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RESUMO

LUCIANO, Fernanda Gesser. Gerenciamento da informação financeira de uma
empresa organizadora de eventos - um estudo de caso, 2005, 66 páginas. Curso de
Ciências Contábeis. Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis.

0 presente estudo tem como objetivo propor um conjunto de relatórios financeiros
para a empresa organizadora de eventos Activa, para a melhoria do controle dos
ativos e passivos circulantes e o fomento de uma gestão financeira eficiente, eficaz e
econômica. Para isso, discute-se a necessidade de controle financeiro por parte da
organização em busca da sua sobrevivência no mercado em que esta atua. Na
seção 3, apresenta-se o levantamento, coleta e tratamento de dados quantitativos e
qualitativos referentes ás finanças, às operações e funcionamento da Activa para
sua adequada contextualização e melhor análise das informações geradas a partir
daqueles dados. Identificam-se as falhas e ineficiências nos controles de finanças da
empresa objeto de estudo e determina-se como necessária a implantação de uma
rotina de elaboração de relatórios para uma eficiente gestão dos recursos. Como
resultado geral e final deste estudo, apresenta-se o principal relatório desenvolvido e
proposto, o Demonstrativo do Fluxo de Caixa. Os outros relatórios propostos são o
Fluxo de Caixa segregado do serviço de fotografias (semanal); o Controle do Nível
de Caixa por dia (freqüência mensal); a Projeção do Demonstrativo de Fluxo de
Caixa (freqüência mensal). Finalmente, sugere-se como temas de pesquisas futuras:
a análise da margem de contribuição de cada evento; estudo da evolução do Capital
Circulante Liquido; estruturação do sistema de custos definindo cada contrato de
formatura como centros de custos ou centros de receitas; impacto dos serviços
complementares (venda de fotos) na composição das receitas totais de uma
empresa organizadora de eventos, entre outros.

Palavras-chave: Contabilidade Financeira. Demonstrativo do Fluxo de Caixa.
Gestão das Disponibilidades.

ABSTRACT

LUCIANO, Fernanda Gesser. Financial information management of an event
organizing firm — case study, 2005, 66 pages. Bachelor of Accounting Degree. Santa
Catarina Federal University, Florianopolis.

The scope of this study is proposing a financial reports array for an event-organizing
firm called Activa, aiming the improvement of current assets and liabilities control and
the foment of an efficient, effective and economic financial management. To do so,
this work also discusses the need of a financial control in this enterprise, trying to
survive in its market. In section three, seeking, gathering and treatment of
quantitative and qualitative data related to Activa's finances, operations and working
are introduced for its correct contextualizing and better analysis of generated results
based on those data. Failures and inefficiencies in Activa's financial controls are
identified and it's concluded how necessary it is starting out the creation of a financial
reports routine needed to chase a more efficient resources management. As a
general and final result of this study, a main report is developed and proposed by the
author, the Cash Flow Statement. Other reports are proposed: Cash Flow based on
the photographic work (weekly); Daily Cash Control Level (monthly); Cash Flow
Statement Projection (monthly). Finally, future research themes are proposed:
income margin analysis on each event; studies on Liquid Current Capital evolution;
costs system construction defining each under graduation event contract as costs or
incomes centers; complementary services impact (photography selling) in composing
the whole incomes of an event-organizing firm, among others.

Keywords: Financial Accounting. Cash Flow Report. Fund Management.
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I INTRODUÇÃO
Nesta seção apresenta-se o problema de pesquisa e sua contextualização,
os objetivos, geral e específicos, assim corno, a justificativa do estudo, evidenciando
sua relevância, originalidade e viabilidade para a empresa analisada.

1.1 Apresentação
Com o progresso da tecnologia, da globalização, da competitividade,

o

mercado esta mudando constantemente o ambiente e a realidade empresarial. As
empresas que não estão bem estruturadas financeiramente ou aquelas que
gerenciam suas finanças com ineficiência, podem ter problemas com tantas
mudanças, pois não conseguem acompanhar o ritmo exigido pelo mercado, o que
põe em risco sua própria sobrevivência.
Assim, atualmente a area financeira é a responsável, em grande parte, pelo
funcionamento das atividades das empresas, seja pela administração dos recursos
patrimoniais, seja pelos financiamentos ou investimentos ou simplesmente para
atender as necessidades operacionais.
Nesse contexto, o principal papel do gestor financeiro é garantir os recursos
disponíveis nos montantes adequados, no momento certo e com o menor custo,
visando sempre a sobrevivência e o fortalecimento financeiro da empresa.
É importante salientar que as decisões financeiras que venham a serem
tomadas por uma empresa requerem cuidadosa atenção, principalmente, no que se
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referem aos elementos de curto prazo. Um erro na administração de capital de curto
prazo pode ocasionar graves problemas financeiros, levando a empresa a sérias
dificuldades em saldar suas dividas, pondo em risco sua solvência e liquidez.
Os ativos a curto prazo são importantes na estrutura financeira para que os
negócios sejam viabilizados, além de contribuir para a formação do resultado
econômico do investimento realizado. São os ativos correntes que produzem
capacidade de sustentação e crescimento dos negócios.
No caso deste trabalho, a autora identificou, no setor financeiro de uma
empresa organizadora de eventos algumas deficiências passíveis de melhoria, que,
adotando procedimentos adequados podem contribuir para otimizar a utilização do
capital circulante liquido, e melhorar o controle financeiro, visando a racionalização
dos recursos e evitar a ociosidade de possíveis excedentes de disponibilidades ou o
risco de baixa liquidez.

1.2 Tema
Proposta de procedimentos de controle gerencial dos ativos e passivos
circulantes de uma empresa organizadora de eventos, com a finalidade de alcançar
eficiência, eficácia e economicidade na gestão dos recursos financeiros.

1.3 Problema
Com base no tema apresentado, esta pesquisa pretende responder o
seguinte questionamento:
Como utilizar as informações disponíveis no setor financeiro de uma
empresa organizadora de eventos para melhorar o controle dos ativos e
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passivos circulantes, e fomentar uma gestão dos recursos financeiros com
eficiência, eficácia e economicidade?

1.4 Objetivos
Os objetivos geral e específicos para esta pesquisa são apresentados nesta

sub-seção.

1.4.1 Objetivo Geral
0 objetivo geral do presente trabalho consiste em propor um conjunto de
relatórios financeiros para uma empresa organizadora de eventos para a melhoria do
controle dos ativos e passivos circulantes e o fomento de uma gestão financeira
eficiente, eficaz e econômica.

1.4.2 Objetivos Específicos
Para alcançar o objetivo geral, alguns objetivos específicos são propostos:
•

Determinar por que é necessário o controle financeiro de uma empresa
organizadora de eventos;

•

analisar as informações financeiras da empresa objeto de estudo e sua

contextualização operacional;
•

identificar as principais falhas operacionais no controle das informações do
setor financeiro da empresa em estudo e;

•

desenvolver um fluxo de caixa para a empresa em estudo.
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1.5 Justificativa
A relevância do estudo consiste em contribuir para a melhoria da gestão
financeira a curto prazo da empresa "Activa Produções e Eventos", controlando seus
valores a receber, a pagar, e administrando o saldo disponível.
Sua relevância também se dá pelo aprimoramento

e revisão

dos

conhecimentos e das políticas referentes à administração financeira do capital de
giro.
A motivação da academica está diretamente ligada com os interesses da
empresa por fazer parte de seu quadro de colaboradores, o que permitirá por em
prática os resultados obtidos com o estudo realizado.
Na mesma ordem de idéias, a viabilidade da pesquisa está garantida, pois
há ampla disponibilidade e acessibilidade dos dados e informações necessárias para
a realização deste estudo.
Cabe salientar que a área financeira da empresa nunca foi objeto de análise
acurado para a tomada de decisões por parte dos seus gestores e acredita-se que
as conclusões obtidas possibilitarão uma administração mais eficiente de seus ativos
circulantes.
Na seqüência, apresentam-se os procedimentos metodológicos adotados no
desenvolvimento da pesquisa.

15

1.6 Metodologia
Para alcançar os objetivos do trabalho foram utilizados métodos, técnicas e
análises de coleta de dados julgados essenciais á obtenção de informações
relevantes para o desenvolvimento da pesquisa.

1.6.1 Caracterização da pesquisa
0 estudo realizado caracteriza-se como pesquisa qualitativa, já que não são
utilizados instrumentos estatísticos ou qualquer outra forma relacionada a dados
numéricos. Conforme Longaray et al (2003, p.92), "a pesar de a Contabilidade lidar
intensamente com números, ela é uma ciência social, e não uma ciência exata como
alguns poderiam pensar, o que justificaria a relevância do uso da abordagem
qualitativa".
De acordo com Roesch (1999, p.49), a pesquisa qualitativa "6 apropriada
para a avaliação formativa, quando se trata de melhorar a efetividade de um
programa, ou plano, ou quando se trata de selecionar as metas de um programa de
desenvolver uma intervenção".

