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Introdução

Orçamento

É um dos objetivo da gestão financeira, pois deve alinhar os

recursos frutos de receita, contas a receber [+], bem como

levantar as despesas, contas a pagar [–], de modo que se possa

auxiliar a tomada de decisão dos gestores sobre onde aplicar

os recursos, investimentos, presentes e futuros.



Introdução

Contas

Uma boa gestão financeira deve prever a melhor margem

de lucratividade, equilibrando os gastos e avaliando o saldo

atual de contas a PAGAR e a RECEBER.



Funcionamento

Controle

Se houver um controle financeiro eficaz, você vai poder

avaliar como seu capital evoluiu no passado e o que está

acontecendo com ele no presente. Dessa forma, é possível

identificar possíveis falhas e despesas desnecessárias, além de

alternativas de lucro a partir do remanejamento de aplicações.



Estudo de Caso

Padaria

Uma padaria familiar funciona bem, no entanto, há um

possível equívoco na gestão quando os proprietários

confundem o orçamento da empresa com orçamento familiar.

Exemplo:

Filha: – Pai preciso de dinheiro para passagem de ônibus.

Pai: – Vai lá na frente e pega no caixa.



Funcionamento

Planejamento

Portanto, para uma eficiente gestão financeira na empresa

é necessário implantar alguns controles gerenciais, que

forneçam sistema gerador de informações que possibilite a

efetivação do planejamento de suas atividades e controle de

seus resultados.



Contas a pagar

Definição

As Contas a Pagar são compromissos assumidos pela

empresa, representadas por compra de mercadorias, insumos

para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, aluguel,

empréstimos, contribuições, energia, entre outros.



Contas a pagar

Definição

O controle das Contas a Pagar fornece informações para

tomada de decisões sobre todos os compromissos da empresa

que representem o desembolso de recursos. O controle deve

ser uma tarefa de rotina da empresa, pois normalmente

envolve grande quantidade de recursos.



Contas a pagar

Controle

O controle visa a identificação dos seguintes elementos:

 identificar todas as obrigações a pagar;

 priorizar os pagamentos, na hipótese de dificuldade 
financeira;

 verificar as obrigações contratadas e não pagas;

 não permitir a perda de prazo, de forma a conseguir 
descontos;



Contas a pagar

Controle

O controle visa a identificação dos seguintes elementos:

 não permitir a perda de prazo, de forma que implique no 
pagamento de multa e juros;

 fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa;

 conciliação com os saldos contábeis.



Contas a pagar

Exemplo 1

A empresa Miradora Ltda. trabalha com compra, venda e

distribuição de grãos na região oeste de Santa Catarina. Para

efetivar suas operações depende de outros fornecedores,

parceiros e clientes que dão fluxo às suas atividades

comerciais. A seguir são apresentados dados hipotéticos sobre

seu controle de contas.



Contas a pagar

Compromissos

Para exemplificar o controle de Contas a Pagar:

 Conta de energia de 30/08 referente à NF008 no valor
$732,60 para o dia 02/09;

 Compra no Armazém Bicudo em 05/09 no valor de
$1.200,00, com vencimento da duplicata nº 027 em 15/09;

 Compra no Armazém Bigode em 09/09 no valor de R$
1.500,00, vencimento duplicata nº 031 para 19/09;

 30/09 fechamento da folha de pagamento de setembro no
valor $5.000,00 por ordem bancária para 05/10.



Contas a pagar

Compromissos

Para exemplificar o controle de Contas a Pagar:

 Compra no Armazém BichodoMato no dia 10/09 no valor de
$890,00, com vencimento da duplicata nº 012 para 20/09;

 Compra no fornecedor DeMatéria no dia 12/09 no valor de
$1.100,00, com vencimento da duplicata nº 068 para 20/09;

 Compra no Fornecedor DuBréjo no dia 14/09 no valor de
$380,00, com resgate do cheque n.º 115424 para 25/09;



Contas a pagar

Pagamentos

Até o dia 01/10/15 foram realizados os seguintes pagamentos:

 em 01/09/15 paga conta energia NF 008 – CELESC;

 em 15/09/15 paga duplicata nº 031 – Arm. Bigode;

 em 19/09/15 paga duplicata nº 027 – Arm. Bicudo;

 em 20/09/15 paga duplicata nº 012 – Arm. BichodoMato;

 em 27/09/15 paga duplicata nº 068 – Forn. DeMatéria;

 em 03/10/15 quitada folha de pagamento – O.B. 10092356.



