 

3.1 A posição da empresa Bilhar Delta no mercado 

A Empresa Bilhar Delta (nome fictício) é uma pequena empresa que atua no 

segmento de diversão e lazer e tem como produto principal a locação de mesas de 

bilhar e pebolim. Possui um patrimônio equivalente a 400 mesas distribuídas em 

uma região de um milhão de habitantes, que geram um faturamento médio de R$ 

29,9 mil mensais. 

Esta empresa tem dois sócios, que são irmãos e que se dedicam 

integralmente á essa sociedade, sendo um deles responsável pela gestão 

administrativa e financeira, e o outro pela área comercial e logística da empresa. 

Eles contam com o apoio de mais sete funcionários: um auxiliando na administração, 

dois na manutenção e marcenaria, e quatro nos serviços comerciais e logísticos. 

O imóvel é alugado (R$ 800/mês), e os serviços comerciais e de cobrança 

são realizados por três veículos de propriedade da empresa avaliados em R$ 25 mil. 

O custo fixo gira em torno de R$ 20 mil, incluindo uma folha de pagamento nominal 

de R$ 5,5 mil. A empresa possui ainda, prestações fixas no valor de R$ 4 mil em 

financiamentos de longo prazo relativas á veículos, refinanciamentos e parcelamento 

de impostos. O pró labore mensal dos sócios é de R$ 6 mil. 

O negócio funciona da seguinte maneira: a empresa Bilhar Delta adquire uma 

mesa de jogo e a deixa em comodato em algum local de lazer (bares, restaurantes, 

clubes, etc.), realizando também as benfeitorias necessárias como piso e cobertura. 
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Esse investimento corresponde a um valor médio de R$ 2,5 mil, que garante a 

exclusividade do ponto. Não há nenhum contrato formal entre as partes, e perdas 

são muito raras nesse setor, as mesas normalmente ficam do lado externo do bar e 

a probabilidade de roubou ou destruição é praticamente inexistente. 

As cobranças são efetuadas quinzenalmente e correspondem a 50% do valor 

cobrado pela ficha (R$ 0,50). Assim, o bar recebe o equivalente a R$ 0,25 por ficha, 

e a Bilhar Delta recebe um valor mensal médio em torno de R$ 75,00 (300 fichas por 

mês). Essa receita média é constante, com desvio padrão de 10%. 

Os sócios já estão no mercado há mais de dez anos, e a empresa ocupa 

lugar de destaque entre os concorrentes. Entretanto, ela está passando por uma 

situação difícil. O saldo atual devido aos bancos é de R$ 35 mil, os juros bancários 

são debitados todo mês, e o esforço dos sócios não está sendo suficiente para 

reverter à atual situação. A rotina de um dos sócios tem sido preenchida com visitas 

constantes aos bancos. Assim, analisando a situação descrita, pergunta-se: Como 

ajudá-los? 

3.2 Diagnóstico Contábil da Situação 

Um levantamento rápido nos saldos bancários da empresa aponta que a taxa 

média de juros cobrada é de 11,8% ao mês e é composto basicamente de 

financiamentos de curtíssimo prazo, cheque especial e contas garantidas que estão 

sendo utilizadas acima do limite e, para garantir as renovações, juros são debitados 

mensalmente. 
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Um planejamento imediato seria quitar esse endividamento de curto prazo ou 

substituí-lo por outro de melhor qualidade, com prazos maiores e taxas mais 

condizentes. A taxa condizente é aquela que provoca um efeito de alavancagem 

financeira favorável para a empresa e, para isso, o custo desse endividamento tem 

que ser menor que a taxa de retorno de investimento operacional da empresa. 

No entanto, esse planejamento é tão obvio que o próprio gerente do banco já 

havia sugerido ao dono da empresa, que buscava incessantemente alguma linha de 

crédito, sem sucesso. Os relatórios contábeis não condiziam com a realidade dos 

negócios, e nenhum gerente assumia o risco dessa operação. Enquanto isso, os 

juros absorviam toda a margem de lucro. 