1.6.2 Delineamento da pesquisa
Para o delineamento desta pesquisa adota-se a classificação de Vergara
(1998), que a classifica sob dois tipos de enfoques: quanto ao meio e quanto aos
fins.
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1.6.2.1

Quanto aos meios

Os principais meios utilizados nesta pesquisa são: documental, bibliográfica,
de campo e estudo de caso. A análise documental é feita com base em documentos
próprios da empresa e documentos externos (contabilidade), que se referem ao
objeto de estudo. Conforme Gil (2002, p. 66), "vale-se de materiais que não
receberam ainda tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de
acordo com os objetivos da pesquisa".
De acordo com Ruiz (1996, p. 51), a pesquisa bibliográfica "permitirá o
estabelecimento de um modelo teórico de inicial de referencias". Este tipo de
pesquisa é necessário em qualquer trabalho monográfico com a finalidade de
fundamentar teoricamente o assunto analisado. No caso desta pesquisa, seu
objetivo principal consiste em aprofundar o entendimento e os conceitos referentes
ao capital de giro e seus componentes (Ativo e Passivo Circulantes).
0 estudo caracteriza-se como de campo, pois o principal local de pesquisa e
coleta de dados é o setor financeiro da própria empresa objeto de estudo. Vianna
(2001) ressalta que, nesse tipo de pesquisa, as fontes de dados serão pessoas,
grupos ou comunidades, das quais informações serão colhidas a respeito delas
mesmas ou de instituições que representam ou na quais trabalham.
A pesquisa realizada tem, principalmente, caráter de estudo de caso, pois
limita-se unicamente a uma empresa especifica. Não se pretende que os resultados
obtidos neste estudo sejam aplicados diretamente em outras empresas, mas isso
não impede que os procedimentos propostos não sejam utilizados, com as devidas
adaptações por outras empresas.
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Para Gil, (2002, p. 54), "estudo de caso é um estudo profundo e exaustivo de
um ou de poucos objetivos, de maneira que permita seu amplo detalhado
conhecimento, tarefa praticamente impossível mediante outros delineamentos já
considerados".

1.6.2.2

Quanto aos fins

Quanto aos fins, conforme Vergara (1998), esta pesquisa pode ser,
simultaneamente classificada como exploratória e descritiva. Exploratória porque
existe pouco conhecimento acumulado na Area estudada. De acordo corn Vienna
(2001), esse tipo de pesquisa possibilita uma explicação maior

e

um

aprofundamento de estudos sobre determinado assunto ou área, com vistas a seu
entendimento mais qualificado.
Caracteriza-se também como descritiva porque segundo Gil (2002, p 42),
"pesquisa descritiva têm como objetivo primordial a descrição das características de
determinada população ou fenômeno ou, então, o estabelecimento de relações entre
variáveis".

1.6.3 Limitações da pesquisa
No que se refere a delimitação da pesquisa, a escolha da Activa Produções
e Eventos como objeto deste estudo, baseia-se na disponibilidade e facilidade de
acesso aos dados financeiros e contábeis por parte da autora.
Por ser um estudo de caso, o alcance dos resultados da pesquisa
aplicam-se somente a esta empresa. São coletados dados contábeis, financeiros e
administrativos somente a partir de outubro de 2004, já que anteriormente a essa
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data, o controle interno apresenta deficiências de tal magnitude que não permitem a

necessária confiabilidade dos dados para sua utilização neste estudo.
Uma limitação importante refere-se a alteração dos valores apresentados,
por solicitação expressas da diretoria da empresa, por questões de sigilo e por
motivos estratégicos da organização. No entanto, visando a objetividade e a

coerência do estudo, os valores mantêm as proporcionalidades entre si, de acordo
com os valores originais.

1.7 Estrutura
Este trabalho esta dividido em quatro (04) seções l , a saber:
Na presente

seção, estão descritos o tema, problema, objetivos

e

metodologia desta pesquisa.
Na segunda seção, apresenta-se a fundamentação teórica, onde são
expostos os conceitos básicos sobre o assunto analisado.
Na terceira seção, descreve-se e se analisa o estudo de caso da Activa

Produções e Eventos.
Finalmente, na seção quarta, apresentam-se as

considerações finais,

descrevendo as conclusões e sugerindo novas pesquisas.

Segundo a NBR 6024, os documentos escritos de acordo com as Normas da ABNT são divididos
em "SEÇÃO", e não "capitulos", sendo a seção definida como a parte em que se divide o texto de um
documento, que contém as matérias consideradas afins na exposição do assunto.
1

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Nesta seção, apresentam-se definições da função financeira empresarial e o
papel do gestor financeiro. Posteriormente, são enfatizadas a gestão financeira a
curto prazo e seus componentes: disponibilidades e contas a receber e a proposta
do fluxo de caixa.

2.1 Administração financeira
A administração financeira contribui para as empresas obterem o resultado
final do período, ou seja, ela permite urna visualização rápida da situação da
empresa, sabendo se a mesma esta operando em lucro ou prejuízo (GITMAN e
MADURA, 2003; ROSS, WESTERFIELD e JORDAN, 2000).
Segundo Sanvicente (1987), assessorar a empresa proporcionando-lhe os
recursos monetários exigidos ao mais baixo custo possível, é o principal objetivo da
função financeira. Para que isso seja possivel, segundo o autor, é preciso determinar
os custos e as outras condições de cada fonte disponível de recursos (prazos,
garantias, datas de pagamento), procurando desta forma, elaborar a melhor
estrutura possível.

2.2 0 papel do administrador financeiro
Normalmente, a responsabilidade do administrador financeiro esta na
decisão em relação a investimento. Segundo Groppelli e Nikbakht (2005, p.21), "os
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administradores financeiros estão incumbidos da responsabilidade primária de
maximizar o prego das ações da empresa mantendo o risco no menor nível
possível".
Outra responsabilidade do administrador financeiro é fornecer informações
solidas sobre a empresa economicamente. Assim, o administrador desenvolve
maneiras acessíveis garantindo a qualidade das informações obtidas, integrando os
funcionários de outras areas que não a financeira (GITMAN e MADURA, 2003;
ROSS, WESTERFIELD e JORDAN, 2000).

2.3 Administração do capital de giro
Os elementos do capital de giro são identificados no ativo circulante e passivo
circulante, referindo-se portanto, ao curto prazo, que é definido corno um período
igual ao de um exercício social, que na grande maioria das empresas corresponde a
um ano (IUDICIBUS e MARION, 1999; MATARAZZO, 1998).
Santos (2001) descreve, uma empresa utiliza para seu fim recursos materiais
de baixa renovação, que são os de capital fixo (instalações, equipamentos) e os
recursos de alta renovação, que são as matérias primas e produtos que constituem o
capital circulante liquido.
Segundo Groppelli e Nikbakht (2005 p. 333). o "capital circulante liquido é o
montante de dinheiro que sobra após os passivos circulantes serem subtraidos dos
ativos circulantes".
Para Ferreira (2005, p. 100),
o capital de giro é constituido dos recursos financeiros desembolsados pela
empresa para pagamentos dos gastos diretamente aplicados no ciclo
operacional dos produtos que, em determinado momento, encontram se ern
alguma das fases deste ciclo como compras, produção ou vendas. Sao
recursos financeiros desembolsados pela empresa, mas ainda não
recebidos.
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As contas do capital de giro podem sofrer modificações rapidamente, como as
disponibilidades, investimentos temporários, contas a receber e estoques, entre
outras (SANVICENTE, 1987).
A administração das contas dos elementos que compõem o capital de giro
possuem inter-relações entre eles. Desta maneira, são calculados o nível adequado
de estoques que a empresa deve manter, seus investimentos em crédito a clientes e
os critérios de gerenciamento de caixa de forma consistente com os objetivos
enunciados pela empresa (IUDiCIBUS e MARION, 1999; MATARAZZO, 1998;

ZDANOWICZ, 2002).
Convém diferenciar o Capital de Giro Bruto (CGB) e o Capital de Giro Liquido

(CGL). Segundo ludicibus e Marion (1999), o capital de Giro Bruto é constituído dos
seguintes itens:
•

disponibilidades (disponível em caixa e bancos);

•

investimentos temporários (títulos e valores imobiliários);

•

contas a receber;

•

estoques.

0 capital de giro ou Capital Circulante Liquido são todos os ativos
circulantes menos todos os passivos circulantes. E o capital de giro bruto menos os
compromissos a curto prazo (IUDiCIBUS e MARION, 1999). Assim, o Capital
Circulante Liquido é o resultado da seguinte formula:

CCL = AC—PC
Onde,
CCL = Capital Circulante Liquido
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante
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Para ludicibus e Marion (1999), o valor do Capital Circulante Liquido pode
ser obtido pela diferença entre as contas não circulantes, ou seja o, passivo não
circulante (Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Liquido) menos o ativo não
circulante (Ativo Permanente e Realizável a Longo Prazo), conforme representado a
seguir:
CCL = (ELP + PL) — (AP + RLP)
Onde,

CCL = Capital Circulante Liquido
ELP = Exigível a Longo Prazo
PL = Patrimônio Liquido
AP = Ativo Permanente
RLP = Realizável a Longo Prazo

0 Capital Circulante Liquido representa a parcela do financiamento total a
longo prazo que excede as aplicações a longo prazo, passando a financiar os
recursos correntes (IUDiCIBUS e MARION, 1999; MARION, 1998).
Quando a soma dos elementos do ativo circulante for maior do que a soma
dos elementos do passivo circulante, o Capital Circulante Liquido será positivo, caso
contrário, será negativo. Quando as somas forem iguais, o Capital Circulante Liquido
será nulo (IUDÍCIBUS e MARION, 1999; MARION, 1998, MATARAZZO, 1998).
Quando o Capital Circulante Liquido é negativo, torna-se perigoso para a
empresa, pois quer dizer que ela não possui recursos suficientes para cobrir todas
as suas necessidades a longo prazo, sendo então utilizados fundos provenientes do
passivo circulante (IUDICIBUS e MARION, 1999; MARION, 1998, MATARAZZO,
1998).
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2.3.1 Ciclo operacional e ciclo de caixa
Para que se tenha uma gestão eficiente de capital de giro é importante
distinguir o ciclo operacional do ciclo de caixa. Para Padoveze (2005, p. 191), o ciclo
operacional "corresponde a todas as ações necessárias para o desempenho de
cada atividade".
0 ciclo operacional da empresa é definido como o período de tempo que vai
do ponto de partida em que a empresa adquire as matérias-primas e utiliza a mãode-obra no seu processo produtivo, até o ponto em que recebe o dinheiro pela
venda do produto. 0 período médio dos estoques mais o período médio dos
recebimentos é igual ao ciclo operacional, conforme a fórmula a seguir (GITMAN e
MADURA, 2003):
CO = PME + PMC
Onde,
CO = Ciclo operacional
PME = Período Médio dos Estoques
PMR = Período Médio de Cobrança

Para Padoveze (2005, p.195), o fundamento da gestão do ciclo operacional
está:
em que, gastando-se o menor tempo possível, a empresa poderá acionar
mais rapidamente o desempenho de suas atividades outra vez,
conseguindo com isso um giro maior dos recursos à disposição das
atividades. 0 maior giro, ou maior rotação, é evidência de maior
produtividade na utilização dos recursos e, conseqüentemente, menores
custos e maiores ganhos.