Fluxo de Caixa

Atividade 1

Montar o demonstrativo do fluxo de caixa da Empresa

Miradora Ltda., por planilha, de acordo com os dados

fornecidos nos demonstrativos de compromissos e

pagamentos apresentados. Considere o cálculo de multa e

juros compostos estabelecido na conta da CELESC.

Qual foi o valor total pago pela empresa nesse mês?

Qual foi o valor total de juros pagos?



Fluxo de Caixa

Demonstrativo

É através deste relatório que todos os compromissos da

empresa são controlados, fornecendo ao administrador a

possibilidade de verificar todos os seus compromissos por

categorias: fornecedor, tipo de pagamento, títulos a pagar e

títulos pagos, duplicatas, cheques, para qualquer intervalo de

tempo.



Contas a receber

Definição

As Contas a Receber são resultados do foco fundamental

da organização e objetivam as receitas provenientes da

agregação de valor de bens de serviços (produtos ou serviços).

Exemplos?



Contas a receber

Controle

O controle das Contas a Receber fornece informações para

tomada de decisões sobre um dos ativos mais importantes que

a empresa dispõe os créditos a receber originários de

operações (vendas, aluguéis, investimentos, entre outros) a

prazo. O controle visa a identificação dos seguintes elementos:



Contas a receber

Controle

o A data e o montante dos valores a receber, os descontos 
concedidos e os juros recebidos;

o Os clientes que pagam em dia; 

o O montante dos créditos vencidos e os períodos de atraso;

o As providências tomadas para a cobrança e o recebimento 
dos valores em atrasos;



Contas a receber

Controle

o Identificar os principais clientes, o grau de concentração das 
vendas, a qualidade e a regularidade dos clientes;

o Acompanhamento da regularidade dos pagamentos, e 
programar as ações para cobrança administrativa ou judicial;

o Fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa.

o Conciliação contábil;



Contas a receber

Exemplo 2

A empresa Jasper Ltda. trabalha com a confecção e venda

de produtos de cama, mesa e banho no norte do estado de

Santa Catarina. A seguir são apresentados dados hipotéticos

sobre seu controle de contas a receber.



Contas a receber

Compromissos

Para exemplificar o controle de Contas a Receber:

o venda no dia 01/09 para Bento Confecções Ltda., no valor de 
$2.200,00 com vencimento para 05/09/15 duplicata nº 300;

o venda no dia 04/09 para Camila Modas Ltda., no valor de 
$800,00, vencimento para 10/09/15 duplicata nº 342;

o venda no dia 08/09 para Raquel Decorações Ltda., no valor 
de $900,00, vencimento para 10/09/15 duplicata nº 400;



Contas a receber

Compromissos

Para exemplificar o controle de Contas a Receber:

o venda no dia 15/09 para Cinthia Moreira no valor de 
$850,00, com vencimento para 25/10/15 duplicata nº 500;

o venda no dia 21/09 para Alex Silva no valor de R$ 790,00, 
com vencimento para 05/10/15 duplicata n.º 561;

o venda no dia 28/09 para Rocha e Roxa Ltda. no valor de 
1.000,00 com vencimento para 30/10/15 duplicata nº 610.



Contas a receber

Recebimentos

Até o dia 15/10/15 ocorreram os seguintes recebimentos:

o Em 01/10/15, $780,00 da duplicata nº 561.

o Em 05/10/15, $2627,50 da duplicata nº 300.

o Em 11/10/15, $1.200,00 da duplicata nº 400.

o Em 13/10/15, $850,00 da duplicata nº 342.

o Em 15/10/15, $900,00 da duplicata nº 610.



Fluxo de Caixa

Atividade 2

Montar o demonstrativo do fluxo de caixa da Empresa

Jasper Ltda., por planilha, de acordo com os dados fornecidos

nos demonstrativos de compromissos e recebimentos

apresentados. Responda:

Qual foi o valor total recebido nesse mês?

Qual foi o valor total recebido devido a juros?

Qual foi o valor total de descontos concedidos?



Conclusão

Observações

Para a implantação do controle de contas a receber existe

no mercado os modelos em papel (fichas) e também softwares

(alguns gratuitos), veja qual é o mais adequado para sua

empresa.



Conclusão

Observações

É comum nas pequenas empresas que o fato do

proprietário dar mais atenção às operações diárias de

compra/produção e venda, em detrimento da organização

administrativa, lembre-se de quem tem o controle da empresa

administra melhor, e assim pode conseguir melhores

resultados.
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