Tendo em vista esse contexto, pergunta-se: Como a criação de um 

departamento de Controladoria na Bilha Delta pode maximizar seus resultados 

amenizando as dificuldades da empresa? Primeiramente deve-se fazer um 

diagnóstico da situação econômica e financeira da empresa Bilhar Delta, depois, 

simulações das alternativas possíveis e definição das prioridades. Como a empresa 

não dispunha de uma contabilidade ordenada, fez-se necessário a elaboração dos 

relatórios “por inventário”, e, a seguir apresentam-se os primeiros relatórios 

contábeis gerados. 
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3.3 Pontos Fortes e Fracos do Negócio 

3.3.1 Pontos Fortes 

O setor de lazer é promissor e garante receita fixa, possui uma estrutura de 

custos relativamente simples e previsível (predominantemente fixos), com carga 

tributária reduzida e boas possibilidades de expansão dos negócios. 

3.3.2 Pontos Fracos 

A empresa Bilhar Delta possui muita concorrência, e o retorno de seus 

investimentos é obtido á longo prazo, e há dificuldades em obtenção de 

empréstimos e financiamentos. 

3.4 Análise do Balanço Patrimonial 

Num processo inverso, elaborou-se o Balanço Patrimonial da empresa Bilhar 

Delta á partir do inventário dos bens, direitos e obrigações em determinada data. 

Para melhorar a qualidade dos números, foram utilizados valores á vista, custos 

concorrentes de reposição e ajustes á valor presente dos financiamentos pelas 

respectivas taxas pactuadas. 

A empresa Bilhar Delta apresentou um índice de liquidez corrente de 0,32, 

confirmando a dificuldade financeira da empresa; o grau de endividamento é 

razoável (59%), mais com predominância de dívidas de curto prazo (57%), o que 

agrava a gestão dos fluxos de caixa. 
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3.5 Demonstração do Resultado do Exercício 

Elaborou-se a estrutura de resultados da empresa Bilhar Delta a partir da 

estimativa média das receitas, que é bastante confiável em virtude do 

comportamento constante do faturamento, e dos custos e despesas operacionais, de 

comportamentos predominantemente fixos. 

A margem de lucro da empresa Bilhar Delta é boa (25,8%), e o lucro líquido 

após as despesas financeiras também permanece em um patamar aceitável 

(21,7%). As despesas financeiras giram em torno de 4% e são inerentes à gestão 

dos fluxos de caixa e da rolagem dos saldos bancários devedores. 

3.6 Demonstração do Fluxo de Caixa 

Apesar da margem de lucro ser positiva, a empresa Bilhar Delta apresentou 

saldo negativo do capital circulante líquido. O lucro mensal está sendo absorvido por 

novos investimentos (pontos e imobilizado) e, principalmente, pelo pagamento dos 

financiamentos de veículos, de uso particular dos sócios. Provavelmente, 

considerando-se os níveis atuais da atividade, os sócios estão antecipando as 

retiradas de lucros por meio de operações de leasing. 

Ao analisar as possibilidades de reduções ou eliminações de custos, chega-

se a conclusão que essas seriam variáveis pouco sensíveis. Alguns ajustes são 

possíveis, como a redução dos gastos com pessoal e do pró-labore. 
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3.7 Retorno de Investimento 

A análise da taxa de retorno de investimento das atividades da empresa 

Bilhar Delta permite algumas reflexões sobre a compatibilidade dos níveis de 

investimentos com os níveis de resultados operacionais. 

A empresa apresenta um ROI – retorno sobre investimento de 31,1% que é a 

ponderação de sua margem (21,7%) com o giro de seus investimentos (1,43 vezes). 

Em princípio, esses níveis são razoáveis, desde que a empresa administre o 

custo de seu endividamento de curto prazo (11,8% ao mês, ou 281% ao ano). 

Apesar da superficialidade desses números, pode-se imaginar o futuro dessa 

empresa caso não resolva seus problemas de fluxo de caixa. 

