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RESUMO

O presente projeto tem como objeto de estudo a organização financeira da empresa
curitibana Rede Compacta, que atua como revendedora e distribuidora de materiais
elétricos de média tensão, entrada de energia e postes padrão Copel há 20 anos,
tendo esta boa reputação diante do mercado e seus consumidores. A partir de
pesquisas internas, análise de dados financeiros da empresa, pesquisa a respeito do
setor elétrico e eletrônico o qual a Rede Compacta está inserida e pesquisas em
bibliografias a respeito dos assuntos tratados ao longo do trabalho, fez-se possível
identificar as necessidades da empresa em questão, bem como iniciar elaboração
de propostas adequadas para que seja viável incrementar seus resultados
financeiros. Através de serviço prestado pela empresa fictícia de consultoria
financeira Affari, o trabalho em questão visa oferecer à Rede Compacta as melhores
alternativas para que seus objetivos sejam alcançados.

Palavras-chave: consultoria financeira, lucro, resultados, custos, tributos.



RESUMEN

El presente proyecto tiene como objeto de estudio la organización financiera de la
empresa curitibana Rede Compacta, que actúa como revendedora y distribuidora de
materiales eléctricos de media tensión, entrada de energía y postes estándar Copel
desde hace 20 años, teniendo esta buena reputación ante el mercado y sus
consumidores. A partir de investigaciones internas, análisis de datos financieros de
la empresa, investigación acerca del sector eléctrico y electrónico el cual la Rede
Compacta está inserta e investigaciones en bibliografías sobre los asuntos tratados
a lo largo del trabajo, se ha podido identificar las necesidades de la red empresa en
cuestión, así como iniciar la elaboración de propuestas adecuadas para que sea
viable incrementar sus resultados financieros. A través del servicio prestado por la
empresa ficticia de consultoría financiera Affari, el trabajo en cuestión pretende
ofrecer a la Rede Compacta las mejores alternativas para que sus objetivos sean
alcanzados.

Palabras clave: consultoría financiera, beneficio, resultados, costos, tributos.



ABSTRACT

This project has as its object of study the financial organization of the Curitiba
company Rede Compacta, which acts as reseller and distributor of medium voltage
electrical materials, power input and Copel standard poles for 20 years, having this
good reputation before the market and its consumers. From internal research,
analysis of the company's financial data, research on the electrical and electronic
sector to which the Rede Compacta is inserted, and bibliographic research on the
subjects discussed throughout the work, it was possible to identify the needs of the
company, as well as initiating the preparation of appropriate proposals so that it is
viable to increase its financial results. Through the service provided by the fictional
financial consulting firm Affari, the work in question aims to offer Rede Compacta the
best alternatives to achieve its goals.

Keywords: financial consulting, profit, results, costs, taxes.
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1 INTRODUÇÃO

O controle apropriado das questões relativas ao setor financeiro das

empresas possibilita uma melhor avaliação de sua situação, bem como concluir se

suas atividades estão gerando lucro ou prejuízo ao final de cada exercício. Além

disso, o planejamento e estudo estratégico adequados de tais questões permite a

otimização das tomadas de decisão e ações dentro da organização.

A Rede Compacta é uma empresa que atua na cidade de Curitiba há 20

anos, sendo, atualmente, uma das principais revendedoras e distribuidoras de

materiais elétricos de média tensão, entrada de energia e postes padrão Copel da

cidade. Composta por dois sócios-proprietários e aproximadamente 18

colaboradores, a Rede Compacta apresenta-se de maneira bem estruturada e

estabelecida no mercado, porém, visa aumentar seus resultados financeiros, que

hoje não atingem as expectativas de seus administradores.

O presente projeto tem como finalidade analisar e propor à Rede Compacta,

que atualmente exerce suas atividades sob o regime tributário denominado Lucro

Real, alternativas que possibilitem a redução de seus custos, aumentando,

consequentemente, seu lucro. Além disso, quando os custos de uma organização

são reduzidos, o preço final dos produtos praticado pela mesma também é reduzido,

propiciando a oferta de preços mais competitivos em sua atuação no mercado.

Justifica-se tanto pela importância do controle das questões financeiras, quanto pela

importância da otimização de resultados das empresas, visto que um dos principais

motivos de sua existência é a geração de riqueza.

Os assuntos pertinentes à execução do trabalho serão abordados de maneira

a esclarecer conceitos básicos necessários para melhor compreensão e

estruturação do mesmo. Este sustenta-se por pesquisas adequadas realizadas

dentro da empresa, a fim de detectar as necessidades a serem supridas; breve

pesquisa sobre o setor de materiais elétricos; coleta e estudo dos dados contábeis

da Rede Compacta; além de construção de embasamento teórico apropriado ao

entendimento e desenvolvimento da proposta do projeto, para que então seja

corretamente implementado pela organização.

A Affari é uma empresa fictícia de consultoria financeira, responsável pela

adequada sugestão da provável solução para tal problema. Após a coleta de dados
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e os estudos necessários, obterá informações suficientes para a elaboração de

alternativas satisfatórias a serem oferecidas à empresa Rede Compacta.
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2 PLANO DO PROJETO

2.1 OBJETIVOS E METAS DO PROJETO

O trabalho tem a finalidade de apresentar à empresa Rede Compacta um

estudo dos aspectos relacionados à sua dinâmica financeira, na forma de consultoria

prestada pela Affari, com a intenção de identificar formas de, se possível,

incrementar resultados. Justifica-se a execução do projeto pela importância de

planejar e controlar as questões financeiras de uma entidade, permitindo estabelecer

um ciclo virtuoso de planejamento, ação, controle e aprendizado, tornando mais

eficazes as tomadas de decisão por parte de seus responsáveis.

2.2 IDENTIFICAÇÃO DAS EXPECTATIVAS

O propósito do projeto é oferecer à empresa Rede Compacta uma consultoria

em sua área financeira, após a identificação de possíveis fatores que, no presente

momento, impossibilitem o aumento de seus resultados. Para tal, fez-se necessária

a coleta de dados contábeis internos e externos, bem como avaliação da situação

atual da organização em seus diversos setores.

Após as pesquisas e estudos necessários, o projeto pretende sugerir

soluções adequadas para o aumento de receita da empresa. Em decorrência dessa

avaliação, surgem expectativas quanto ao desenvolvimento do projeto, assim como

pelas propostas que virão a ser apresentadas, além dos resultados que destas

poderão ser obtidos. Em se tratando de busca por aumento de resultados, espera-se

que o projeto seja suficientemente eficaz para, gradativamente, aumentar a

lucratividade da empresa.

2.3 ABRANGÊNCIA

O alvo de estudo do projeto é o setor financeiro da empresa Rede Compacta,

sendo esta revendedora e distribuidora especializada em materiais elétricos de

média tensão, entrada de energia e rede externa padrão Copel. O objetivo é a

identificação de problemas, bem como suas possíveis soluções, além da pertinente

proposição de melhorias a serem implementadas por seus responsáveis.
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2.4 EQUIPE DO PROJETO, ESTRUTURA, PAPÉIS E RESPONSABILIDADES

A equipe responsável pelo desenvolvimento e conclusão do trabalho

apresenta-se engajada em oferecer à empresa Rede Compacta as melhores

soluções para os problemas identificados. Para tal, as integrantes estão

comprometidas e cada membro da equipe desempenha funções essenciais para a

realização e finalização do trabalho. Sendo assim, as funções foram distribuídas de

maneira a facilitar a execução das etapas, de acordo com o acesso, tempo e

disponibilidade de cada umas das partes envolvidas.

A Cibele Greboge e a Nathália Rizzo responsabilizaram-se em catalogar

todas as definições bibliográficas necessárias à composição do trabalho teórico. Já a

integrante Liane de Carvalho, por ser uma colaboradora da Rede Compacta e ter

fácil acesso às informações internas da empresa, encarregou-se de reunir todos os

dados necessários relacionados às dinâmicas internas e à vida financeira da

empresa, visto que este é o setor alvo de estudo do projeto.

Ainda, com o auxílio do orientador Eduardo Guerra, a integrante Cibele

Greboge dedicou-se a elaborar todas as contas pertinentes à elaboração dos

indicadores, para que assim a proposta do projeto seja avaliada e validada como

sendo ou não viável e aplicável à empresa alvo de estudo.

2.5 FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO DO PROJETO

Para que o projeto seja desenvolvido e concluído com sucesso, alguns

fatores se mostram indispensáveis, tais como o fácil acesso do grupo às

informações pertinentes à dinâmica financeira da empresa Rede Compacta, visto

que uma das integrantes do grupo faz parte do quadro de colaboradores da mesma;

a cooperação, abertura e disposição por parte dos Gestores Comercial e Financeiro

da organização, que mostraram-se interessados em acatar as sugestões resultantes

do presente projeto; a empresa de contabilidade responsável pelo fornecimento de

dados relacionados à área de estudo atender à todas as solicitações feitas pelo

grupo, entregando os documentos necessários para as verificações; e a

disponibilidade do professor orientador, que de maneira objetiva direcionou as

pesquisas a serem realizadas, bem como os dados necessários a serem coletados.
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2.6 ETAPAS DO PROJETO

Para alcançar o aumento de resultados desejado, realizam-se etapas como

as de coleta de dados, identificação de problemas, bem como a identificação de

oportunidades de melhorias que se constituem como a base para a elaboração de

uma proposta de ação para a empresa. Dessa forma, o projeto pode ser finalizado

com as melhores sugestões a serem implementadas.

