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RESUMO 
 
A presente pesquisa teve por objetivo analisar a importância do uso das informações 
financeiras para microempresas do ramo de panificação. O problema de pesquisa, 
por sua vez, consistiu em responder sobre os benefícios que podem ser gerados em 
relação ao controle da informação financeira eficiente.  O trabalho apresenta caráter 
exploratório e descritivo, de natureza qualitativa, com base em aplicação de 
entrevista semiestruturada aos gestores. No decorrer do artigo é possível identificar 
diferenças determinantes pelo método adotado de controle das informações 
financeiras em cada microempresa, ressaltando como estas caracterizam a forma de 
trabalho que podem estar diretamente ligadas ao fluxo de caixa, políticas de prazos 
e o uso de capital de giro no desempenho das atividades. Com as informações 
obtidas é possível analisar e concluir que as informações financeiras podem nortear 
os microempreendedores a um melhor controle, bem como auxiliar na tomada de decisão. Dessa forma, pode-se dizer também que o uso das informações financeiras 
pode ser considerado como um fator capaz de gerar vantagem competitiva frente 
aos seus concorrentes, contribuindo significativamente para o crescimento e 
desenvolvimento da organização diante do vasto mercado competitivo no qual se 
enquadram as empresas estudadas. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Informação financeira. Microempresas. Controle eficiente. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 
 
De acordo com os dados divulgados pelo SEBRAE em 2014 no Anuário do Trabalho 
da Micro e Pequena Empresa, até o ano de 2013 as micro e pequenas empresas 
representavam cerca de 99% dos estabelecimentos, contendo aproximadamente 
52% dos empregos formais de organizações privadas não agrícolas do país.  
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Contudo, apesar da crise econômica e a diminuição do ritmo de crescimento neste 
setor, as micro e pequenas empresas continuam a expandir. Mas podem, em razão 
do agravamento da economia, encontrar grandes dificuldades para se estabilizarem.  
Tal problema atinge também o setor de panificação, pois segundo a Associação 
Brasileira da Indústria de Panificação e Confeitaria (ABIP) mesmo tendo faturado 
cerca de R$ 84,7 bilhões no ano de 2015, o setor vem sofrendo quedas significativas 
em suas receitas, seja por falta de organização, má administração ou até mesmo por 
falta de uma boa gestão financeira fundamentada em suas importantes ferramentas. 
 
Utilizar ferramentas que possam auxiliar na gestão financeira é muito importante 
para a organização, pois através delas pode-se perceber qual é a posição 
econômica e financeira da empresa. No entanto, ainda que haja essa importante 
função, muitas empresas acabam por não utilizá-la, seja por falta de profissional 
capacitado, falta de conhecimento ou até mesmo porque não faz parte da política da 
organização. Matarazzo (2010) afirma que as demonstrações financeiras podem ser 
um dos elementos importantes para a tomada de decisão de uma empresa e ainda 
complementa que as demonstrações financeiras são o reflexo da empresa e por 
suas analises é possível identificar os objetivos da organização. 
 
O assunto abordado é de grande importância principalmente para empresas com 
dificuldades em se solidificar no mercado. Acredita-se que a disseminação deste 
conhecimento poderá colaborar para a redução no índice de fechamento das 
microempresas.  
 
Esta pesquisa teve por objetivo geral analisar a importância e os benefícios do uso 
de informações financeiras para microempresas do ramo de panificação. Para tanto, 
os objetivos específicos consistiram em: 
 

 Coletar e analisar os dados financeiros das empresas; 
 Verificar como pequenos empresários controlam suas finanças; 
 Evidenciar como a administração financeira pode auxiliar os pequenos 

empresários na gestão mais eficiente. 
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Assim, diante dos fatores de dificuldades vividos pelas microempresas, busca-se a 
resposta para a seguinte questão: Qual a importância e o impacto das informações 
financeiras para microempresas do ramo de panificação? 
 
O tema apresentado se justifica pelo aprendizado referente aos desafios de manter 
um pequeno negócio no ramo de panificação, que pode também ser expandido para 
empreendedores e interessados de outras áreas, pois possibilita um conhecimento 
mais aprofundado na importância de gerir os gastos de uma maneira correta, suas 
implicações para se obter melhores retornos, além de fornecer uma visão global de 
todos os esforços que são necessários para manter um negócio próprio. Para os 
autores verifica-se uma oportunidade de aprofundar os conhecimentos acadêmicos 
na área financeira, bem como na execução de suas práticas. 
 