Supondo-se que a empresa elimine aquele saldo bancário negativo, pode-se 

considerar como lucro líquido o montante do lucro operacional apurado na 

demonstração de resultado no valor de R$ 7,7 mil e, para calcular-se economic 

value added (EVA), é necessário deduzir a remuneração do capital próprio. De forma 

conservadora, adotar-se-á taxa de juros da caderneta de poupança (6,17% ao ano) 

e calcular-se-á o montante máximo de investimentos compatível com os níveis de 

resultados atuais. 

Dessa forma, conclui-se que, apesar dos relatórios anteriores terem 

demonstrados lucros razoáveis e possibilidade de equilíbrio do fluxo de caixa, o nível 

informado dos investimentos da empresa (R$ 258,8 mil) está incompatível com a 

estrutura de lucro atual (R$ 7,7 mil). Á longo prazo, a empresa estará destruindo 
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valor. O cálculo a seguir demonstra que o nível atual dos investimentos está 

superavaliado em R$ 134 mil. 

Essa análise é preocupante e gera os seguintes questionamentos: 

- Estariam os valores apurados dos investimentos superavaliados? É possível 

que sim, visto que muitos pontos foram adquiridos de empresas concorrentes. 

- Se a empresa não agrega valor diante dos níveis atuais de resultados, o 

goodwill, ou market value added (MVA), também deve estar comprometido. Diante 

do elevado nível de investimento da atividade, é necessário, então, reduzir ainda os 

custos e gerar mais receitas. Estaria essa atividade passando por um momento 

crítico em seu ciclo de vida? 

- Como qualquer outro negócio, é necessário inovar. Não seria o momento de 

diversificar (ou sofisticar) os produtos? Não haveria uma forma de aproveitar essa 

“rede” de 400 bares da empresa Bilhar Delta? 

3.8 Fluxo de Caixa Prospectivo 

Projetando-se a situação atual em função de algumas premissas (número de 

mesas, taxa e juros, renovação de empréstimos), a empresa Bilhar Delta equilibrará 

seu fluxo de caixa em 12 meses. 

3.9 Procedimento Orçamentário 

Constatou-se que a empresa Bilhar Delta deve implantar um planejamento 

orçamentário, a fim de conseguir se antecipar á tempo de corrigir algumas situações 
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de riscos, e até mesmo conhecer suas fragilidades e potencialidades da empresa, e 

ainda conhecer os pontos fortes e fracos seja no ambiente interno ou externo, 

ganhando com isso, uma melhor competitividade no mercado. 

Outros relatórios e informações foram omitidos neste artigo por motivos de 

privacidade da empresa Bilhar Delta. 
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CCOONNSSIIDDEERRAAÇÇÕÕEESS  FFIINNAAIISS  

O objetivo deste trabalho foi de verificar a importância da Controladoria dentro 

da pequena empresa, pois serve como uma ferramenta para o gestor criar meios de 

gerenciar e avaliar a situação da empresa. 

Mostrou a importância das pequenas empresas no Brasil, identificado pelo 

grande número de empregos que deixam de existir com a mortalidade precoce das 

mesmas, por falta de apoio na gestão. 

Foram mostradas ferramentas simplificadas da Controladoria que aplicadas 

às pequenas empresas serão de grande utilidade na tomada de decisão, 

gerenciamento e planejamento dessas empresas como Análise de Balanço 

Patrimonial, Orçamentos, Fluxos de Caixa e Análises de Retorno sobre 

Investimentos. 

O trabalho mostrou com os exemplos de controle gerencial citados, que a 

Controladoria na Pequena Empresa é de vital importância. 

Com a intensa concorrência e com o mercado em constante mutação, o 

empresário não pode mais tomar suas decisões baseadas na experiência que julga 

ter. É necessário adequar-se as novas tecnologias, as novas mudanças impostas 

pela sociedade a fim de acompanhar as necessidades colocadas a cada dia. 

O pequeno empresário deve cobrar de seu contador maior participação no 

que diz respeito á assessoria e ao apoio na administração de sua empresa. O 

contador por sua vez deve abandonar a figura de mero cumpridor das obrigações 

fiscais e ser um agente de transformação, um assessor na tomada de decisões 
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alguém que extraia dos números as informações necessárias para as decisões, um 

suporte á administração segura. 
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