Para Brasil e Brasil (1997, p.21), "esse fluxo 6, por definição, a diferença
entre as entradas e as saídas de dinheiro proveniente das vendas consumidas nas
operações, respectivamente".
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O ciclo financeiro ou de caixa é o período de tempo que a empresa leva
desde o desembolso para adquirir matéria-prima, até o recebimento da venda do
produto resultante.
O período médio de pagamentos é o tempo disponível para o pagamento
desses insumos. Dessa forma, o número de dias do ciclo operacional menos o
período médio de pagamento resulta no ciclo de caixa (CC), conforme Gitman e
Madura (2003, p.400):
CC = CO — PMP
Onde,
CC = Ciclo de Caixa
CO = Ciclo Operacional
PMP = Período Médio de Pagamento

O Ciclo de Caixa também pode ser calculado mediante a soma algébrica do
Período Médio dos Estoques, do Período Médio das Cobranças e o Período Médio
dos Pagamentos, conforme apresentado por Gitman e Madura (2003, p.400):
CC = PME + PMC — PMP
Onde,
CC = Ciclo de Caixa
CO = Ciclo Operacional
PMP = Período Médio de Pagamento
PME = Período Médio dos Estoques
PMC = Período Médio de Cobrança
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O ciclo operacional e o ciclo de caixa, estão ilustrados na Figura 1:

Compras de
Insumos

Venda de
Produtos a Prazo

Recebimento das Vendas
a prazo
•

•

PME

PMR

•
•

Ciclo de Caixa

Pagamento dos Insumos a Prazo
Ciclo Operacional

Alk

Figura 1 — Ciclo Operacional e Ciclo de Caixa.
Fonte: Ross, Weterfield e Jordan (1998)

A partir dessa figura percebe-se a relação existente entre o Ciclo de Caixa
(CC) e o Ciclo Operacional (CO). Note-se que o Ciclo Operacional é muito mais
abrangente e que o Ciclo de Caixa limita-se somente ao período compreendido entre
o pagamento das compras e o recebimento das vendas.

2.4 Administração de disponibilidades
As empresas efetuam pagamentos imediatos utilizando os recursos contidos
nas contas do Ativo referentes ás disponibilidades.
Braga (1989) descreve que, disponibilidades são valores mantidos em caixa,
saldo livre para movimentação e aplicações financeiras de rápida liquidez. Com uma
boa administração desses itens, a empresa terá um funcionamento adequado, pois
eles constituem parte importante da função financeira.
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De acordo com Gitman (2002), a administração de caixa é o ponto
fundamental da gestão do capital de giro, pois constitui nos ativos mais liquidos da
empresa. Deste modo, é o que consta no disponível que possibilita o pagamento das
contas da empresa na devida data de vencimento.

0 caixa é uma conta que serve para registrar o movimento de dinheiro na
escrita contábil e indica o dinheiro em poder da empresa ou entidade. Em seu
montante inclui-se dinheiro, bem

como,

cheques,

depositados. Ele visa manter a liquidez imediata

recebidos

e

ainda

não

necessária para suportar as

atividades da empresa.
Vale ressaltar que no decorrer deste trabalho o termo "gestão de caixa" deve
ser entendido no seu sentido mais amplo de "gestão de disponibilidades", de acordo
com o exposto por Marion (1998).

0 planejamento de caixa é importante tanto para empresas que passam por
dificuldades financeiras como para aquelas que estão auferindo lucro. Santos (2001)
afirma que, para empresas com problemas financeiros, o planejamento de caixa é o
principal recurso na busca de uma solução, para empresas em situação de lucro, o
planejamento de caixa proporciona aumentar a eficiência no uso de disponibilidades

financeiras.
E importante lembrar que lucro contábil e liquidez são conceitos totalmente
diferentes, independentes e sem relação direta entre eles, no entanto, problemas de
liquidez, poderão afetar os lucros a médio ou longo prazo, ao limitar o potencial da
empresa em gerar renda a partir dos recursos que ela possui
MARION, 2002; MARION, 1998; RIBEIRO, 2005).

(IUDiCIBUS e
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Para Archer e D'Ambrósio (1969), é necessário

que o administrador

financeiro certifique-se de que o investimento em recursos monetários seja
empregado de forma eficiente. É necessário administrar as disponibilidades de
maneira eficiente e com equilíbrio, pois fatores como alto custo de dinheiro e
incerteza do fluxo de caixa obrigam a empresa a manter um nível mínimo de
disponibilidades.

2.4.1 Razões para manutenção de recursos no disponível
Segundo Hoji (1999, p. 112), as empresas precisam manter o saldo de caixa
basicamente para atender às seguintes necessidades:
•

pagamentos de transações geradas pelas atividades operacionais, como
matérias-primas, serviços profissionais e salários;

•

amortização de empréstimos e financiamentos;

•

desembolsos para investimentos permanentes;

•

pagamentos de eventos não previstos; e

•

reciprocidade em saldo médio exigidos pelos bancos.
Neto e Silva (1997, p.78) citam como razões para a manutenção de

disponibilidades: a transação, a precaução e a especulação.
Segundo Sanvicente (1987), deve-se manter um saldo de caixa suficiente
para possibilitar a boa administração do disponível, para que não se prejudique o
objetivo de maximização da rentabilidade sobre os recursos obtidos. A administração
de disponibilidades busca o equilíbrio entre o excesso e a escassez.
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2.4.2 Controle do nível de caixa
Alguns são os fatores que afetam e determinam os valores mantidos em
caixa por uma empresa, segundo Sanvicente (1987):
•

as grandes diferenças previstas entre as entradas e saídas de caixa.
Pode-se, dessa forma, sobrar dinheiro em períodos em que as saídas
superem as entradas. Uma maneira de se evitar isso é projeção do fluxo
de caixa junto com relatórios de entradas e saídas;

•

as grandes diferenças imprevisíveis entre as entradas e saídas. Essas
diferenças podem ocorrer devido a incertezas de diversos eventos como:
enchentes, incêndios, concordata de clientes, entre outros;

•

a obtenção de mais crédito junto a fornecedores ou instituições
financeiras, e se houver necessidade, a redução de despesas;

•

relações mantidas com os bancos. As taxas e os serviços cobrados pelos
bancos são diretamente proporcionais aos valores mantidos nessas
instituições.
Nesse sentido, o controle do nível de caixa deve ser monitorado

constantemente visando a eficiência na gestão dos recursos líquidos mediante a
minimização de riscos.

2.4.3 Controle das entradas de caixa
Sendo o objetivo básico na administração de disponibilidades a obtenção da
maior liquidez possível sem que haja excedentes ociosos, deve-se dar atenção aos
meios de aumentar as entradas por unidade de tempo. Segundo Sanvicente (1987),
para se ter maior eficiência de entradas e caixa, a empresa deve preocupar-se em
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diminuir a possibilidade de furtos e desfalques. Uma maneira de fazer isso é dividir
as tarefas, pois cada funcionário ficará responsável por apenas uma tarefa e o
supervisor geral por todas.
Como sugestão para acelerar os recebimentos, o tempo de inatividade dos
recursos deve ser o menor possível. 0 autor cita como exemplo a emissão e entrega
rápida das faturas, o registro e o depósito imediato dos cheques recebidos
diariamente, entre outros procedimentos.

2.4.4 Controle das saídas de caixa
Igualmente ao controle das entradas, o objetivo continua sendo o de
"preservar o maior nível de liquidez possivel, desde que não haja prejuízos por
manutenção de saldos excessivos" (SANVICENTE, 1987, p.86).
Para o autor os seguintes aspectos são importantes:
•

fundos já aprovados fazem aplicações rápidas, para não deixar recursos
ociosos;

•

subdivisão dos processos de pagamentos, dificultando desvios;

•

pagamentos de produtos ou serviços com descontos, permanecendo os
fundos um período mais longo na empresa.
0 controle de saídas deve ser acompanhado permanentemente mediante o

monitoramento das contas a pagar, assim como um completo planejamento destas.
Do ponto de vista financeiro, devem se evitar concentração de pagamentos em
datas especificas e do ponto de vista gerencial devem se estabelecer procedimentos
de controle interno com o intuito de proteger o patrimônio de possíveis erros ou
desvios/desfalques.
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2.5 Administração de Contas a Receber
As contas a receber provenientes de vendas a prazo,

é um dos

componentes mais importantes do capital de giro de uma empresa. Braga (1998)
argumenta que, vendas a prazo consistem em liberar crédito para os clientes. A
empresa paga a mercadoria ou presta o serviço num determinado momento e o
cliente assume o compromisso de pagar o valor em uma data a longo prazo.
Segundo Groppelli e Nikbakht (2005, p.337):
dar flexibilidade aos padrões de crédito para aumentar as contas a receber
tem vantagens e desvantagens. As vantagens são os aumentos nas vendas
e nos lucros. Desvantagens se refletem numa maior probabilidade de mais
contas incobreveis e no custo do financiamento adicional de contas a
receber.