O Projeto Integrador será embasado em pesquisa interna a partir de

entrevistas e coleta de dados financeiros e contábeis; pesquisa de dados do

mercado de materiais elétricos; e pesquisa bibliográfica relacionada ao tema. As

informações apuradas serão analisadas e auxiliarão a execução e conclusão do

mesmo, servindo como guia para o alcance dos objetivos traçados inicialmente.

2.7 CRONOGRAMA PRELIMINAR

Tabela elaborada pelas autoras

2.8 PADRÕES DE DOCUMENTAÇÃO E DE COMUNICAÇÃO DO PROJETO

O trabalho será documentado, apresentado e utilizado de maneira a propor

para os Gestores da Rede Compacta melhorias em sua dinâmica financeira, a fim de

oferecer formas de maximizar seus resultados. As pesquisas e documentação de
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dados levantados se fazem relevantes à medida em que proporcionam aos

responsáveis maior volume de informações a respeito do referido assunto,

otimizando assim as tomadas de decisão a estes relacionadas.

2.9 RECURSOS NECESSÁRIOS

Para a realização, conclusão e implementação do projeto não será necessário

nenhum recurso financeiro, visto que se trata de elaboração de proposta para

melhorias na área financeira da empresa Rede Compacta. Os dados são facilmente

coletados a partir do sistema utilizado internamente, bem como informações

fornecidas prontamente pela empresa responsável pela contabilidade da Rede

Compacta.

Os recursos necessários identificados são a disponibilidade das informações

fundamentais para a realização do trabalho, bem como o desenvolvimento da

habilidade de transformação dos dados obtidos em resultados, seguindo orientação

do professor responsável pela mentoria do projeto.

2.10 ORÇAMENTO DO PROJETO

O desenvolvimento e cumprimento do presente trabalho não acarretará

nenhum tipo de custo, tanto para o grupo que o realizará, quanto para a empresa

beneficiária da consultoria financeira proposta em conclusão.

3 CONTEXTO DO PROJETO

3.1 SOBRE A REDE COMPACTA

A Rede Compacta foi fundada em 1999 por Jairo Riter e funcionava em uma

pequena sala comercial alugada, com apenas um telefone. No início, a estratégia

consistia em comprar e revender produtos, sem estocagem. Após três anos, foi

consolidada uma sociedade com Liel de Carvalho. Os negócios expandiram, surgiu

a necessidade de se estocar os materiais e, como consequência, se fez também

necessária a mudança da empresa para um espaço físico maior. Alugaram então

mais salas comerciais, ainda no endereço inicial.
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Após oito anos, com crescimento gradativo a cada ano, a empresa investiu

em uma sede própria na Rua Eurico Fonseca dos Santos, número 123, no bairro

Xaxim em Curitiba - PR, onde está localizada até hoje. Atualmente a empresa conta

com um quadro de 18 funcionários. Além de um estoque amplo de materiais para

atendimento imediato, possui também estoque de postes a pronta entrega.

A expectativa é de crescimento, pois hoje a Rede Compacta é reconhecida na

região como uma das melhores empresas no ramo, estando dentre as principais

revendedoras e distribuidoras de postes padrão Copel, materiais de média tensão e

entrada de energia da cidade, atendendo, inclusive, demais estados do Brasil,

sempre primando pelo bom atendimento que, segundo seus sócios, é o principal

diferencial da empresa.

3.2 SOBRE O SETOR ELÉTRICO E ELETRÔNICO

A partir de pesquisas realizadas para embasamento e desenvolvimento do

trabalho, foi possível constatar que a busca de informações sobre o setor não gera

interesse suficiente para que se mantenha a base de dados atualizada. Os

conteúdos relacionados estão disponíveis em portais na internet e edições

periódicas de revistas voltadas para o setor elétrico e eletrônico de todo o Brasil.

Existem ainda associações que assumem a finalidade representativa, tanto dos

revendedores e distribuidores de materiais elétricos como da indústria elétrica e

eletrônica do país.

3.3 AFFARI CONSULTORIA FINANCEIRA

A Affari é uma empresa curitibana de Consultoria Financeira, voltada para

pequenos e médios empreendimentos que buscam acelerar o sucesso financeiro em

sua atuação. A partir de pesquisa interna com administradores e estudo de

documentos contábeis fornecidos pela empresa responsável por tal, a Affari terá

informações suficientes para a definição e sugestão de propostas que poderão ser

implementadas na Rede Compacta, a fim de tornar os resultados financeiros desta

mais satisfatórios.
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3.4 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO ATUAL.

A Rede Compacta está dentre os principais distribuidores e revendedores de

materiais elétricos de média tensão, entrada de energia e postes padrão Copel da

cidade de Curitiba. Localizada no bairro Xaxim, atua no mercado há 20 anos,

contando com um quadro de 20 funcionários, dentre eles, seus dois

sócios-proprietários, Jairo Riter e Liel de Carvalho.

As pesquisas internas foram realizadas a partir de breve questionário aplicado

a um dos proprietários da empresa, Liel de Carvalho, que também atua como

Gerente Comercial, e com o Gerente Financeiro, Fernando Riter, responsável pelas

decisões gerais relacionadas ao setor administrativo da empresa. O acesso às

informações internas é facilitado, visto que a equipe que realiza o presente trabalho

é composta por uma colaboradora do estabelecimento comercial, Liane de Carvalho.

Atualmente, a Rede Compacta atua em regime de Lucro Real. A empresa

apresenta sua estrutura financeira de maneira organizada, a partir de documentos

elaborados de acordo com as exigências da lei, por um escritório de contabilidade

de Curitiba, que disponibilizou prontamente todos os dados necessários para a

composição do presente trabalho.

As decisões financeiras são tomadas em conjunto, entre os sócios e o

Gerente Financeiro, responsável por identificar e indicar as necessidades da

empresa relacionadas ao assunto, bem como propor sugestões para a resolução de

qualquer impasse ocorrido. As questões administrativas do dia a dia são tratadas,

em geral, pelo próprio Gerente Financeiro e, em casos mais complexos, os sócios

são consultados.

Com relação às compras de materiais, as decisões ficam sob a

responsabilidade de Jairo Riter, sócio-proprietário e Gerente de Compras. Os

principais materiais mantidos em estoque, que são também as prioridades de

compra, são os de maior giro, pois a Rede Compacta visa sempre atender o cliente

de maneira imediata. Além destes, priorizam-se itens base para instalações em

postes, aumento de carga/adaptação de instalações e rede externa padrão Copel.

Essas informações são obtidas através de relatórios sazonais que podem ser

facilmente acessados a partir do sistema utilizado internamente pela empresa.

Atualmente, as maiores dificuldades indicadas pelos entrevistados para que

as decisões de compra sejam tomadas, estão relacionadas aos preços praticados no
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setor, que oscilam mensalmente, demandando maior trabalho para que se defina o

melhor momento para a realização da compra. Com relação ao atendimento e prazo

de entrega dos fornecedores, são similares e não influenciam no fechamento das

negociações.

A Rede Compacta realiza suas vendas a partir de três canais: televendas,

e-mail e balcão. A empresa conta com três vendedores internos atendendo ligações

e e-mails, além de um atendente de balcão.

Sobre o volume de vendas anual, este foi definido como bom. O faturamento

cai em meses específicos, como início e fim de ano, mas, em geral, se mantém

regular. Segundo os entrevistados, a venda de postes representa,

aproximadamente, 12% do faturamento total da empresa, porém, a venda de

materiais classificados por eles como “agregados”, ou seja, os itens instalados nos

postes, é muito significante. O número aproximado de clientes cadastrados é de

8.600, mas nem todos são, necessariamente, ativos. Curiosamente, praticamente

todos os concorrentes são também clientes da Rede Compacta.

Os entrevistados foram ainda questionados sobre os maiores impasses

relacionados à finalização das vendas. Segundo Liel de Carvalho, Gerente de

Vendas, é a concorrência, que vem oferecendo produtos de menor qualidade,

resultando em custo e preço final mais baixos. Para Fernando Riter, o maior

problema está relacionado ao esquema de venda entre fabricante e cliente final,

assim, a empresa deixa de ser o intermediador da aquisição do produto.

A Rede Compacta é referência na área de atuação e seus principais

diferenciais são, além da entrega imediata de determinados materiais, o bom

atendimento e a facilidade na negociação. Alguns clientes, por exemplo, teriam

acesso à compra direta, porém, os prazos praticados pela fábrica para a entrega dos

mesmos não atendem às suas necessidades, então, a empresa preza por manter

estes materiais em estoque para poder atender ao cliente imediatamente.