O interessante é apresentar a importância da gestão eficiente como possibilidade de 
gerar valor para as microempresas no ramo de panificação, o que pode representar 
significativo diferencial competitivo nesse setor. Acredita-se que o presente estudo 
possa contribuir com o mercado em questão, à medida que proporciona aos 
interessados um conjunto de informações que podem implicar melhorias no contexto 
de gestão financeira. 
 
 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

  
A administração financeira segundo Brigham; Gapenski; Ehrhardt (2001) surgiu por 
volta do ano de 1900 como uma categoria de estudos individual, ou seja, não 
contemplava todas as áreas de uma organização, seu foco era apenas na formação 
de novas empresas (por meio de fusões) e levantamento de capital por meio de 
títulos.  
 
Atualmente a administração financeira se tornou parte essencial para um melhor 
funcionamento das organizações, haja vista a busca incessante pela maximização 
dos lucros. Lemos Junior; Rigo; Cherobin (2002, p.5) afirmam que “A administração 
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financeira é a arte e a ciência de administrar recursos financeiros para maximizar a 
riqueza dos acionistas”, por isso, o setor que cuida das finanças em qualquer 
organização deve trabalhar em parceria com as demais áreas a fim de buscar 
soluções inteligentes que possam aperfeiçoar os lucros e diminuir as despesas, 
procurando contemplar sempre a qualidade no produto ou serviço prestado. 
 
Hoji (2014) ainda complementa que os donos de empresas privadas possuem a 
intenção de receber um retorno compatível com os investimentos aplicados e 
também com o risco assumido perante o tipo do negócio escolhido, por isso o 
gestor: 

Deve se preocupar em identificar fontes de lucro e os fatores que afetam a 
obtenção de lucros, ou seja, no que tange às atividades correntes, deve se 
preocupar com a maneira pela qual os ativos são usados e, no longo prazo, 
com o processo de alocação dos fundos para usos específicos dentro da 
empresa. (WRIGHT, 1974, p.4)  

Wright (1974) deixa claro a importância da gestão eficiente das fontes de lucro, bem 
como o que possa interferir nessas fontes. O que de fato é de suma importância 
para a organização a fim de manter a saúde financeira e honrar todos os seus 
compromissos. Ao se tratar de uma ação a longo prazo, é necessária uma correta 
alocação dos recursos, o que se subentende como formas de investimento ou 
aplicações para incrementar o patrimônio da organização. 
 
2.2  MICROEMPRESAS 
 
Numa empresa de pequeno porte, segundo Silva (2001), quase sempre não existe 
um setor ou um responsável direto que cuide da coordenação das operações 
financeiras, função esta que na maioria das vezes acaba ficando a cargo do 
contador junto ao proprietário da empresa. O autor ainda ressalta que quanto mais a 
empresa cresce, maior será o grau de necessidade de um profissional preparado 
para a função. 

Em pequenas empresas o proprietário é normalmente quem detém todo o 
controle da empresa, desde as atividades mais operacionais sobre, por 
exemplo, as quantidades a serem vendidas, até as decisões mais 
estratégicas sobre quanto se endividar junto às instituições financeiras. 
(LEMOS JUNIOR; RIGO; CHEROBIN, 2002, p.23) 
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Esta tendência do microempreendedor concentrar as atividades em torno de si pode 
acarretar uma miscelânea de dados dispersos e não contidos em registros que 
possibilitem ao gestor prever e orçar gastos correntes em determinado espaço de 
tempo, e isso dificulta todo o planejamento, às vezes por falta de organização e 
muitas vezes até mesmo por falta de informação. 
 