Portanto, a liberação de crédito implica em aumentar as despesas com
analise de crédito e cobrança. Contudo, o nível de operações é ampliado, ganhos de
escala são obtidos, os custos fixos são melhores absorvidos e conseqüentemente,
sua rentabilidade é aumentada (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2005; MATARAZZO,
1998; GITMAN, 2002).
Para Neto e Silva (2002, p.108), "a política de crédito fixa os parâmetros da
empresa em termos de vendas a prazo. Na política de crédito estarão os elementos
fundamentais para a concessão, a monitoria (sic) e a cobrança do crédito".
Para Ross, Westerfield e Jordan (1998), os componentes da política de
crédito se subdividem em: condições de venda, análise de crédito e política de
cobrança. Apresentam-se a seguir esses elementos, conforme a abordagem do
autor.
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2.5.1 Condições de venda
São três os elementos das condições de vendas: prazo de crédito, desconto
por pagamentos antecipados e instrumento de crédito.
Prazo de crédito é o tempo que é cedido ao crédito. Este prazo varia
conforme o setor, mas normalmente varia entre 30 e 120 dias. Alguns fatores podem
interferir neste prazo de crédito, como a demanda dos consumidores, padronização
do produto, poder aquisitivo dos consumidores, estratégias da empresa, entre

outros.
Descontos por pagamentos antecipados têm por objetivo acelerar os

recebimentos das vendas. Conseqüentemente, ocorrerá a redução do volume de
crédito oferecido e a empresa poderá contrapor esse beneficio ao custo de

descontos.
Instrumento de crédito é a prova do endividamento. Um dos instrumentos
formais de créditos é a fatura. A fatura é enviada junto com a mercadoria e assinada
pelo cliente, confirmando o recebimento.
Outro instrumento de crédito é a nota promissória, que consiste em uma
promessa de pagamento, geralmente utilizada quando o pedido é volumoso ou

quando a empresa prevê problemas de cobrança.
Considera-se também como instrumento de crédito o cheque pré-datado,
sendo muito comum, nas transações comerciais no Brasil.

2.5.2 Análise de crédito
Análise de crédito consiste em aprovar ou não o crédito para determinado
cliente. Para subsidiar essa etapa, é necessário coletar informações relevantes
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determinando, dessa forma, o risco de crédito (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2005:
GITMAN, 2002).
As informações utilizadas para avaliar o risco de crédito incluem: as
demonstrações financeiras, como balanços e demonstrações de resultados, bem
como o comportamento passado do cliente em relação a outras empresas.
Essas informações podem ser conseguidas com organizações que vendem
informações a respeito do risco de crédito, tais como o Sistema de Proteção ao
Crédito (SPC), ou mediante as Câmaras de Dirigentes Lojistas (CDL).
Os bancos também proporcionam assistência a seus clientes do tipo
pessoas jurídicas, informando sobre o comportamento de pagamentos de outras
pessoas. Existem serviços semelhantes aos informados no parágrafo anterior,
porém voltados às informações de relação dos clientes com os bancos, tais como os
da empresa SERASA SA.
Segundo Hoji (1999, p. 126), "a análise de crédito pode ser feita com base
em técnica conhecida como 5 Cs, que se referem aos seguintes aspectos: caráter,
capacidade, capital, coliateral2 (sic) e condições. Esses itens devem ser analisados
sempre em conjunto".
Avaliação do caráter, apesar de subjetiva, é de vital importância, pois
permite que se presuma a honestidade do cliente em saldar seus compromissos.
A capacidade mede o potencial de geração de recursos do cliente através da
análise das demonstrações financeiras, que fornecem informações sobre indice de

As garantias constituem um fator complementar à operação de crédito, devendo-se levar em conta,
em primeiro plano, o caráter do cliente e a capacidade de pagamento do próprio negócio. Elas geram
maior comprometimento com a operação, mas não pagam o crédito. São, assim, importantes como
fator de "pressão" em caso de atraso de pagamento, uma vez que o cliente também esta correndo
risco de perder "algo". (Fonte: http://www.geranegocio.com.br/htmligeral/p11-cre.htm)
2
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liquidez, investimentos e rentabilidade, entre outros, quando for a empresa, e de
informações adicionais quando for pessoa física.
A análise do fator capital visa o conhecimento do nível de solidez financeira
da empresa, com atenção especial ao seu patrimônio liquido.
As garantias ou collateral, prevêem os ativos que a empresa, ou pessoa
física, podem oferecer para cobrir o período de crédito concedido.
Finalmente, o fator condições esta relacionado com as influências que a
conjuntura econômica exerce sobre a capacidade do cliente em saldar
compromissos financeiros assumidos.

2.5.3 Política de cobrança
É o último elemento da política de crédito e tem como objetivo acompanhar
as contas a receber. Caso haja alguma dificuldade em obter o pagamento é
necessário tomar providências, para que seja efetuado nas datas vencidas.
Com a finalidade de controlar as contas a receber, algumas empresas
acompanham o crescimento do seu prazo médio de recebimento (PMR) no tempo.
Aumentos inesperados no PMR sempre representam preocupação. Isso ocorre
porque os clientes estão demorando mais para pagar ou uma parte das contas a
receber esta vencida há algum tempo.
Segundo Ross, Westerfield e Jordan (1998), uma empresa geralmente
segue uma seqüência de procedimentos em relação a clientes que estão em debito,
que são:
•

envia uma carta ao cliente comunicando sobre a sua conta vencida;

•

telefona ao cliente;
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•

contrata uma agência de cobrança;

•

entra na justiça contra o cliente.

2.5.4 Avaliação da política de crédito
De acordo com Sanvicente (1987), são dois os possíveis erros que uma
empresa pode cometer com relação a política de crédito: ser muito limitada em
termos de prazos, limites de créditos, critérios de seleção de clientes, cobrança entre
outros; ou liberal de mais, enfatizando o objetivo máximo volume de vendas e maior
rentabilidade em curtíssimo prazo.
No caso de ser muito limitada, o investimento em contas a receber será
pequeno e de elevada qualidade, a ponto de provocar quedas nas vendas. Já no
caso de ser Uberai, poderá ocorrer perda de liquidez, causando subseqüentes
reduções na rentabilidade empresarial.
Essa decisão de como a empresa deve trabalhar a política de crédito, deve
ser de responsabilidade do administrador financeiro, com base nos clientes, na
situação financeira e no ramo em que a empresa atua.

2.6 Planejamento financeiro de curto prazo
0 planejamento financeiro de curto prazo envolve a programação de
atividades em um período de um a dois anos. Segundo Welsch (1996),

o

planejamento financeiro começa com a previsão inicial de vendas, a partir dai, é
possível elaborar os planos de produção, que incluem o tempo necessário para
transformar a matéria-prima em produto acabado e as quantidades e tipos de
insumos exigidos.
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Com a preparação desses planos,

é estipulada a necessidade de

mão-de-obra direta, as despesas gerais e operacionais. Por fim, a partir dessas
informações pode-se preparar a demonstração de resultado do exercício e o
orçamento de caixa projetado.
Para Gitman e Madura (2003, p. 400):
o objetivo da administração financeira de curto prazo é gerenciar cada um
dos ativos circulantes da empresa (estoques, contas a receber, caixa e
títulos negociáveis) e passivo circulante (provisões, contas a pagar e
duplicatas a pagar) para atingir um equilíbrio entre lucratividade e risco que
contribua positivamente para o valor da empresa.

Para esses mesmos autores "o ponto central da administração financeira de
curto prazo é o entendimento do ciclo de caixa da empresa",

2.6.1 Fluxo de caixa
0 Fluxo de Caixa consiste em registrar todas as entradas e saídas de caixa,
compreendendo todas as movimentações de receitas

e despesas. Além de

demonstrar a situação financeira da empresa no momento, deverá indicar a origem
dos recursos, as aplicações em determinado período, bem como o resultado
financeiro.
Segundo Padoveze (1998, p. 16) "o fluxo de caixa, com a demonstração dos
lucros acumulados ou retidos, é um demonstrativo que complementa o balanço
patrimonial e a demonstração de resultados'' .
De acordo com Zdanowic (2002, p. 40), "denomina-se por fluxo de caixa o
conjunto de ingressos de desembolsos de numerários ao longo de um período
projetado". Nesse sentido, esse instrumento está focado nas disponibilidades (saldos
de caixa, banco e aplicações financeiras).
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Zdanowic (2002) menciona alguns dos objetivos básicos do fluxo de caixa,
os quais são:
•

programar os ingressos e desembolsos de caixa, de forma criteriosa,
permitindo determinar o período em que deverá ocorrer carência de
recursos e o montante, havendo tempo suficiente para as medidas
necessárias;

•

permitir

o

planejamento dos desembolsos de acordo com as

disponibilidades de caixa, evitando-se o acúmulo de compromissos
vultuosos em época de pouco encaixe;
•

determinar quanta de recursos próprios a empresa dispõe em dado
período, e aplica-los da forma mais rentável possível;

•

desenvolver o uso eficiente e racional do disponível;

•

estudar um programa saudável de empréstimos ou financiamentos;

•

auxiliar na análise dos valores a receber e estoques, para que se possa
julgar a conveniência em aplicar nesses itens ou não.
Na administração do fluxo de caixa, podem ocorrer alterações no saldo de

caixa devido a fatores internos e externos. Zdanowicz (2002) lista os seguintes
fatores internos, entre outros: alteração na política de vendas, decisões na área de
produção, política de compras e política de pessoal.
Em relação aos fatores externos, o autor identifica os seguintes: redução ou
expansão da atividade econômica, inadimplência, elevação do nível de preços,
alteração nas aliquotas dos tributos.
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É importante que o administrador financeiro considere esses fatores no

planejamento do fluxo de caixa por meio de controle permanente e análises
continuas, para que esse instrumento venha a cumprir seu papel.