Os preços praticados pela Rede Compacta são competitivos, porém, a maior

dificuldade para que a empresa ofereça preços ainda melhores são os custos e o

enquadramento fiscal. Segundo Liel de Carvalho, alguns de seus concorrentes

trabalham em regimes de impostos reduzidos, o que torna seus custos e preços

menores diante dos praticados pela empresa alvo de estudo. No caso das vendas

para outros Estados, deve-se ainda apresentar o valor final acrescentando a ST

(Substituição Tributária), fato que também encarece o produto vendido. Para
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Fernando Riter, o problema possivelmente se resolveria caso a empresa tivesse

maior poder de compra, possibilitando maiores descontos para o cliente final. A

dificuldade, neste caso, existe pela falta de espaço físico para armazenamento dos

materiais.

De modo geral, a situação financeira atual da Rede Compacta foi definida

pelos entrevistados como estável, porém, concordam que as vendas estão muito

abaixo da capacidade da empresa. Segundo o Gerente Financeiro, desde 2015 o

faturamento diminuiu consideravelmente. Para eles, a crise econômica afetou o

setor indiretamente, visto que muitos de seus clientes, atuantes no setor de

construção civil e implementações gerais, estagnaram seus negócios, logo, o

volume de compras diminuiu. Apesar disso, não houve nenhuma demissão, no

entanto, a medida tomada pela administração da empresa foi trabalhar com a

margem de lucro reduzida.

Mesmo diante das dificuldades enfrentadas o cenário geral é positivo. Para os

próximos meses pretende-se, além de aumentar as vendas e a receita, otimizar o

sistema de gerenciamento, bem como todos os processos da empresa, realizando

algumas mudanças e melhorias no sistema de controle de estoque, na logística dos

setores de expedição e recebimento de mercadorias e no setor comercial. Fala-se

também em ações de marketing, ainda não definidas.

O plano de adequação das vendas consiste no estabelecimento de metas

para os vendedores, bem como o aumento de suas comissões e aperfeiçoamento

no quesito atendimento e negociação via telefone. Hoje, estes colaboradores

trabalham com uma comissão considerada por eles baixa, de aproximadamente

0,25% do valor da venda, mas a implementação de metas visa aumentar, além de

outros fatores, as comissões dos mesmos. Além disso, pretende-se ampliar o

volume de vendas com a contratação de um profissional capacitado para a

realização de vendas externas.

Com relação às melhorias a serem implementadas no setor de expedição e

recebimento de mercadorias, o objetivo é aumentar a integração entre os envolvidos

e melhorar controle de entrada e saída de mercadorias, trocas etc., bem como

otimizar tais processos.

Está em pauta ainda a pavimentação e estruturação do depósito de postes,

localizado na Linha Verde. Contudo, esta realização demanda alto investimento.

Segundo Fernando e Liel, existe também um projeto para a abertura de uma filial na
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cidade de Araucária, que ainda não foi possível realizar devido à situação

econômica atual.

4 EMBASAMENTO TEÓRICO

4.1 SOBRE EMPRESAS E SUA EXISTÊNCIA

A razão da existência das empresas não deve ser resumida somente em

geração de riqueza. É importante também considerar as metas a serem alcançadas,

bem como estratégias que garantam a continuidade do negócio, a sua contribuição

social e o desenvolvimento tecnológico relacionado à sua proposta. Em resumo, a

finalidade das organizações vai além dos resultados financeiros, esse envolve ainda

metas, propósitos e objetivos, que só serão alcançados com a lucratividade do

negócio. Contudo, se a meta das empresas é ganhar dinheiro, seus responsáveis

sempre buscarão o aumento dos lucros. (PERES; SILVA; COSTA, 2003)

Segundo os autores Peres, Silva e Costa (2003, p. 251), algo sempre impede

que as organizações atinjam ou superem suas metas, visto que “tudo na empresa é

realizado por meio de processos [...] e em todo processo, como numa corrente,

sempre há um elo mais fraco que determina resistência do conjunto”. Para eles:
“Assim sendo, se considerar que o lucro da empresa é a diferença entre as
receitas e despesas de determinado período, pode-se simplesmente
concluir que para aumentar o lucro basta aumentar as receitas ou diminuir
as despesas. [...] Ao tentar praticar essas alternativas, verifica-se que
sempre haverá alguma dificuldade a ser superada para que seja possível
aumentar as receitas ou diminuir as despesas. [...] São essas dificuldades
que serão identificadas como sendo as restrições ou elos mais fracos do
sistema”. (Ibid.)

Tais restrições podem ser classificadas como internas, que consistem

naquelas que impedem de produzir mais, bem como externas, que são as que

impedem de vender mais, estas relacionadas à demanda de mercado, concorrência,

preço de venda, dentre outros. (PERES; SILVA; COSTA, 2003)

4.2 ELIMINANDO DESPERDÍCIOS PARA AUMENTO DE LUCRO

A melhoria de processos pode ser considerada o grande paradigma quando

se trata da eliminação de desperdícios dentro das organizações. Dentre eles estão a

Gestão Estratégica e a Gestão Operacional. Segundo Peres, Silva e Costa (2003, p.
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210), a Gestão Estratégica é “voltada para o mercado e passou a ser fundamental, a

qual a filosofia, missão, valores, propósitos, planejamento estratégico e orçamento

norteiam e estabelecem instrumentos de controle”. Já a Gestão Operacional

consiste em “um adequado sistema de informações gerenciais, adaptado às novas

ferramentas de apuração e processamento de informações que fornece subsídios

essenciais para o controle das operações”.

Para que as empresas alcancem o almejado êxito, elas devem direcionar

seus esforços para a satisfação do cliente. Faz-se então imprescindível que as

organizações tenham bem definidas suas crenças e valores, pois são fatores que

direcionarão a condução das operações, bem como suas relações internas e

externas; sua filosofia, em conformidade com os anteriores; comprometam-se com o

contínuo aperfeiçoamento; com a eliminação de desperdício, para que ofereça

preços competitivos mantendo boa margem de lucro; e a reduzir o custo por

unidade, mantendo seus produtos atrativos para o cliente. (PERES; SILVA; COSTA,

2003)

Para que melhorias sejam implementadas com sucesso na organização, é

necessário que haja real e total comprometimento com a empresa e sua filosofia de

excelência. Tal prática envolve funcionários dos mais diversos setores e posições.

(Ibidem)

4.3 CONCEITOS DE DESEMBOLSOS, GASTOS, CUSTOS, DESPESAS, PERDAS

E DESPERDÍCIOS

Para melhor compreensão do vocabulário utilizado ao longo do projeto, faz-se

necessária a diferenciação de alguns conceitos básicos comuns à área financeira e

contábil. É importante entender a diferença entre terminologias como desembolsos;

gastos; custos; despesas; perdas; e desperdícios, frequentemente confundidos entre

si.

Desembolsos consistem, basicamente, em saídas de dinheiro, seja do caixa

ou do banco, seja para cumprir com as obrigações assumidas ou efetuar

pagamentos de compras à vista. Os gastos são, em resumo, consumos de bens e

serviços obtidos a partir de desembolso, e podem ser classificados como custos,

despesas, perdas ou desperdícios. Segundo Bruni (2010, p. 25) “os gastos



21

consistem no sacrifício financeiro com o qual a entidade arca para a obtenção de um

produto ou serviço qualquer”.

Conforme resume Bruni (Ibid., p. 69) os gastos classificam-se “como fixos,

que não oscilam no curto prazo em função dos volumes, e variáveis, que oscilam

conforme produção e vendas”. Porém, gastos unitários se comportam de maneira

diferente, sejam fixos ou variáveis:
A Classificação dos gastos na contabilidade gerencial diferencia-os em
relação aos volumes de produção e vendas, apresentando-os como fixos,
que não oscilam no curto prazo em função dos volumes, e variáveis, que
oscilam conforme produção e vendas. [...] Porém, [...] quando analisados na
sua forma unitária, o comportamento dos gastos sofre alteração. Gastos
fixos unitários tornam-se inversamente proporcionais aos volumes de
produção e vendas, enquanto gastos variáveis unitários tornam-se fixos no
curto prazo. A compreensão do efeito decorrente deste comportamento dos
gastos pode ser feita com o auxílio da análise gasto, volume e lucro.
(BRUNI, 2010, p. 69)

Os custos estão relacionados ao processo produtivo, ou seja, são consumos

de bens e serviços necessários à produção de novos bens e serviços. Como

discorre Bruni (Ibid.), “a conversão da matéria em produto em elaboração e a

conversão dos produtos em elaboração em produtos acabados, representam

custos”. Em outras palavras, o custo é um gasto “reconhecido como tal no momento

da utilização dos fatores de produção (bens e serviços), para a fabricação de um

produto ou execução de um serviço” (MARTINS, 2010, p.25). Por sua vez, as

despesas são gastos relacionados à geração de receitas, isto é, à área

administrativa da empresa. Como descreve Bruni (2010, p. 69) “são consumos

temporais e não estão associados à produção de um produto ou serviço”.