Assaf Neto (2010, p.12) diz que “As Microempresas (ME) e as Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) recebem no Brasil um tratamento diferenciado no que se 
refere aos seus aspectos administrativos e obrigações fiscais”. Ainda segundo o 
autor, os incentivos que as microempresas recebem como menor taxa de juros e 
eliminação de barreiras burocráticas no campo fiscal servem para proporcionar 
melhores condições de crescimento e abertura a novos mercados, como por 
exemplo, a capacidade de concorrer com empresas de diferentes classificações. 
Segundo o SEBRAE (2015) uma empresa pode ser classificada em micro, pequeno, 
médio ou grande porte pelo número de empregados ou pelo seu faturamento, 
conforme detalhado nos quadros a seguir: 
 
 Quadro 1 – Classificação para Indústria  

INDÚSTRIA 
Micro Até 19 empregados 
Pequena 20 a 99 empregados 
Média 100 a 499 empregados 
Grande  Mais de 500 empregados 

 Fonte: SEBRAE (2015) 
 

Quadro 2 – Classificação para comércio e serviços 
COMÉRCIO E SERVIÇOS 

Micro Até 9 empregados 
Pequena 10 a 49 empregados 
Média 50 a 99 empregados 
Grande  Mais de 100 empregados 

 
Fonte: SEBRAE (2015) 
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Quadro 3 – Classificação segundo a renda bruta anual 
 

RECEITA BRUTA ANUAL - (Lei 123/06) 
Microempreendedor Individual Até R$ 60.000,00 
Microempresa ME Até R$ 360.000,00 
Empresa de pequeno porte EPP De R$ 360.000,01 até R$ 3.600.000,00 

 
Fonte: SEBRAE (2015) 

 
 
 Percebe-se que no campo das indústrias uma microempresa é composta por até 19 

empregados e uma pequena empresa varia de 20 até 99 empregados. No que se 
refere ao setor de comércio e serviços, uma microempresa pode ser composta por 
até 9 empregados e uma pequena empresa pode variar de 10 a 49 empregados. 
Entretanto, em se tratando da classificação pela receita bruta anual, um 
microempreendedor pode apresentar um faturamento bruto anual de até R$ 
60.000,00 e uma microempresa pode atingir até R$ 360.000,00 por ano. 
 
2.3  A INFORMAÇÃO FINANCEIRA 
 
De acordo com Lemos Junior; Rigo; Cherobin (2002) utilizar ferramentas de gestão 
financeira pode muitas vezes facilitar a vida de quem está gerenciando a empresa, 
principalmente na tomada de decisões. Demonstrações financeiras como balanço 
patrimonial, demonstração do resultado do exercício e demonstração de fluxo de 
caixa podem dar um norte para o administrador na formulação de estratégias para a 
organização. 
 
Segundo Marion (2005), o balanço patrimonial pode ser considerado como a 
principal demonstração contábil que pode refletir a posição financeira da empresa 
em determinado período. Santos (1999) acrescenta que o balanço patrimonial é um 
instrumento essencial para que se possa elaborar diagnósticos econômicos 
financeiros e que estes são vitais para o momento de tomada de decisões. 
Matarazzo (2010) ainda complementa que é através do balanço patrimonial que se 
pode entender as origens das aplicações de recursos das empresas. 
A DRE (Demonstração do Resultado do Exercício) segundo Matarazo (2010, p.30) 
“[...] é a demonstração dos aumentos e reduções causados ao patrimônio líquido 
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pelas operações da empresa”. Em outras palavras pode-se dizer que a DRE é uma 
maneira simplificada de se representar as entradas e saídas de um balanço 
patrimonial em um determinado período de tempo. Nela todas as receitas e 
despesas estão concentradas de forma ordenada de modo que possam fornecer 
importantes informações da organização. 
 
Por mais que o balanço seja uma importante ferramenta de auxílio na gestão, muitas 
vezes ele não representa de maneira clara e objetiva como a organização aplicou ou 
utilizou seus recursos, o que pode prejudicar o processo decisório na empresa. Para 
que essa pendência seja sanada utiliza-se a demonstração de fluxo de caixa. “O 
fluxo de caixa possibilita ao administrador financeiro uma visão ampla dos recursos 
disponíveis em sua unidade. Ele serve como instrumento que possibilita o 
planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma empresa”. (GOMES; 
MORAES, 2013, p.1) 
 
Alcançar o objetivo almejado, na maioria das vezes, não é tarefa fácil, trabalhar com 
essas ferramentas pode facilitar as decisões, pois estar embasado em dados 
concretos é essencial. 
 
Outro fator que é primordial para o desempenho satisfatório da empresa consiste na 
administração financeira de curto prazo. 
 