2.7 Projeção de fluxo de caixa
Projetar o fluxo de caixa consiste em prever todas as movimentações
financeiras da empresa num determinado período de tempo.
Segundo Oliveira (2002, p. 283), "projetar demonstrações financeiras nada
mais é do que contabilizar as transações econômicas-financeiras (sic) de uma
empresa, previstas para um determinando período de tempo".
Um dos principais objetivos da projeção de fluxo de caixa, está na
possibilidade de prever, com certa antecedência, futuros problemas financeiros que
a empresa poderá apresentar e a aplicação de excesso de recursos.

3 ESTUDO DE CASO
Nesta seção apresenta-se o estudo de caso da empresa "Activa Produções
e Eventos",

caracterizando-a

e

descrevendo seu histórico, sua estrutura

organizacional e as atividades de cada setor. Posteriormente, analisa-se a gestão da
informação financeira dos elementos do Capital Circulante Liquido desta
organização: disponibilidades, vendas 6 vista e a prazo (contas a receber), compras
à vista e a prazo (contas a pagar), e, as obrigações com despesas trabalhistas
(salários e encargos) e administrativas.
No decorrer da discussão desta seção, a empresa será denominada
simplesmente "Activa".

3. 1 Caracterização da empresa
A Activa atua no ramo de eventos há onze anos. É uma empresa
especializada em formaturas, localizada na cidade de Florianópolis, no bairro
Pantanal. Durante esse tempo, sua matriz foi transferida de local por duas vezes e
por volta de cinco anos possui sede própria e há seis anos trabalha só com
formaturas de segundo e terceiro grau.
Seu pUblico-alvo é representado por clientes acadêmicos (pessoas físicas),
de todos os municípios dos Estados de Santa Catarina (SC) e Rio Grande do Sul
(RS).
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3.1.1 Histórico da empresa
A Activa iniciou suas atividades em 1994. Desde o principio, a diretoria
percebeu que para sobreviver, era necessário se especializar focando um públicoalvo especifico. Foi assim que se tornou umas das primeiras empresas
especializadas em formatura do Estado de Santa Catarina. Atualmente, a empresa
realiza, em média, mais de quarenta formaturas por ano.
No inicio, a trabalhava em uma sala, a partir do quinto ano de vida houve a
necessidade de mais espaço, e por essa ocasião a empresa adquiriu uma sede
própria, mais adequada ás operações desenvolvidas.
A Activa possui atualmente uma equipe de quinze funcionários fixos e,
aproximadamente, mais de vinte temporários.
Sua missão é "oferecer excelência na organização e registro de formaturas,
de acordo com as preferências e necessidades de cada turma. Atuar com
profissionalismo e credibilidade superando as expectativas dos formandos e seus
convidados".

3.1.2 Setor de compras
Sempre que a empresa fecha um novo contrato, a cópia é enviada ao setor
de compras, que tem por função organizar uma listagem de todos os materiais e
serviços que são necessários para a realização da formatura daquele contrato.
A compra é iniciada assim que a turma começa a pagar o contrato, mesmo
que a data da respectiva formatura seja de longo prazo. Isso ocorre em virtude de se
garantir o preço dos materiais necessários.
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Para a realização das compras, é feito um contrato geral com cada
fornecedor, com todas as clausulas de punições caso o serviço não seja executado
com a qualidade exigida.
Para realizar as compras (contratação de serviços) a empresa emite um
pedido de compra especificando o serviço, com data e a hora que o fornecedor deve
estar no evento e a forma de pagamento. Essa ordem de serviço é enviada para o
fornecedor, conservando este, uma via assinada pela Activa, garantindo

o

pagamento, e, a outra via, é enviada para a empresa garantindo o serviço.

3.1.3 Setor de vendas
0 setor de vendas da empresa é dividido em três etapas paralelas. 0
primeiro é o responsável por realizar os contratos de fotografia e video para a
empresa. Esse contrato é firmado em média dois anos antes da formatura, onde a
empresa se responsabiliza por toda parte de fotografia e video da turma, sendo que
esse valor não é incluso nos custos gerais de formatura.
Nesse contrato também está estipulada a quantidade de pré-eventos, que
são as festas realizadas pelos formandos, onde a empresa estará, fotografando e
filmando.
A segunda área, é responsável pela venda dos serviços de formatura. Esses
serviços são divididos em três etapas, os quais são: missa, colação de grau e o baile
de formatura. Neste contrato, três membros escolhidos pela turma assinam
responsabilizando-se pelos pagamentos e pelos serviços contratados.
Na terceira etapa é feita a comercialização das fotos e videos da formatura.
Após o término da formatura, a empresa entra em contato com os formando num
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prazo máximo de duas semanas, convidando—os para ir até a empresa comprar as
fotos.
Estas são vendidas conforme o contrato assinado de fotografia e video com
a turma, e não é estabelecida uma quantidade minima de compra. Para a efetuação
da venda é assinado um contrato individual de compra de mercadoria, onde consta a
quantidade de material comprado, valores e forma de pagamento, bem como, a
assinatura do vendedor e do cliente.

3.1.4 Setor Financeiro
Todos os recebimentos e pagamentos passam pela mesma pessoa. É
emitido um relatório semanal de contas a pagar, no qual é verificado o montante
diário destinado ao pagamento de contas. Para efetuá-los, são somados todos os
valores a pagar e todos os cheques para depósito e enviados para o banco por uma
pessoa de confiança da empresa.
0 setor financeiro faz conciliação bancária diária, pois a quantidade de
dinheiro que entra na empresa é pouca, portanto, a maior forma de pagamentos dos
clientes é através de depósito bancário ou por boleto bancário. Desta forma, a
movimentação bancária é muito grande precisando ter um controle rigoroso, fazendo
conciliação bancaria diária, para constatar os valores depositado pelas turmas.

3.1.5 Contabilidade
A contabilidade da empresa é terceirizada. No final de cada mês são
enviados ao contador todos os documentos necessários para o registro dos eventos
e a conseqüente emissão de relatórios contábeis. Os documentos enviados são:
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extratos bancários, entradas de caixa, contas a receber, entre outros. 0 setor
pessoal também é de responsabilidade do contador, já que o setor financeiro apenas
envia o relatório mensal das alterações sobre a folha de pagamento.

3.2 Administração de disponível
As disponibilidades da empresa são mantidas em duas contas bancárias,
sendo uma em um banco de abrangência nacional, utilizada com maior intensidade;
e um banco estadual, para as movimentações financeiras de clientes de turmas que
residem no oeste de Santa Catarina, onde não há a presença do outro banco
(nacional).

3.2.1 Razões para manutenção do disponível
Os três motivos, segundo Sanvicente (1987), para a manutenção de saldos
na conta de disponibilidades, são: efetuar transações, precaução e especulação. No
caso da Activa Produções e Eventos podem ser claramente identificados:
0 principal motivo para a empresa estudada manter um nível de recursos no
disponível é a movimentação do caixa referente às saídas e entradas de recursos.
Como as entradas provenientes das vendas de serviços e de fotografias não
coincidem com os pagamentos do setor de compras, das despesas administrativas e
dos salários dos funcionários, torna-se necessário dispor de uma reserva para que
não ocorra falta de recursos monetários.
importante salientar que a empresa não possui um fluxo de caixa
estruturado. Por esse motivo, as previsões das entradas e saídas são feitas com
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base na experiência dos gestores. Ocorre apenas a emissão de relatórios semanais
que contêm as contas a receber e a pagar e a conciliação bancária.
Sabe-se que ocorre um maior recebimento de recursos no início do mês,
pois é quando ocorre um maior volume de vencimento das contas a receber e
coincide com a época de recebimento do salário da maioria dos clientes, porém,
muitas vezes fica um excesso de saldo no caixa dos disponíveis, saldo esse que
poderia esta sendo investido.
As contas a pagar de fornecedores da empresa geralmente ocorrem após
trinta dias da data da formatura, garantindo que o serviço seja feito e que todos os
recebimentos daquela formatura tenham sido recebidos.

3.2.2 Controle do nível de caixa
As discrepâncias entre as entradas e saídas imprevisíveis de recursos são
os principais fatores que afetam o nível de caixa. Fatores como, inadimplência de
clientes e aumento imprevisível de fornecedores, fazem com que a empresa
mantenha sempre um montante maior de disponibilidades.
Nesse sentido, a projeção mensal dos fluxos de caixa pode contribuir na
minimização dos riscos de insuficiência de fundos ern determinados momentos.