Em resumo, na teoria, a separação entre custos e despesas é simples:

enquanto os custos estão para a produção, as despesas estão para a administração.

Contudo, na prática, existem alguns problemas comuns aos diversos setores da

organização, visto que a distinção entre eles nem sempre pode ser feita de maneira

clara e objetiva, realizando-se apenas um rateio arbitrário, conforme afirma Martins:

“normalmente a divisão é feita em função da proporcionalidade entre número de

pessoas na fábrica e fora dela, ou com base nos demais gastos, ou simplesmente

em porcentagens fixadas pela Diretoria” (2010, p.40).

As perdas são os gastos que não geram e não agregam nenhum tipo de

resultado positivo à empresa, ocorrendo, em geral, de maneira involuntária e

imprevisível. Já os desperdícios são gastos que podem e devem ser eliminados

tanto do processo produtivo quanto da administração, sem que ocorra prejuízo de
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qualidade ou quantidade de bens, serviços ou receitas geradas, sendo muitas vezes

determinante para o sucesso ou fracasso do negócio. (PERES; SILVA; COSTA,

2003)

4.4 PREÇO DE VENDA

Para a formação do preço de venda faz-se necessário conhecer os custos

que o compõem, porém, não apenas isso. É necessário conhecer alguns outros

fatores fundamentais:
[...] para administrar preços de venda, sem dúvida é necessário conhecer o
custo do produto; porém essa informação, por si só, embora seja
necessária, não é suficiente. Além do custo, é preciso saber o grau de
elasticidade da demanda, os preços de produtos concorrentes, os preços de
produtos substitutos, a estratégia de marketing de empresa etc.; e tudo isso
depende também do tipo de mercado em que a empresa atua, que vai
desde o monopólio ou do monopsônio até a concorrência perfeita, mercado
de commodities etc. (MARTINS, 2010, p. 218)

O sistema de custos deve produzir informações úteis e consistentes, bem

como compatíveis com a política de preços da organização. Para Martins,

“considerando-se esses aspectos citados, os preços podem ser fixados: com base

nos custos, com base no mercado ou com base numa combinação de ambos.”

(Ibid.)

4.5 CUSTOS E DESPESAS (FIXOS E VARIÁVEIS)

Conforme afirma Martins (2010, p. 254), “podemos começar por verificar que

uma planta parada, sem atividade alguma, já é responsável pela existência de

alguns tipos de custos e despesas fixos”, estes, em geral, relacionados à segurança

da estrutura física, bem como sua depreciação, dentre outros. Segundo o autor

(Ibid.) “não existe Custo ou Despesa eternamente fixos; são; isso sim, fixos dentro

de certos limites de oscilação da atividade a que se referem [...]”. Um dos fatores

que possivelmente seria capaz de causar alteração na condição do Custo se

relaciona à transformação da capacidade de fornecimento desta empresa, como seu

aumento, por exemplo.

Tratando-se de custos variáveis, Martins (Ibid. p. 255) afirma que, “em

inúmeras empresas, os únicos custos realmente variáveis no verdadeiro sentido da

palavra são as matérias-primas”. Para o autor não existem custos nem despesas
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perfeitamente fixos ou variáveis: “as representações gráficas de ambos tem validade

apenas dentro de certa oscilação no volume da atividade. Por isso, o Ponto de

Equilíbrio também tem validade restrita” (Ibid. p. 270).

4.6 PONTO DE EQUILÍBRIO

O Ponto de Equilíbrio é definido por Hoji (2004, p. 337) como “o ponto em que

as receitas de vendas se igualam com a soma dos custos e despesas e o lucro é

nulo”. Segundo o autor, o cálculo do ponto de equilíbrio exige dois princípios:

produção inteiramente vendida, isto é, inexistência de estoques acabados ou em

fase de fabricação; e a não diferenciação entre custos e despesas, sendo estes

discriminados apenas como fixos ou variáveis. (HOJI, 2004)

Para Martins (2010, p 257), o Ponto de Equilíbrio “nasce da conjunção dos

Custos e Despesas Totais com as Receitas Totais”. Porém, para se obter melhor

compreensão a respeito, é necessário que se conheça os efeitos produzidos pelos

Custos de Despesas Fixas e Variáveis, além dos Custos e Despesas semivariáveis.

O conceito de ponto de equilíbrio pode ser aplicado nos casos em que a empresa

produz um único produto, do contrário, a identificação de Custos e Despesas Fixas é

prejudicada. (HOJI, 2004)

Martins define três denominações para o Ponto de Equilíbrio, conforme seus

resultados:
Existem pelo menos, três Pontos de Equilíbrio: Contábil, quando Receitas
menos Custos e Despesas Totais dão resultado nulo; Econômico, quando
dão como resultado o Custo de Oportunidade do Capital Próprio
empregado; e Financeiro, quando o valor das disponibilidades parece
inalterado, independente de haver resultado contábil econômico. [...] A cada
1% de alteração nos Custos e Despesas Fixos ocorre o mesmo 1% de
mudança do Ponto de Equilíbrio; mas se for a mudança sobre os Custos e
Despesas Variáveis, o efeito dependerá do grau de alteração na Margem de
Contribuição. (2010, p. 270)

4.7 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

A Margem de Contribuição é, basicamente o que sobra da receita total depois

de serem descontados os valores variáveis. Por sua vez, a Margem de Contribuição

por Unidade, segundo Martins (2010, p. 179), consiste na “diferença entre o preço

de venda e o Custo Variável de cada produto”. Em outras palavras “é o valor que
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cada unidade efetivamente traz à empresa de sobra entre sua receita e o custo que

de fato provocou e que pode ser imputado sem erro. [...].”

4.8 RELAÇÃO CUSTO-VOLUME-LUCRO

A relação Custo-Volume-Lucro é o conceito que admite que o lucro é afetado

pelas variações do volume de vendas. É útil nas tomadas de decisões sobre o

planejamento do nível de produção e venda, sendo aplicado com a finalidade de se

calcular o ponto de equilíbrio. (HOJI, 2004)

4.9 TRIBUTAÇÃO

4.9.1 Lucro Real e Lucro Presumido

Dentre as opções de regime de tributação que servem como base de cálculo

para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica estão o Lucro Real e o Lucro Presumido.

As duas categorias se aplicam a empresas com faturamento acima de R$3,6

milhões anual. A instituição deve avaliar em qual categoria sua atividade, seu nível

de lucratividade e de faturamento se enquadra e qual perfil será mais econômico

para o negócio, visto que a escolha correta dos encargos aplicados contribuirá para

a redução dos custos e, consequentemente, aumento dos lucros.

A diferença entre as tributações supracitadas é a maneira como o lucro será

obtido e o total de impostos que a empresa deverá pagar. Além disso, afetam os

cálculos de IRPJ e CSLL (Contribuição Social Sobre Lucro Líquido).

O Lucro, segundo Martins (2013, p. 264), nada mais é do que “o resíduo da

divisão do remanescente da atividade produtiva, depois de todos os pagamentos

dos fatores da produção [...]”.

A expressão Lucro Real é definida por Bruni (2010, p. 200) como “o próprio

lucro tributável”, sendo este resultado da “confrontação das receitas e gastos

comprovados por documentação hábil, idônea e aceita pelo Fisco”. Em outras

palavras:
O lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação fiscal. A determinação do lucro real será precedida da apuração
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do lucro líquido de cada período de apuração obtido na escrituração
comercial (antes da provisão para o imposto de Renda) [...]. (Ibid.)

Já a tributação incidente sobre o Lucro Presumido “usa como base de cálculo

do imposto o valor apurado mediante a aplicação de um determinado percentual

sobre a receita bruta” (Ibid., p. 201).
A alíquota do Imposto de Renda incidente em operações de empresas
tributadas por lucro presumido é igual a 15%. Existe, também, a incidência
do Adicional do IRPJ sobre a parcela do lucro bruto presumido trimestral
que exercer a R$ 60.000,00: deverá ser aplicada alíquota de 10% a título
adicional do IRPJ, ou, caso de início de atividades, ao limite correspondente
à multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do período de
apuração. (Ibid., p. 202)

Em outras palavras, Martins (2013, p. 65) define tal perfil tributário como “a

ficção estabelecida pela lei como se o contribuinte tivesse lucro no ano-calendário,

desde que aufira receita bruta até determinado montante”.

Algumas empresas devem, obrigatoriamente, submeter-se ao regime de

Lucro Real em função de sua atividade ou em caso de faturamento anual superior a

R$40 milhões. Além disso, algumas premissas podem ser levadas em consideração

na adoção do regime tributário, como, por exemplo, o percentual do lucro e de

gastos:
Caso o percentual de lucro real seja menor que o presumido ou o percentual
de gastos seja maior que o presumido, a empresa deve optar pela
tributação com base no lucro real. Caso contrário, se os seus lucros
percentuais reais forem maiores que os presumidos, deve optar por esta
forma de tributação. (Ibid.)