O objetivo da administração financeira de curto prazo é gerenciar cada 
elemento do ativo circulante (estoques, contas a receber, caixa e títulos 
negociáveis) e de seu passivo circulante (contas a pagar a fornecedores, 
despesas e empréstimos bancários a pagar) para atingir um equilíbrio entre 
a rentabilidade e risco que contribua positivamente para o valor da empresa. 
(GITMAN, 2009, p.546)  

Dessa forma, com base nos estudos de Gitman (2009), é possível afirmar que o 
capital de giro é conhecido como ativo circulante, isso significa falar sobre a 
proporção do investimento que é transferido de uma forma para outra, no decorrer 
dos negócios. O autor também afirma que o passivo circulante se trata do 
financiamento de curto prazo em uma empresa e que este inclui todas as dívidas da 
empresa que ainda irão vencer em um ano ou menos, são dívidas que geralmente 
compreendem valores devidos aos fornecedores (situadas no contas a pagar), 
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despesas com o governo e funcionários (situadas em despesas a pagar) além dos 
bancos (dívidas com empréstimos), etc. 
 
2.4  GESTÃO FINANCEIRA COMO FATOR ESTRATÉGICO  

 
O planejamento estratégico surgiu, segundo Fascina (2013, p.3), “[...] no momento 
em que as grandes organizações sentiram a necessidade de aperfeiçoar seus 
processos e manter-se alerta para possíveis modificações futuras”. 
 
Segundo Oliveira (1999, p. 46) “O planejamento estratégico é conceituado como um 
processo gerencial que possibilita ao executivo estabelecer o rumo a ser seguido 
pela empresa, com vistas a obter um nível de otimização na relação da empresa 
com o seu ambiente”. Ross; Jaffe; Westerfield (2009) complementam ainda que a 
gestão financeira pode ser uma forma sistematizada de alcançar os objetivos e as 
metas financeiras da organização. Assim, entende-se que a análise financeira pode 
ser uma importante ferramenta de direcionamento estratégico da organização.  
 
Utilizar o planejamento estratégico para facilitar a gestão da empresa pode ser 
considerado uma boa opção, assim como trabalhar eliminando incertezas e de 
maneira assertiva pode ser um bom caminho para o sucesso da empresa. 
 
2.5 MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO 
 
Para Hoji (2014) a margem de contribuição pode ser entendida como a diferença de 
vendas (com impostos deduzidos) menos os custos e despesas variáveis. Jiambalvo 
(2009, p.104) ainda acrescenta que “A margem de contribuição por unidade mede o 
montante com que cada unidade vendida contribui para cobrir os custos fixos e 
aumentar o lucro”. Sua fórmula consiste em: 
 

  çã =  −  í    
 
No ambiente das microempresas a margem de contribuição pode auxiliar na 
identificação da existência ou não de lucro, pois existe possibilidade de uma 
microempresa conseguir um bom número de vendas do seu produto ou serviço, mas 
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na prática não conseguir alcançar o lucro devido a uma margem de contribuição 
inadequada. 
 
2.6 PONTO DE EQUILÍBRIO 
 
Segundo Assaf Neto; Silva (2012) o equilíbrio financeiro consiste no momento em 
que as obrigações financeiras de determinada empresa se encontram vinculadas em 
ativos com limites de vencimento parecidos com a dos passivos da organização. 
 
Martins (2003, p.257) conceitua que “O ponto de equilíbrio (também denominado 
ponto de ruptura – Break-even-point) nasce da conjugação dos custos e despesas 
totais com as receitas totais.” Jiambalvo, acrescenta que: 
 

O ponto de equilíbrio corresponde ao número de unidades que devem ser 
vendidas para que a empresa não incorra em perdas nem obtenha lucro [...] 
no ponto em que a receita de venda se iguala ao custo total (composto de 
custos fixos e custos variáveis), a empresa atinge o ponto de equilíbrio. 
(JIAMBALVO, 2009, p.103)  

O ponto de equilíbrio pode ser assim calculado:  
 

  í =   
  çã   100 

 
O SEBRAE (2015) ainda complementa que, ao se calcular o ponto de equilíbrio, é 
possível indicar a quantidade necessária de receita de vendas para igualar aos 
custos da operação, visando assim evitar possíveis prejuízos decorrentes da 
operação da empresa. 
 