3.2.3 Controle de entradas de caixa
Na Activa, o controle de entradas de recursos ocorre de forma mais eficiente
possível e é feito por meio do deposito imediato (no mesmo dia) dos cheques à vista
recebidos. Também é efetuado depósito bancário pelos clientes que tem sua parcela
vencida ou pagam mediante boleto bancário.
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No caso de vendas a prazo, a empresa trabalha com uma tabela de juros de
5% ao mês. Todos os cheques a prazo são guardados em lugar seguro e todos os
dias se verificam os vencimentos destes prazos, para encaminhar os cheques
vencidos, para depósito bancário.
No caso de cheques sem fundos ou boletos não pagos, a empresa dá um
prazo máximo de dez dias para o cliente procurar a empresa e saldar sua divida.
Quando isso não ocorre, a empresa coloca o cliente imediatamente no SPC/Serasa
e manda o mesmo para empresa de cobrança terceirizada. Esta fica com 15% do
valor cobrado do cliente.
Com relação aos processos de recebimentos, as atividades não são
subdivididas. Geralmente é a mesma pessoa responsável pelo recebimento dos
recursos, emissão de recibos e baixa de notas.
A possibilidade de furto é praticamente nula, já que o controle interno, tanto
do dinheiro, como dos cheques é feito intensivamente pelo diretor-proprietário da
empresa. É importante salientar que nenhum funcionário tem autonomia para fazer
qualquer tipo de pagamento ou recebimento, bem como, emissão de recibo. 0
cliente que deseja pagar, somente fará na presença do responsável do
departamento financeiro ou diretamente ao diretor-proprietário.

3.2.4 Controle de saídas de caixa
As saídas de caixa da empresa são controladas por meio da ordem de
serviço que é emitida pelo setor de compras para qualquer material ou serviço
comprado. Geralmente, os pagamentos são efetuados em cheque nominal da
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própria empresa ou em dinheiro. Não são utilizados cheques de terceiros para
pagamento de fornecedores.
0 processo de pagamento não é subdividido. A emissão de contas a pagar,
a separação dos recursos correspondentes, o envio das contas a pagar ao banco
geralmente é realizado por uma única pessoa. Apenas o arquivamento das contas já
pagas bem como a conferência do retorno do banco fica com a auxiliar do setor
financeiro, mesmo assim, muitas vezes a responsável realiza uma segunda
conferência.
Para fins de verificação do saldo com os cheques que foram emitidos pela
empresa é emitido diariamente, o extrato bancário on line.
A Activa não possui aplicações de recursos em letras de câmbio e
debêntures. Somente são realizadas aplicações em fundos de investimentos, em
banco de abrangência nacional.

3.2.5 Causas da falta de recursos
0 principal fator de risco para uma possível insuficiência de disponível na
Activa, seria a inadimplência dos clientes. Segundo a administração da empresa, em
torno de 10% dos clientes não pagam seus compromissos, ou atrasam seus
pagamentos por mais de um mês.
Esse fator ocasiona uma baixa de recursos de capital a curto prazo, pois a
empresa terá que sanar as dividas oriundas da compra de serviços e produtos, sem
contar com os recursos que serviriam para tais pagamentos.
No caso da Activa, não se constatou, nos últimos dois (02) anos
pesquisados, falta de disponibilidades para honrar seus compromissos. Tampouco
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se fez necessário buscar fundos de terceiros, nem por empréstimos, nem por
financiamentos, pois a mesma possui um fundo de reserva para casos urgentes e
possíveis situações de falta de liquidez.

3.3 Administração de contas a receber
As vendas realizadas com prazo de pagamentos na Activa são efetuadas
por clientes, pessoas físicas. Nos próximos tópicos referentes a contas a receber,
analisam-se as condições de vendas, o processo de análise de crédito e política de
cobrança.

3.3.1 Condições de vendas
A forma de pagamento concedido pela empresa, e as diversas alternativas
disponibilizadas aos clientes, são bem flexíveis, chegando a parcelamentos em até
dez vezes. Geralmente, os clientes pagam em até três vezes para evitar os custos
adicionais de juros decorrentes dos financiamentos outorgados pela empresa.
Para efetuar a venda, o vendedor preenche uma ficha onde constam todos
os dados do cliente e mais os dados do responsável pelo pagamento. Nesta ficha
contam endereço, CPF, RG, nome da mãe e data de nascimento.
Após a venda essa ficha é mandada para o setor financeiro que tem a
responsabilidade de conferir se foram cobrados todos os valores estabelecidos,
forma de pagamento, com o cadastro no programa financeiro, onde constará todos
os pagamentos que o cliente deverá efetuar para a empresa.
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3.3.2 Análise de crédito
A Activa não possui uma análise de crédito muito criteriosa, em razão de
apenas a empresa possuir o material da sua formatura,
Dessa forma, quando o cliente deseja pagar em cheque ou boleto bancário,
o vendedor faz uma consulta on line ao SPC e verifica a situação cadastral. Com o
resultado negativo a venda é efetuada imediatamente. Caso o cliente possua
alguma positivação no SPC, o vendedor vai até o setor financeiro solicitar
autorização para efetuar a venda.
Para o setor financeiro autorizar a venda, é levado em consideração o valor
da venda, forma de pagamento e quantas positivações o cliente tem. Quando o setor
financeiro avalia e chega a conclusão que aquele cliente provavelmente não irá
pagar, o vendedor realiza a venda, mas o dente só retirará o material ao término do
pagamento, porém, na maioria das vezes, o setor financeiro libera a venda, pois
como é um material exclusivo daquele cliente é preferível ter essa receita a receber
do que deixar esse material arquivado.

3.3.3 Política de cobrança
Em caso de não pagamento, pelo cliente, ocasionará medidas de cobranças
com o objetivo de obter o recebimento dos valores vencidos. A política de cobrança
adotada pela Activa consiste em:
a) após cinco dias de atraso

é realizado o primeiro telefonema,

informando o cliente do vencimento de sua divida. É solicitada a
quitação da mesma ou renegociação da divida;
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b)

se o cliente não comparecer para guitar sua divida, é colocado no
SPC/Serasa. Geralmente no prazo de cinco dias, 90% dos clientes
comparecem para saldar sua divida:

c)

quando não ocorre manifestação do cliente para saldar sua divida, a
empresa encaminha toda a documentação necessária a uma empresa
terceirizada de cobrança, a mesma tem liberdade de negociação e
recebe 15% do valor cobrado do cliente.

Quando o processo de cobrança terceirizado é efetuado a Activa perde
autonomia para receber qualquer tipo de pagamento.

3.4 Informações para tomada de decisão
Em entrevista não estruturada 3 com o diretor-proprietário e com as consultas
feitas ao departamento financeiro, verificou-se a necessidade dos seguintes
relatórios:
• apuração

mensal da situação financeira que permita determinar

o

excedente nas disponibilidades para aplicar tais valores corno
investimentos (Controle do Nível de Caixa - CNC):
• projeção mensal dos fluxos de caixa (entradas e saídas) para os próximos
seis meses seguintes a emissão;
• relatório semanal individualizado dos fluxos de caixa dos serviços e das
vendas de álbuns de fotografi a;

3

Segundo Marconi e Lakatos (2002) as perguntas podem ser aberta e podem ser respondidas em
ambientes de conversação informal. Essa técnica busca saber como e por que algo ocorre, e não
apensa conhecer a freqüência das ocorrências, de maneira que os dados obtidos possam ser
utilizados em uma analise qualitativa (Fonte: LONGARAY ET AL, 2003).
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• relatório semanal do fluxo de caixa geral da empresa.
Constatou-se, mediante observação (in /oco) do sistema informatizado
utilizado pela empresa, quais informações são disponibilizadas passíveis de serem
utilizadas na geração dos relatórios requeridos pela administração. Tais informações
estão contidas nos relatórios emitidos por esse sistema, como se apresentam a
seguir:
•

contas a pagar — disponibiliza informações referentes a despesas a

vencer, já pagas, a pagar, atrasadas, onde cada uma dessas situações é
apresentada pelo sistema de uma cor diferente, esse relatório pode ser
impresso em ordem alfabética, por data e em intervalo de tempo,
conforme evidenciado no Anexo 1

(fragmento do relatório a titulo

ilustrativo);
• contas a receber — as informações são apresentadas no mesmo formato

do que o relatório das contas a pagar, conforme exemplificado no Anexo 2
(fragmento do relatório a titulo ilustrativo);
•

Movimentação bancária — informações necessárias para a elaboração

de conciliações bancárias;
•

Movimentação de Fundos de caixa — semelhante em formato ao

relatório da movimentação bancária. Há uma sub-utilização deste recurso
na empresa, devido à complexidade do processo de preenchimento de
dados dentro do sistema.
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A seguir, apresentam-se as informações sobre os procedimentos adotados
para a construção dos relatórios requeridos pela administração

e listados

anteriormente.

3.4.1 Fluxo de caixa dos serviços e das vendas de álbuns de fotografia
Com relação ao Relatório semanal individualizado dos fluxos de caixa dos
serviços e das vendas de álbuns de fotografia, este pode ser feito baseando-se no
relatório de apuração de comissões pagas aos vendedores, filtrando as informações
detalhadas pelo período da semana a ser analisada.

3.4.2 Controle do Nível de Caixa (CNC)
Para gerar informações referentes a apuração mensal da situação financeira
que permita determinar o excedente nas disponibilidades para aplicar tais valores
como investimentos; foi desenvolvido um procedimento que permite fazer essa
previsão para o prazo máximo de um (01) mês.
Pelas suas características preditivas, para a elaboração deste relatório
devem ser estabelecidas algumas premissas que servem de critérios para cálculos
das estimativas de valores a receber e pagar. Tais critérios são:
•

2% de inadimpiência sobre o faturamento (Contas a Receber);

•

20% dos recebimentos efetivos são feitos com atraso médio de 07 dias
(Contas a Receber);

•

5% das Contas a Pagar são pagas com atraso médio de 07 dias
(Contas a Pagar);
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0 valor mínimo que deve permanecer em Caixa deve ser maior ou

•

igual a 150% do maior valor a pagar registrado em qualquer dia do mês
anal isado/projetado.
Na construção desse relatório são utilizados os dados dos relatórios das
contas a receber (Anexo 1
(Anexo 2

-

-

fragmento do relatório a titulo ilustrativo) e contas pagar

fragmento do relatório a titulo ilustrativo), emitidos com o detalhe dessas

contas por dia.
Na seqüência, as informações de ambos relatórios são consolidadas para
formar um único fluxo de entradas e saídas ordenadas por data de vencimento,
sendo aplicados os critérios previamente estabelecidos. Tal relatório é apresentado,
a titulo ilustrativo, neste trabalho como Apêndice 1.