4.10 CONTABILIDADE

Os sócios e proprietários das empresas são as principais figuras interessadas

na rentabilidade dos negócios. Para tal, faz-se necessário o devido controle das

informações pertinentes ao patrimônio das organizações, que devem contar com os

serviços de contabilidade para reunir e traduzir, de maneira resumida, todos os

dados relativos à área financeira da entidade.
A contabilidade, na qualidade de ciência social aplicada, com metodologia
especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e
interpretar os fenômenos que afetam as situações patrimoniais, financeiras
e econômicas de qualquer ente, seja pessoa física, entidade de finalidades
não lucrativas, empresa, seja mesmo pessoa de direito público, tais como
Estado, Município, União, Autarquia, etc. [...]. (IUDICIBUS et al., 2010, p. 1)

As informações contábeis são utilizadas no processo de planejamento,

controle e tomadas de decisão, propiciando assim, o alcance das metas traçadas
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pela alta administração das entidades, de acordo com a filosofia inicial definida para

a empresa. Tais informações são reunidas, classificadas e registradas em relatórios

contábeis como Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, Demonstração

dos Fluxos de Caixa, Demonstração de Geração e Distribuição do Valor Adicionado

e muitos outros, posteriormente interpretados contabilmente por profissional

especializado, a fim de apresentar a rotina contábil da empresa. (IUDICIBUS et al.,

2010)

4.11 RELATÓRIOS CONTÁBEIS

4.11.1 Balanço Patrimonial e DRE

Tanto o Balanço Patrimonial quanto a DRE (Demonstração do Resultado do

Exercício) são importantes relatórios elaborados pela contabilidade, destinados a

conceder informações relacionadas à situação econômica, financeira e patrimonial

das empresas, bem como a evolução de seus negócios, facilitando a interpretação

dos dados e propiciando as tomadas de decisão a respeito das transações

necessárias e correspondentes ao período.

O Balanço Patrimonial é, segundo IUDICIBUS et al. (2010, p. 161), “a

demonstração que encerra a sequência dos procedimentos contábeis, apresentando

de formas dos ordenada os três elementos componentes do patrimônio: ativo,

passivo e patrimônio líquido”. É constituído por ativo, passivo e patrimônio líquido da

organização.
O Balanço Patrimonial é uma das mais importantes demonstrações
contábeis, por meio do qual podemos apurar a situação patrimonial e
financeira de uma entidade em determinado momento, dentro de certas
regras. Nessa demonstração, estão claramente evidenciado o ativo, o
passivo e o patrimônio líquido da entidade. (Ibid., p. 17)

Resumidamente, o ativo localizado no lado esquerdo da demonstração,

compreende os bens e direitos da entidade, valores financeiros disponíveis

imediatamente, bem como valores a receber de clientes. O passivo, localizado no

lado esquerdo do Balanço Patrimonial, apresenta as obrigações da entidade, ou

seja, o que deve ser pago pela empresa, como contas em geral, fornecedores,

salários de colaboradores, impostos, dentre outros. Por sua vez, o patrimônio líquido
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é a diferença entre tais elementos, o ativo e o passivo, em determinado período de

tempo. (IUDICIBUS et al., 2010)
O patrimônio líquido de uma entidade pode ser proveniente das seguintes
fontes: Investimentos dos sócios – efetuados pelos proprietários em troca de
ações, quotas ou outras participações; Lucros – acumulados de uma
entidade e não distribuídos aos sócios como fonte (adicional) de
financiamento. (Ibid., p. 19)

A importância do Balanço Patrimonial se dá pela viabilização da apresentação

e avaliação adequadas da situação patrimonial da entidade. Além disso, é possível

verificar o direcionamento dos recursos da mesma, já que exibe dados a respeito

das movimentações, variações e modificações ocorridas na estrutura patrimonial e

financeira da empresa.

Na DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) ficam evidenciados o

resultado líquido e o lucro ou prejuízo acumulados no período, que são,

basicamente, os aspectos mais importantes a serem analisados a respeito da

organização. (IUDICIBUS et al., 2010)

Segundo os autores (Ibid.), as demonstrações devem ser acrescidas de notas

explicativas, para que melhor sejam esclarecidas:
As notas explicativas são elaboradas para destacar e interpretar detalhes
relevantes, informações adicionais sobre fatos passados, presentes e
futuros, significativos nos negócios, e resultados da empresa, de
importância para as pessoas nela interessadas. (Ibid. p. 183)

Os resultados consistem, segundo IUDICIBUS et al. (2010, p. 66), na

diferença entre “o patrimônio líquido apurado no final da sua vida e o patrimônio

líquido inicial, considerados também aumentos de capital e distribuições de lucro

havidos durante esse período”, e só podem ser apurados ao final do período

contábil, ou seja, ao final de um ano, e este é o espaço de tempo disponível para a

contabilidade organizar os dados pertinentes às demonstrações.
A conta resultado serve, pois, de intermediária na apuração do lucro
(prejuízo) de um exercício. Entretanto, não basta apenas a conta do razão
resultado, onde aparecem as contrapartidas das contas de despesa e de
receita encerradas no fim do exercício. É necessário também a
demonstração do resultado do exercício, onde aparecerão, detalhamento e
dentro de critérios de classificação, as contas de receita, despesas, e o
lucro ou prejuízo líquido. (Ibid., p. 68)

O confronto entre as contas de receita e despesa determinará se o exercício

resultou em lucro ou prejuízo. Para que o resultado do período seja positivo, as

receitas devem superar as despesas. Sendo assim, a empresa obterá lucro e terá

seu patrimônio líquido aumentado. Caso o contrário ocorra e as despesas superem
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as receitas, a empresa terá prejuízo, resultando na diminuição de seu patrimônio

líquido. Em outras palavras, a organização deve obter mais entrada de ativos, do

que consumir seus bens e serviços, que são os fatores que contribuem para a

produção de receita.

A apuração dos resultados deve ser realizada pelo menos uma vez ao ano ou

período contábil, contendo apenas os registros correspondentes a este espaço de

tempo. Faz-se então necessário que todas as contas de receita e de despesa

iniciem o período contábil com saldo zero e sejam encerradas, por meio dos

“lançamentos de encerramento”, ao final de cada exercício. Sendo o resultado lucro

ou prejuízo, este deverá ser alocado na conta “lucros ou prejuízos acumulados”.

(IUDICIBUS et al., 2010)

5 FLUXO INTERFACE (ATIVIDADE E INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO ATUAL)

A Rede Compacta funciona, basicamente, a partir de quatro setores: o setor

de vendas, o qual é gerenciado por um dos sócios, Liel de Carvalho; o setor de

compras, o qual está sob o controle do sócio-proprietário Jairo Riter; o setor

administrativo-financeiro, gerenciado por Fernando Riter; e o almoxarifado, integrado

ao departamento de recebimento e expedição.

As vendas são realizadas a partir de três vendedores internos, incluindo Liel,

atendendo às ligações e respondendo aos e-mails, além de um vendedor atuando

no balcão, tendo este contato direto com o cliente que vai até a empresa, sejam

pessoas físicas ou jurídicas. O setor ainda conta com uma auxiliar. Com relação à

descontos concedidos, prazos de pagamentos estendidos ou qualquer outra

negociação relacionada à venda de materiais, o Gerente Comercial, Liel, é sempre

consultado e é quem tem a palavra final.

Já as compras são realizadas por Jairo, tendo como base o sistema interno

da empresa, que analisa o estoque e realiza a compra quando determinado item

chega em seu nível mínimo de volume. Além disso, é o responsável por negociar

preços e prazos com fornecedores, tanto para reposição de estoque quanto em caso

de itens vendidos sob encomenda. São mantidos em estoque os itens de maior giro

e materiais para instalação de postes, visto que a Rede Compacta visa atender o

cliente sempre prontamente.
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O setor administrativo está sob o controle de Fernando Riter, que é também o

Gerente Financeiro da empresa. Este setor conta com duas assistentes, sendo uma

para contas a pagar e outra para contas a receber. As decisões dos departamentos

administrativo e financeiro são tomadas em conjunto pelos sócios e Fernando, que é

o responsável por repassar a Liel e Jairo as necessidades da empresa, bem como

oferecer as melhores sugestões para as situações relacionadas.

O almoxarifado é o setor da Rede Compacta que conta com maior número de

colaboradores, sendo integrado aos setores de expedição e recebimento de

mercadorias. São cinco auxiliares; um conferente; um motorista para as entregas de

materiais; um motorista para as entregas de postes; um auxiliar de entregas de

postes; e um encarregado, responsável pela coordenação do dos departamentos.

Em geral, os setores são bem integrados, a comunicação entre eles é

facilitada via sistema interno e sem burocracia, o que proporciona à empresa certa

agilidade em seus processos, porém, necessita de algumas melhorias, que serão

ainda definidas e implementadas em breve.

5.1 PROBLEMAS E GARGALOS

Dentro da Rede Compacta os problemas detectados estão relacionados aos

resultados financeiros. Estes poderão ser melhorados a partir de propostas definidas

e sugeridas pela consultoria financeira prestada pela Affari, tendo como base as

informações concedidas pela empresa e pela contabilidade responsável pela

apuração dos dados necessários.