3.4.3 Fluxo de caixa
As informações necessárias para a preparação dos fluxos de caixa foram
obtidas diretamente com o responsável do departamento financeiro e algumas
consultas foram feitas ao diretor-proprietário, para liberação de informações
consideradas confidenciais e/ou estratégicas.
As informações necessárias para a preparação dos fluxos de caixa foram
obtidas diretamente com o responsável do departamento financeiro e algumas
consultas foram feitas ao diretor-proprietário, para liberação de informações
consideradas confidenciais e/ou estratégicas.
Com base nos dados coletados, foram elaborados, os fluxos de caixa dos
seguintes trimestres: 3 0 de 2004 e 1 0 . 2°. e 3°. de 2005.
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É importante salientar que o fluxo de caixa é um instrumento de análise e
previsão financeira, por esse motivo julgou-se necessária a sua efetuação, já que a
empresa estudada não emite nem utiliza, até a data presente, este instrumento de
gestão.
Os ingressos correspondem aos recursos recebidos das vendas à vista e a
prazo no período especifico. Os desembolsos estão relacionados com as compras
de materiais e serviços para as formaturas. 0 pagamento desses serviços é sempre
realizado a prazo, dessa forma, não são realizadas compras à vista.
Os salários também representam um desembolso, nessa conta são
somadas todas as despesas trabalhistas, tais como: salários, previdência social
(INSS), décimo terceiro salário, férias, fundo de garantia por tempo de serviço
(FGTS), entre outros.
As despesas administrativas agrupam as saídas de caixa referentes aos
seguintes itens: água, luz, telefone, internet, segurança, manutenção dos
computadores, material de escritório e limpeza, e honorários contábeis.
Na construção do Demonstrativo do Fluxo de Caixa, adotou-se o método
Direto, justificado pela maior facilidade de Goleta de dados diretamente do
departamento financeiro, onde se registram todas as entradas

e saídas das

disponibilidades. Como modelo, foi utilizado o proposto por Ribeiro (2005), pela sua
estrutura simplificada.
Tendo em vista que os dados obtidos do departamento financeiro, somente
são confiáveis a partir de outubro de 2004, optou-se por utilizar essa data como
marco inicial dos demonstrativos elaborados neste estudo. Assim, para a
evidenciação simplificada do Demonstrativo do Fluxo de Caixa, optou-se por
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segmentar os períodos em trimestres e disponibilizados em colunas seqüências para
facilitar a comparação e a eventual projeção dos fluxos de caixa, conforme se
apresenta no Quadro 1.
Trimestre >
Ano >
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Valores recebidos de clientes
Valores pagos a fornecedores e empregados
Imposto de renda e contribuição social pagos
Pagamentos de contigências
Recebimentos por reembolso de seguros
Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiaries
Outros recebimentos (pagamentos) liquidos
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades operacionais

40
2004
77.710
(51.863)

3.334
145.903

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compras de Imobilizados
Aquisição de ações/cotas
Recebimentos por vendas de ativos permanentes
Juros recebidos de Investimentos
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos

Disponibilidades - no inicio do período
Disponibilidades - no final do período

2005

30

2005
56.266
(44.940)

58.500
(45.349)

7.889

5.379

5.888

(12.879)

18.530

17.214

1.574
145.903

2°
2005

76.747
(97.515)

10.805

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
lntegralização de capital
Pagamentos de lucros e dividendos
Juros recebidos de empréstimos
Juros pagos por empréstimos
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimosidebêndures
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de financiamentos
Aumento (redução) nas disponibilidades

10

(501)

5.782
(9)
24.304

10.625
722
28.562

(2.000)

(2.000)

145.903

(2.501)

24.304

26.562

37.588
183.491

183.491
180.990

180.990
205.295

205.295
231.857

0
Quadro 1 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa 4 • Trim. 2004 a 3° . Trim. 2005
Fonte: elaborado pela Autora

A média dos recebimentos de clientes referentes aos quatro trimestres
apurados é de sessenta e sete nriil reais, trezentos e seis reais (R$ 67.306), o que
representa uma média mensal de vinte e dois mil quatrocentos e trinta e cinco reais
(R$ 22.435).
A média dos pagamentos a fornecedores e empregados, referentes aos
quatro trimestres apurados é de cinqüenta e nove mil novecentos e dezessete reais
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(R$ 59.917), o que representa uma média mensal de dezenove mil novecentos e
setenta e dois reais (R$ 19.972).
As bruscas quedas no faturamento é decorrente da contração conjuntural do
mercado por várias razões sócio-econômicas alheias à empresa, que tenta se
adaptar à nova realidade. No entanto, apesar dessa situação aparentemente
adversa, o saldo das disponibilidades continua crescendo consistentemente.
Acredita-se que, a partir do momento presente, a utilização deste
instrumento de gestão por parte da empresa pode contribuir para que a tomada de
decisões seja mais racional e fundamentada em informações financeiro-contábeis
que possam realmente subsidiar aos tornadores de decisão da empresa, em
assuntos de investimentos, assim como de questões operacionais da Activa.

3.4.4 Projeção do Demonstrativo do Fluxo de Caixa
Baseados na Demonstração de Fluxo de Caixa Mensal a ser emitida
mensalmente a partir da aplicação pela empresa das propostas aqui apresentadas,
o departamento financeiro, disporá dos elementos necessários, para simular, estimar
e projetar as entradas e saídas de dinheiro com fundamentação histórica da
evolução da situação financeira da empresa.
Para a elaboração da projeção do Fluxo de Caixa, adotou-se o mesmo
conjunto de critérios e de segmentação de períodos utilizados para o Demonstrativo
do Fluxo de Caixa.
Na seqüência, apresenta-se no Quadro 2, uma projeção do Demonstrativo
do Fluxo de Caixa, elaborada com base em formulas próprias de projeção linear
constantes na planilha eletrônica Ms-Excel.
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Trimestre >
Ano >
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Valores recebidos de clientes
Valores pagos a fornecedores e empregados
Imposto de renda e contribuição social pagos
Pagamentos de contigências
Recebimentos por reembolso de seguros
Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias
Outros recebimentos (pagamentos) liquidos
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades operacionais

4°

1°

20

30

2005

2006

2006

2006

43.998
(47.653)

36.170
(36.868)

18.520
(23.926)

6.125

7.263

7.777

8.290

2.471

6.565

4.724

2.884

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Compras de Imobilizados
Aquisição de ações/cotas
Recebimentos por vendas de ativos permanentes
Juros recebidos de Investimentos
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de investimentos

1.208

3.982
.
2.206

9.220

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Integra lização de capital
Pagamentos de lucros e dividendos
Juros recebidos de empréstimos
Juros pagos por empréstimos
Empréstimos tomados
Pagamentos de empréstimosidebêndures
Disponibilidades liquidas geradas pelas
(aplicadas nas) atividades de financiamentos
Aumento (redução) nas disponibilidades

Disponibilidades - no inicio do período
Disponibilidades - no final do período

27.345
(30.397)

..
5.541
_

..
4.387
2.500

4.161
.
2.793

12.753

11.611

9.838

9.220

12.753

11.611

9.838

231.857
241.077

241.077
253.830

253.830
265.441

265.441
275.279

Quadro 2 - Projeção do Demonstrativo do Fluxo de Caixa Trimestral
Fonte: elaborado pela Autora

Por causa da limitação do histórico financeiro da empresa, e falta de
algumas definições concretas nas políticas administrativas da empresa, há grande
risco que esta projeção não reflita a realidade de maneira adequada, no entanto, já é
um grande avanço no sentido de documentar a evolução da situação financeira da
Activa e com o passar do tempo, poder confrontar esta projeção com o efetivamente
acontecido na empresa, naquela ocasião.
Outro aspecto relevante é a possibilidade de verificar a tendência de queda
dos recebimentos, principalmente, o que deve servir de alerta para a empresa, para
que a diretoria que analise suas estratégias de vendas, suas políticas de crédito e
controle as despesas com fornecedores.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta seção apresenta as conclusões alcançadas por meio do
desenvolvimento da pesquisa e sugere algumas recomendações para futuros
estudos relacionados com o tema proposto.

4.1 Conclusões
0 presente estudo teve como objetivo propor um conjunto de relatórios
financeiros para a empresa organizadora de eventos Activa, para a melhoria do
controle dos ativos e passivos circulantes e o fomento de uma gestão financeira
eficiente, eficaz e econômica.
A fundamentação Teórica (seção 2) permitiu determinar a necessidade de
controle financeiro por parte de qualquer organização em busca da sua
sobrevivência no mercado em que esta atue.
Na seção 3, apresenta-se o levantamento, coleta e tratamento de dados
quantitativos e qualitativos referentes às finanças, às operações e funcionamento da
Activa para sua adequada contextualização e melhor análise das informações
geradas a partir daqueles dados.
No desenvolvimento desta pesquisa na Activa como uma empresa
organizadora de eventos, verificou-se que o controle das entradas e saídas é
realizado de forma ineficiente, pois a empresa baseia suas decisões tão somente
nos relatórios de contas a pagar e na experiência (subjetiva) dos gestores do setor.