Foram ainda pesquisados dados do setor elétrico e eletrônico para melhor

entendimento acerca do assunto, porém, as informações são limitadas, visto que a

base de dados não é alimentada e nem atualizada de maneira a contribuir com o

desenvolvimento do projeto.

5.2 POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

A Rede Compacta tem como filosofia qualidade e agilidade no atendimento

ao cliente. Atualmente a empresa tem boa reputação no ramo em que atua, visto

que preza por procedimentos que viabilizem o cumprimento de aspectos como
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cordialidade, pontualidade na entrega, preços competitivos e facilidade nas

negociações, trocas e devoluções de materiais.

Para tal, faz-se necessário que se mantenha os produtos de maior procura

sempre em estoque, visto que assim pode-se atender ao cliente de maneira

imediata; as entregas são programadas com antecedência, para que se possa

otimizar os trajetos e realizá-las dentro do prazo negociado com o cliente no

fechamento da compra; o sistema de estocagem de materiais otimiza os processos

de separação e expedição de pedidos; o processo de retirada de materiais é

facilitado e sem burocracias excessivas; fácil negociação de preços e prazo, além de

variadas formas de pagamento, incluindo a opção de financiamento via BNDES; as

trocas e devoluções de materiais são também facilmente negociáveis; os

colaboradores são instruídos frequentemente a procederem de maneira que

minimize erros de separação e entrega de pedidos; dentre outros.

Além disso, a empresa preza por honrar com suas obrigações sempre em dia,

seja com seus colaboradores, resultando em melhor desempenho de pessoas; ou

com seus fornecedores, gerando crédito e credibilidade no mercado, facilitando

assim suas negociações.

5.3 ANÁLISE DE RISCO

Foram verificados na pesquisa realizada para a execução do presente projeto

pontos críticos relacionados à formação de preços e custos, em decorrência do

regime tributário o qual hoje se enquadra a Rede Compacta, o Lucro Real. Tal fato

não impede que a empresa exerça suas atividades de maneira lucrativa e

satisfatória para seus administradores, porém, é necessária a comparação com

outra opção tributária, no caso, o Lucro Presumido. Assim, é possível que a empresa

possa oferecer melhores preços aos seus clientes, visto que os impostos compõem

o valor final dos produtos comercializados, aumentando o giro dos estoques e, com

isso, seus lucros. Caso as situações identificadas como problemas não sejam

tratadas, o crescimento da empresa e a geração de melhores resultados serão

limitados.

6 EXECUÇÃO DO PROJETO
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6.1 DESENVOLVIMENTO DA SITUAÇÃO PROPOSTA

Considerando que no estudo preliminar decidiu-se oferecer à empresa Rede

Compacta um estudo dos aspectos relacionados à sua dinâmica financeira,

buscando identificar formas de incrementar resultados, passou-se à etapa da

avaliação dessa dinâmica observando questões relativas a: volumes totais de

vendas, obtidos mediante relatórios gerados pela área financeira; vendas parciais

por famílias e grupos de mercadorias; relatórios de despesas; relatório de “ranking”

de vendas e de compras por material; fechamento de Balanço Patrimonial (ANEXO

1) e demonstração de resultados de 2018 (ANEXO 2) , além de Livro de Apuração

do Lucro Real (ANEXO 3).

Tendo em vista que os materiais comercializados pela empresa são

destinados a um público consumidor com certa especificidade, ou seja, trata-se de

empreiteiros que estão em atendimento de obras e eletricistas profissionais que

estão em atendimento de serviços de reformas, a prática de diferenciação de preços

não é efetiva no sentido de buscar incremento de vendas. A avaliação das vendas

parciais por famílias e por grupos confirma que as compras não respondem a

alterações de preços, porque tais compras são realizadas para atender a projetos

elétricos que não comportam aumento na quantidade de itens para “aproveitar o

preço de ocasião”.

No que se refere às despesas, a empresa mantém controles eficientes, não

permitindo desperdícios, compras sem planejamento ou mesmo o pagamento de

despesas financeiras, uma vez que trabalha com recursos próprios, não contratando

empréstimos ou financiamentos. No que se refere a gastos com pessoal, a empresa

cumpre com as determinações da convenção coletiva de trabalho, não

acrescentando gastos que não estejam previstos na referida convenção e não

expondo a si mesma ao risco trabalhista.

Através do relatório de “ranking” de compras e vendas de material, foi

possível identificar quais são os materiais mais vendidos, o que permitiu a definição

do foco de estudos complementares para a execução do trabalho. Após, diante das

observações realizadas, solicitou-se à empresa os relatórios da contabilidade,

visando possibilitar a análise de algumas questões tributárias. Com isso foi possível

iniciar análise comparativa entre opções de tributação para Imposto de Renda e

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
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No decorrer da coleta de dados formulou-se a hipótese de oferecer à Rede

Compacta um estudo comparativo entre as opções tributárias de Lucro Real e Lucro

Presumido, para alcançar o propósito do trabalho, que é o aumento de resultados

pela modificação da opção tributária. Em dado momento considerou-se a realização

de uma análise “Custo-Volume-Lucro” que não foi empreendida, já que os materiais

vendidos nas condições comerciais da Rede Compacta são componentes de

“conjuntos” que não são objeto de substituição, tratando-se de venda de “kit”.

6.2 FLUXOS E INTERFACES (ATIVIDADE/INFORMAÇÃO) ESTRUTURA,

RECURSOS COM APROVAÇÃO – CLIENTES E FORNECEDORES

A Rede Compacta, fundada em 1999, conta com dezoito colaboradores mais

dois sócios que atuam ativamente na empresa, sendo eles os responsáveis por

gerenciar os departamentos de vendas e de compras.

As decisões são tomadas em conjunto entre os sócios e o Gerente

Financeiro/Administrativo, Fernando Riter, o qual identifica as necessidades e

problemas da empresa e os reporta aos sócios, para que juntos busquem

alternativas de solução. É ele o responsável pelas decisões administrativas do

dia-a-dia, bem como o planejamento, controle e acompanhamento das

movimentações, além da prestação de contas aos sócios quanto à situação

financeira da organização.

As decisões de compras são tomadas pelo sócio Jairo Riter que, a partir de

controles de estoque via sistema interno e demandas específicas de alguns

materiais que sejam solicitados pelos vendedores, é quem negocia preços e prazos

com os fornecedores e emite as ordens de compra.

O setor de vendas é gerenciado pelo sócio Liel Carvalho, responsável por

acompanhar todas as negociações realizadas pela equipe, desde o orçamento até o

fechamento da venda. É também ele quem aprova situações pontuais de

negociação e coordena as entregas dos pedidos junto ao setor de expedição.

6.3 ANÁLISE DE RISCO E VIABILIDADE

A análise de risco e viabilidade refere-se à incerteza quanto à efetividade da

proposta do projeto, visto que o comparativo entre os resultados apurados sobre o
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Lucro Real e o Lucro Presumido para a Rede Compacta pode ou não oferecer

melhores condições de rentabilidade e lucratividade para a empresa. Existe ainda o

risco de que as despesas com o processo contábil propriamente dito sejam

incrementadas, fato este que igualmente comprometeria a eficácia do trabalho.

6.4 APERFEIÇOAMENTO NAS POLÍTICAS E PROCEDIMENTOS

Para aperfeiçoar as políticas e procedimentos a Affari propõe um

acompanhamento periódico e comparativo entre os resultados obtidos na apuração

dos impostos calculados pelas duas modalidades de tributação, o Lucro Real e o

Lucro Presumido. A Rede Compacta realiza os serviços de contabilidade através de

empresa terceirizada, fato que torna necessária a verificação quanto aos honorários

praticados pela mesma em caso de migração ou alteração na forma de tributação.

Há de se considerar que a apuração dos resultados pelo Lucro Presumido é mais

simples em comparação ao Lucro Real, contudo, não existe garantia de que a

empresa de contabilidade responsável manterá ou diminuirá o valor cobrado por tal

atividade.

6.5 INDICADORES DE DESEMPENHO

Para mensurar o desempenho e efetividade da proposta elaborada para a

Rede Compacta, é realizado um comparativo entre os resultados apurados pelo

Lucro Real e pelo Lucro Presumido, bem como após a implementação, analisando o

custo do que chama-se de “conjunto”. O conjunto consiste em uma seleção de itens

que compõem o “kit” de cada tipo de poste montado, dentre os mais vendidos

(APÊNDICES A; B; C; D).

Tendo em vista que o número total de produtos comercializados pela empresa

tornaria o estudo dos indicadores de desempenho inviável considerado o tempo

hábil para a finalização do projeto, o estudo considerou apenas os de ligação

bifásica por corresponderem a, aproximadamente, 60% das vendas de postes

padrão Copel. Dentre eles estão os postes 75 daN; 100 daN; 200 daN e o 300 daN.

A partir de listas de montagem utilizadas pela Rede Compacta, extraiu-se os

componentes que se repetem em todos os conjuntos, dentre eles fio rígido 10mm;

armação pesada REX 1x1; roldana de porcelana para armação; arruela quadrada
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38x38x18mm; disjuntor bifásico 50A, eletroduto PVC ¾”; bucha de alumínio ¾”;

arruela de alumínio ¾”; haste de aterramento ⅝”; e conector para aterramento

mini-GAR. A amostragem foi desenvolvida a partir de dados e valores reais

fornecidos pela empresa, com a finalidade de realizar-se um comparativo de

resultados nas modalidades tributação abordadas.

6.5.1 Cálculos Referentes ao Lucro Real

Para o Lucro Real, utilizou-se o Preço de Venda efetivamente praticado pela

Rede Compacta para todos os itens de cada conjunto, ou seja, foram somados os

preços individuais de cada componente para chegar ao preço final de cada um

deles. Note-se que os preços dos conjuntos variam de acordo com sua

especificação. Do preço de venda, foram subtraídos os respectivos custos de

aquisição dos componentes de modo a obter a margem dos mesmos, conforme

FIGURA 1.

FIGURA 1: Cálculo de Margem do Conjunto

Fonte: Elaborado pelas autoras

Para a identificação da base de cálculo do IR e CSLL (FIGURA 2), de acordo

com o DL 3000/99 (Regulamento do Imposto de Renda das Empresas) é necessário

efetuar a subtração das chamadas despesas dedutíveis. Para o estabelecimento do

valor de tais despesas utilizou-se um cálculo de aproximação, tomando por base as

despesas dedutíveis constantes do LALUR em seus valores totais e, a partir delas,

calculou-se seu percentual relativo ao faturamento total. Esse percentual

corresponde a 1,35%, que foi aplicado como despesas dedutíveis para cada

conjunto, na identificação de suas respectivas bases de cálculo. Foram deduzidos
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também os valores relativos ao ICMS devido em Substituição Tributária (ST),

resultando na Base de Cálculo do Imposto de Renda e Contribuição Social.

FIGURA 2: Base de Cálculo para IR e CSLL

Fonte: Elaborado pelas autoras

Sobre a Base de Cálculo (BC IR e CSLL) aplica-se a alíquota de 15% para o

Imposto de Renda e de 9% para Contribuição Social, identificando assim o custo

tributário específico (IR e CSLL) para a modalidade Lucro Real.

Por ainda haver outros tributos cujo cálculo independe da opção tributária,

são aplicadas sobre o Preço de Venda as alíquotas de 1,65% para o PIS e 7,6%

para COFINS (APÊNDICE E), vide FIGURA 3. Com essa providência, chega-se ao

custo tributário total que permite identificar, por dedução, o Preço de Vendas Líquido

de Impostos. Este, multiplicado pelas quantidades vendidas, permite identificar o

faturamento específico dos conjuntos na modalidade Lucro Real.
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FIGURA 3: Cálculo Preço de Venda Líquido de PIS e COFINS pelo Lucro Real

Fonte: Elaborado pelas autoras

Uma vez identificada a Base de Cálculo e todos os Impostos incidentes na

modalidade Lucro Real, torna-se possível comparar os encargos impostos à

empresa em cada modalidade de tributação, o que permite, por fim, estabelecer com

segurança qual a opção tributária mais adequada para a realidade da empresa no

período em análise e, por conseguinte, qual opção tributária é capaz de incrementar

o resultado financeiro da empresa, objetivo primário do presente estudo.

6.5.2 Cálculos Referentes ao Lucro Presumido
.

Para o Lucro Presumido utilizou-se o Preço de Venda de todos os itens do

conjunto e subtraiu-se pelo ICMS devido em Substituição Tributária, resultando no

Preço de Venda Líquido. O Percentual de Presunção para o Lucro Presumido

utilizado para o Imposto de Renda foi de 8% com a alíquota de 15% sobre a Base de

Cálculo, sendo que para a CSLL o percentual utilizado foi de 12% com alíquota de

9%. Sobre o Preço de Venda considerou-se o valor de 0,65% para o PIS e 3% para

o COFINS. Abaixo, as FIGURA 4, 5 e 6 ilustram, em resumo, os cálculos realizados

para o Lucro Presumido:
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FIGURA 4: Base de Cálculo para o Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pelas autoras

A FIGURA 5 ilustra o cálculo realizado para o Imposto de Renda, o qual

resulta da multiplicação entre a Base de Cálculo do Lucro Presumido pela Alíquota

do Imposto de Renda.

FIGURA 5: Cálculo do IR

Fonte: Elaborado pelas autoras

A FIGURA 6 demonstra o cálculo efetuado para a Contribuição Social sobre o

Lucro Líquido, sendo o resultado da multiplicação entre a Base de Cálculo do Lucro

Presumido pela Alíquota do Imposto de Renda.

FIGURA 6: Cálculo da CSLL

Fonte: Elaborado pelas autoras
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Uma vez realizados os cálculos, passa-se à providência de identificação do

Custo Tributário Total na modalidade Lucro Presumido, assim como o Preço de

Venda Líquido de Impostos, conforme FIGURA 7:

FIGURA 7: Preço de Venda Líquido de Impostos pelo Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pelas autoras

6.5.3 Comparativo entre Resultados referentes ao Lucro Real e ao Lucro
Presumido

Abaixo, os gráficos apresentados demonstram os percentuais resultantes a

partir dos cálculos realizados, relativos ao Lucro Real e ao Lucro Presumido,

considerando para a composição da totalidade o Preço de Venda Líquido de

Impostos e a Alíquota Efetiva de Impostos. Assim, torna-se possível a comparação

visual entre os resultados de cada tributação para cada conjunto de postes.

O poste 75 daN é vendido pela Rede Compacta a R$451,37. No Lucro Real,

este conjunto apresenta Preço de Venda Líquido de Impostos de R$351,14,

totalizando R$126.410,40 baseando-se no total de 360 unidades vendidas

anualmente. Nota-se na FIGURA 8 que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 77,8% do total, sendo os restantes 22,2% a porção da Alíquota

Efetiva de Impostos.
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FIGURA 8: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de Impostos poste
75 daN para o Lucro Real

Fonte: Elaborado pelas autoras

Para o mesmo conjunto no Lucro Presumido, considera-se o valor de

R$407,97 para o Preço de Venda Líquido de Impostos, totalizando R$146.869,20.

Na FIGURA 9 é possível observar que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 90,39% do total, sendo os restantes 9,61% a Alíquota Efetiva

de Impostos. Verifica-se que o resultado é 16,2% maior do que nos números

apresentados no Lucro Real.
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FIGURA 9: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de Impostos
poste 75 daN para o Lucro Presumido

Fonte: Elaborado pelas autoras

O poste 100 daN é vendido pela Rede Compacta a R$501,37. No Lucro Real,

este conjunto apresenta Preço de Venda Líquido de Impostos de R$393,56,

totalizando R$118.068,00 baseando-se no total de 300 unidades vendidas

anualmente. Nota-se na FIGURA 10 que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 78,5% do total, sendo os restantes 21,5% a Alíquota Efetiva de

Impostos.

FIGURA 10: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 100 daN para o Lucro Real
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Fonte: Elaborado pelas autoras

Para o mesmo conjunto no Lucro Presumido, considera-se o valor de

R$455,01 para o Preço de Venda Líquido de Impostos, totalizando R$136.503,00.

Na FIGURA 11 é possível observar que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 90,8% do total, sendo os restantes 9,2% a Alíquota Efetiva de

Impostos. Verifica-se que o resultado é 15,6% maior do que nos números

apresentados no Lucro Real.

FIGURA 11: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 100 daN para o Lucro Presumido
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Fonte: Elaborado pelas autoras

O poste 200 daN é vendido pela Rede Compacta a R$591,37. No Lucro Real,

este conjunto apresenta Preço de Venda Líquido de Impostos de R$468,32,

totalizando R$56.198,40 baseando-se no total de 120 unidades vendidas

anualmente. Observa-se na FIGURA 12 que o percentual de Preço de Venda

Líquido de Impostos representa 79,19% do total, sendo os restantes 20,81% a

Alíquota Efetiva de Impostos.

FIGURA 12: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 200 daN para o Lucro Real
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Fonte: Elaborado pelas autoras

Para o mesmo conjunto no Lucro Presumido, considera-se o valor de

R$539,67 para o Preço de Venda Líquido de Impostos, totalizando R$64.760,40. Na

FIGURA 13 é possível observar que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 91,3% do total, sendo os restantes 8,7% a Alíquota Efetiva de

Impostos. Verifica-se que o resultado é 15,23% maior do que nos números

apresentados no Lucro Real.

FIGURA 13: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 200 daN para o Lucro Presumido
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Fonte: Elaborado pelas autoras

O poste 300 daN é vendido por R$771,37. No Lucro Real, este conjunto

apresenta Preço de Venda Líquido de Impostos de R$614,74, totalizando

R$73.768,80 baseando-se no total de 120 unidades vendidas anualmente.

Observa-se na FIGURA 14 que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 79,69% do total, sendo os restantes 20,31% a Alíquota Efetiva

de Impostos.