57

Por causa disso, torna-se necessária a implantação de uma rotina de elaboração de
relatórios necessários para uma eficiente gestão dos recursos.
Assim, identificaram-se claramente as principais falhas operacionais no
controle das informações do setor financeiro da empresa em estudo.
Como resultado geral e final deste estudo, apresenta-se o principal relatório
desenvolvido e proposto pela autora, o Demonstrativo do Fluxo de Caixa, conforme
evidenciado no Quadro 1, disponível na subseção 3.4,3.
Vale ressaltar que o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, apesar de ser
apresentado neste trabalho como trimestral, recomenda-se sua elaboração mensal
para maior tempestividade nas informações apresentadas. Justifica-se sua
apresentação trimestral neste estudo para simplificação dos dados apresentados e
permitir uma visão geral introdutória sobre o assunto para a diretoria da empresa.
Os outros relatórios propostos e apresentados na sub-seção 3.4, são:
•

Fluxo de Caixa segregado do serviço de fotografias (semanal)

•

Controle do Nível de Caixa por dia (freqüência mensal)

•

Projeção do Demonstrativo de Fluxo de Caixa (freqüência mensal)

Para a projeção do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, aplica-se a mesma
observação e justificativa sobre a periodicidade do Demonstrativo de Fluxo de Caixa,
mencionado anteriormente.

4.2 Pesquisas futuras
Sugere-se como temas de pesquisas futuras, relacionadas com urna
empresa organizadora de eventos: uma análise gerencial sobre a margem de
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contribuição de cada contrato de formatura;

estudo da evolução do Capital

Circulante Liquido; estruturação do sistema de custos de urna empresa organizadora
de eventos, definindo cada contrato de formatura como centros de custos ou centros
de receitas; impacto dos serviços complementares (venda de fotos) na composição
das receitas totais de uma empresa organizadora de eventos, entre outros.
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APtN DICES

Apêndice 1 - Controle do Nível de Caixa (CNC)
Fluxo de Caixa Hi otetico
A Receber
Data
01/11/05 Saldo Inicial
4.491
01/11/05
02/11 105
394
03111/05
2.561
04/11/05
1.073
05111/05
6.262
06/11/05
2.487
07/11/05
300
08/11/05
951
09/11/05
9.819
10/11/05
577
11/11/05
2.395
12111/05
162
13/11/05
69
14/11/05
15/11/05
145
16/11/05
17/11/05
253
18/11/05
185
19/11/05
56
20/11/05
338
21111/05
3.623
22/11/05
6.617
23/11/05
176
24/11/05
2.744
25/11/05
227
26111/05
245
27/11/05
28/11/05
29/11/05
30/11/05
28.925

A Pagar
337
6.744
15.425
2.413
672
3.764
541
1.088
1.361
1.397
72
2.696
32
180
1.533
2.322
730
1.860
470
240
671
513
747
348
2.74-4
66

Saldo
30.000
34.154
34.154
27.805
14.941
13.601
19.191
17.914
17.673
17.536
25.994
25.174
27.497
27.659
25.032
25.000
24.965
23.432
21.363
20.818
19.015
18.883_
22.265
28.212
27.875
29.871
30.098
30.343
29.996
27.252
56.111

I ncia
2%
90
8
51
21
125
50
6
19
196
12
48
3
1
..
3
5
4
1
72
132
4
55
5
5
579

Llauido
A Receber
4.401
387
2.510
1.051
6.137
2.437
294
932
9.622
565
2.347
159
67
142
248
181
55
331
3.550
6.485
172
2.689
222
240
28.347 _

Atraso Previsão Rec.
Atrasado
20%

Previsão
A Receber

270

309
2.008
841
4.910
1.950
1.115
746
7.775
954
2.088
1.354
541
59
300
1.924
312
614
76
279

1.349
3.085

2.840

48

5.216
138
2.201
214
203
66
710
23.974

134
103
149

5.395
12.340
1.930
538
3.011
500
870
2.438
4.202
540
134
2.910
133
362
1.499
2.137
598
1.466
916
198
572
717
1.062
146
372
372
2.243
187

3.521

77
502
210
1.227
487
59
186
1.924
113
469
32
13
28
50
36
11
66
710
1.297
34
538
44
48

5.669

77
502
210
1.227
487
59
186
1.924
113
469
32
13
28
50
36
11
66
710
1.297

Previsão
A Pagar

67

880

880

Atraso Previsão Pag.
Atrasado
5%

483

134
753
108
218
272
279
14
539
6
36
307
464
146
372
94

70
549
13

67
1.349
3.085
483
134
753
108
218
272
279
14
539
6
36
307
464
146
372
94
48
134

Pro e 5o de Fluxo de Caixa Ajustado
A Pagar
Data
A Receber
01/11/05
270
01/11/05
3.521
02/11/05
03/11/05
309
5.395
12.340
2.008
04/11/05
841
1.930
05/11/05
4.910
538
06/11/05
1.950
3.011
07/11/05
500
1.115
08/11/05
746
870
09/11/05
7,775
2.438
10/11/05
954
4.202
11/11/05
540
2.088
12/11/05
1.354
134
13/11/05
2.910
541
14/11/05
59
133
15/11/05
362
16/11/05
300
1.924
1.499
17/11/05
2.137
312
18/11/05
614
598
19/11/05
1.488
76
20111/05
279
916
21/11/05
2.840
198
22111/05
5.216
572
23/11/05
717
138
24/11/05
2.201
1.062
25/11/05
146
214
26/11/05
372
27/11/05
203
372
66
28/11/05
710
2.243
29/11/05
187
23.974
30/11/05

Saldo
30.000
33.252
33.252
28.166
17.834
16.745
21.116
20.055
20.670
20.546
25.883
22.635
24.183
25.403
23.034
22.960
22.898
23.324
21.499
21.515
20.103
19.466
22.108
26.751
26.172
27.311
27.379
27.210
26.904
25.372
49.159

ANEXOS
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Anexo 1 - Relatório Detalhado de Contas a Receber 11/2005 (fragmento)

1-listór co
Pagamento individua - serviço
pagamento indIvidua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento indIvidua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento Individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento indkddua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
Emprestimo
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento indivIdua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento indlvidua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento Individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento indIvidua -serviço
pagamento Individua -serviço
pagamento individua - serviço
pagamento Individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço
pagamento individua - serviço

Clients
Curso 001 - IES 001 - Turma 001
Curso 009 - IES 005 - Turma 011
Cliente 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009 - IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009 - Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009- IES 009 -Turma 010
Curso 009- IES 009- Turma 010
Curso 009 - IES 009 - Turma 010
Cliente 028
Curso 004 - IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- ES 004 - Turma 004
Curso 004 - ES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004 - ES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Tur -na 004
Curso 004 - IES 004 - Tur -na 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004- Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004- IES 004 - Turma 004
Curso 004 - IES 004 - Turma 004

Emissão
27/10/2005
06/11/2005
05109/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
10/11/2005
10/11/2005
10/11/2005
10/11/2005
07/11/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005
13/04/2005

Vencimento
01/11/2005
03/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04111/2005
04111/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04111/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
05/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005
06/11/2005

Valor
136.52
12,00
286,61
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60.12
60,12
60.12
60,12
60,12
60,12
60,12
60,12
60.12
123,40
117,00
117.00
117.00
117,00
117,00
117.00
117,00
117,00
117.00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117.00
117,00
117.00
117.00
117,00
117,00
117,00
117,00
117.00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117,00
117.00
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Anexo 2 - Relatório Detalhado de Contas a Pagar 11/2005 (fragmento)

Fornecedor

Fornecedor 019
Fornecedor 001
Fornecedor 002
Fornecedor 003
Fornecedor 025
Fornecedor 004
Fornecedor 017
Fornecedor 016
Fornecedor 015
Fornecedor 004
Fornecedor 013
Fornecedor 013
Fornecedor 005
Fornecedor 003
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 007
Fornecedor 018
Fornecedor 008
Fornecedor 009
Fornecedor 009
Fornecedor 008
Fornecedor 008
Fornecedor 008
Fornecedor 008
Fornecedor 009
Fornecedor 009
Fornecedor 009
Fornecedor 009
Fornecedor 009
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 006
Fornecedor 001
Fornecedor 002
Fornecedor 003
Fornecedor 004
Fornecedor 004
Fornecedor 001
Fornecedor 002
Fornecedor 003
Fornecedor 004
Fornecedor 004
Fornecedor 004

Emissão

13/10/2005
01/11/2005
01/11/2005
02/11/2005
06/05/2005
20/05/2005
23/06/2005
03/08/2005
14/10/2005
25/10/2005
01/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03(11(2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
16/09/2005
25/10/2005
25/10/2005
25/10/2005
25/10/2005
25/10/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005

Vencimento

01/11/2005
01/11/2005
01/11/2005
01/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03111/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
03/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005
04/11/2005

Valor

68,27
195,00
50,00
23,70
250,00
300,00
450,00
459,00
179,13
418,29
300,00
300,00
70,00
2.400,00
56,00
85,00
80,00
45,00
80,00
22,97
36,00
5,20
20,80
8,20
15,60
69,70
225,00
280,00
23,00
33,00
500,00
16,01
15,78
540,00
864,50
320,92
822,15
518,55
2.500,00
2.500,00
692,63
445,00
712,00
890,00
1.050,00
320,92
52,50