FIGURA 14: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 300 daN para o Lucro Real
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Fonte: Elaborado pelas autoras

Para o mesmo conjunto no Lucro Presumido, considera-se o valor de

R$709,00 para o Preço de Venda Líquido de Impostos, totalizando R$85.080,00. Na

FIGURA 15 é possível observar que o percentual de Preço de Venda Líquido de

Impostos representa 91,9% do total, sendo os restantes 8,1% a Alíquota Efetiva de

Impostos. Verifica-se que o resultado é 15,3% maior do que nos números

apresentados no Lucro Real.

FIGURA 15: Preço de Venda Líquido de Impostos e Alíquota Efetiva de
Impostos poste 300 daN para o Lucro Presumido
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Fonte: Elaborado pelas autoras

6.6 PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO

O plano de implementação requer que, na abertura do próximo ano fiscal

(2020), seja efetuada a alternância do Lucro Real para o Lucro Presumido,

implementando os cálculos dos indicadores.

6.7 PLANOS DE COMUNICAÇÃO E TREINAMENTO

O plano de comunicação refere-se à apresentação das alterações a serem

implementadas na Rede Compacta, referentes, neste caso, ao enquadramento fiscal

ao qual passará a realizar suas atividades. Trata-se de realização de reunião interna,

para efeito de informação, composta pela equipe Affari, o representante responsável

pela contabilidade da empresa, além dos sócios-proprietários e o gerente

administrativo/financeiro, tendo em vista que são os principais representantes legais

e responsáveis pelos assuntos relativos ao desempenho do setor financeiro da

organização. Igualmente importante será a realização de reuniões periódicas, para

que os resultados obtidos a partir da mudança para o Lucro Presumido sejam

acompanhados e comparados aos anteriormente obtidos dentro do Lucro Real.
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6.8 PLANO DE CONTINGÊNCIA

O plano de contingência trata das medidas a serem adotadas caso os

resultados esperados, com base na proposta apresentada no presente projeto, não

se confirmem. Se o acompanhamento dos indicadores de desempenho e os

indicadores de comparação entre o Lucro Real e o Lucro Presumido demonstrar que

a empresa obteve menores resultados e não atendeu ao propósito de tornar o

processo menos oneroso a partir da tributação pelo Lucro Presumido, é dever da

Affari comunicar a contabilidade responsável e a Rede Compacta que no próximo

ano (2021) dever-se-á retornar ao Lucro Real. Tal medida só poderá ser

implementada no próximo exercício fiscal, visto que não é possível alternar entre

formas de tributação no decorrer do ano.

7 IMPLEMENTAÇÃO OU SIMULAÇÃO DA SOLUÇÃO PROPOSTA

Com base nos dados apresentados no item “Indicadores de desempenho”, os

quais possibilitaram a comparação entre os resultados do exercício da Rede

Compacta tanto pelo Lucro Real quanto pelo Lucro Presumido para os conjuntos de

postes selecionados, realizar-se-á a sugestão de implementação da proposta para a

empresa. Destaca-se que a atividade de implementação é de responsabilidade da

empresa de contabilidade contratada pela organização, a qual deverá pôr em prática

a solução proposta pela Affari para o incremento da receita da Rede Compacta no

próximo ano fiscal, visto que não é possível sua alteração antes do fechamento do

exercício.

7.1 EXECUÇÃO PILOTO (SOLUÇÃO)

Como plano piloto a Affari propõe à Rede Compacta que, juntamente com a

empresa responsável pela sua contabilidade, realize-se um processo paralelo de

tributação utilizando dados reais, para efeito comparativo, a fim de acompanhar o

desempenho dos resultados da empresa nas duas modalidades de tributação

abordadas no projeto. Deve-se então iniciar o acompanhamento a partir do início do
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mês de dezembro do ano vigente (2019), considerando os percentuais e deduções

relativas tanto ao Lucro Real quanto ao Lucro Presumido.

7.2 TREINAMENTO

Para o desenvolvimento do projeto considera-se desnecessária a realização

do treinamento por parte da Affari, uma vez que a movimentação ou nova

implementação na área contábil da Rede Compacta acontece por intermédio de

empresa terceirizada, sendo esta profissionalmente e legalmente qualificada para

atuar em ambas as modalidades de tributação.

8 CONTROLE DO PROJETO

Para a realização do controle do projeto faz-se necessário observar os

resultados obtidos através da comparação dos indicadores, analisá-los e então

utilizá-los de maneira a se obter sucesso na implementação do mesmo. Alguns

aspectos não poderão ser monitorados pela Affari, tais como avaliação de

cronograma e orçamento, visto que são de responsabilidade da Rede Compacta

junto com a empresa que presta serviços de contabilidade à mesma.

8.1 APURAÇÃO DOS INDICADORES

Foram calculados os indicadores considerando a situação atual da Rede

Compacta, bem como a situação projetada, uma vez que somente é possível a

apuração exata dos mesmos depois do início do novo exercício fiscal, ou seja, em

2020. Os indicadores a serem considerados são os resultantes entre a comparação

da atividade pelo Lucro Real e pelo Lucro Presumido, bem como o comparativo

entre os custos atual e após a implementação da proposta.

8.2 AVALIAÇÃO DO CRONOGRAMA

A avaliação do cronograma é de responsabilidade da empresa de

contabilidade contratada pela Rede Compacta, a qual verificará o passo-a-passo

relativo à implantação da proposta da Affari para o desenvolvimento do projeto.
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8.3 AVALIAÇÃO DO ORÇAMENTO

Considerando que a implementação do projeto envolve eventuais gastos

decorrentes do aumento de despesas quanto aos honorários praticados pela

empresa de contabilidade com a execução da nova modalidade tributária, a

negociação referente ao orçamento diz respeito apenas à Rede Compacta e sua

assessoria contábil. Sendo assim, os gastos decorrentes da implementação não

podem ser estimados nesse momento. Pode-se apenas supor que, sendo o Lucro

Presumido, uma opção tributária menos complexa para ser empreendida, é possível

orientar a Rede Compacta no sentido de negociar uma redução do valor de

honorários ou, minimamente, que os mesmos não sejam majorados pela

implementação da proposta.

8.4 AVALIAÇÃO DO PDCA

O Ciclo PDCA (Plan; Do; Check; Action) é uma ferramenta utilizada para

solucionar problemas e controlar processos. Porém, o PDCA só é viável após a

implementação e execução do projeto, para que assim seja possível verificar a

efetividade da proposta e, então, atuar na correção de eventuais situações

identificadas. Como a implementação depende da atuação de terceiros, a avaliação

do PDCA finda prejudicada, podendo ser empreendida somente após o

encerramento do próximo exercício fiscal.

8.5 AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

Tendo como base os valores das vendas anuais dos conjuntos analisados

pela Affari no presente estudo, determina-se, a partir da soma dos valores totais dos

mesmos, o resultado que a Rede Compacta obtém através de cada opção tributária.

A partir da modalidade atual, o Lucro Real, observa-se um total de R$374.445,60,

enquanto, para o Lucro Presumido, o valor é de R$433.212,60. O que significa que o

faturamento da empresa tende a aumentar em 15,7% optando-se pelo Lucro

Presumido, sendo este o principal objetivo a se atingir com a proposta do projeto.
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CONCLUSÃO



51

Inicialmente considerou-se oferecer à Rede Compacta uma análise dos

aspectos relacionados à sua dinâmica financeira, a fim de identificar formas de

incrementar seus resultados. Seguiu-se então a etapa de estudo de relatórios

financeiros e documentos contábeis, para que se pudesse levantar dados concretos

para a continuidade do estudo.

Constatou-se assim que apenas a prática de diferenciação de preços ou

promoções não seria suficiente, tomando por base seu nicho de mercado e público

consumidor. Além disso, as boas práticas financeiras da empresa mantêm suas

despesas sob controle, fato que não gera oportunidade de melhorias a se realizar

pela Affari. Sendo assim, o estudo comparativo de desempenho entre as

modalidades tributárias Lucro Real e Lucro Presumido mostrou ser a opção

assertiva para o aumento do lucro da empresa.

A Rede Compacta exerce suas atividades sob o regime tributário Lucro Real

desde 2008. Contudo, diante dos resultados obtidos e após efetuadas as devidas

comparações, conclui-se que a Rede Compacta aumentará em 15,7% seu

desempenho financeiro em vendas migrando para o Lucro Presumido, comprovando

o sucesso na conclusão da proposta do projeto.
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APÊNDICE A – Lista de materiais conjunto poste 75 daN
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APÊNDICE B – Lista de materiais conjunto poste 100 daN
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APÊNDICE C – Lista de materiais conjunto poste 200 daN
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APÊNDICE D – Lista de materiais conjunto poste 300 daN
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APÊNDICE E – Valores ST, PIS e COFINS itens do conjunto
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ANEXOS

ANEXO 1 – Balanço Patrimonial Rede Compacta 2018
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ANEXO 2 – DRE Rede Compacta 2018
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ANEXO 3 – LALUR Rede Compacta 2018