2.7 CICLOS OPERACIONAL, ECONÔMICO E FINANCEIRO 
 
Segundo as ideias de Marion (2005), o ciclo operacional consiste no tempo em que 
a empresa adquire determinado produto (geralmente matéria prima para a indústria 
ou mercadorias para o repasse no comércio) até o pagamento pelo consumidor do 
produto pronto ou revendido. Assaf Neto (2010, p.169) explana em outras palavras 
que: “[...] o ciclo operacional da empresa, pode ser definido como as fases 
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operacionais existentes no interior da empresa, que vão desde a aquisição de 
materiais para a produção até o recebimento das vendas efetuadas [...]”. 
 
Para Vieira (2005) o ciclo econômico pode ser classificado como o espaço de tempo 
entre a compra de matéria prima ou insumos até a venda dos produtos acabados e 
pode representar os prazos de estocagem e produção da empresa. Hoji (2014) 
complementa que se houver necessidade de desembolsar alguma quantia em algum 
momento em que anteceda a compra da matéria prima o ciclo econômico começará 
a ser contado a partir da data de desembolso. 
 
O ciclo financeiro que também pode ser conhecido como ciclo de caixa “[...] 
compreende o período de tempo entre o momento do desembolso inicial de caixa 
para pagamento dos materiais e a data do recebimento da venda do produto 
acabado”. (ASSAF NETO; 2010, p.177). Vieira (2005, p.77) adiciona que:  
 

[...] as contas que compõem o ciclo financeiro representam fontes (como os 
fornecedores) e aplicações (como os estoques e o contas a receber de 
clientes) para a empresa. Dessa forma, o ciclo financeiro é a resultante dos 
prazos operacionais com os quais atua a empresa e provoca um 
desequilíbrio ou uma diferença entre o volume de fontes e de aplicações 
operacionais. Esta diferença pode ser favorável à empresa quando as 
fontes operacionais são maiores do que as aplicações operacionais, ou 
desfavorável quanto o inverso acontece. 
 
 Diante disso, para melhor exemplificação e entendimento dos ciclos apresentados, 

Hoji (2014) demonstram os mesmos através da figura a seguir: 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Figura1 - Ciclo econômico, financeiro e operacional 

Fonte: Hoji (2014, p.10) 
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O Ciclo Operacional compreende desde a compra da matéria prima até o 
recebimento pelo cliente; o Ciclo Econômico vai desde a compra do insumo ou 
produto até a venda ao consumidor e o Ciclo Financeiro abrange o período entre o 
recebimento da venda até o pagamento ao fornecedor. 
 
2.8 NECESSIDADE DO CAPITAL DE GIRO 
 
Segundo o SEBRAE (2015), o capital de giro é o capital necessário para sustentar 
as operações de rotina da empresa. Podem ser recursos usados nas vendas a prazo 
em forma de financiamento para os clientes, recursos para o estoque usado na 
obtenção de matéria prima ou mercadoria para revenda, despesas operacionais, 
impostos, dentre outros. 
 
A necessidade do capital de giro pode ser entendida da seguinte forma: 
 

A necessidade do capital de giro é decorrente da defasagem entre as 
entradas e as saídas de caixa. Quando as saídas ocorrem antes das 
entradas de caixa (que é o caso mais frequente), o valor do ativo cíclico 
(aplicações) é superior ao do passivo cíclico (fontes) e a necessidade do 
capital de giro é positiva, representando uma aplicação operacional líquida 
de recursos. Quando, por outro lado, as saídas acontecem depois das 
entradas de caixa, o passivo cíclico (fontes) torna-se maior que ativo cíclico 
(aplicações) e passa a representar uma fonte operacional líquida para a 
empresa. (VIEIRA; 2005, p.79)  

Dessa forma, Ferreira (2013) explica que a gestão do capital de giro se torna 
essencial para que, no decorrer das operações financeiras da empresa, ocorra 
simultaneidade entre os prazos de compra de matéria prima, fabricação, vendas e 
recebimento. Vale ressaltar que esses itens são os formadores do ciclo operacional, 
no qual se detecta a necessidade do uso efetivo do capital de giro para a execução 
das atividades corriqueiras da empresa. 
 
Resumidamente, quando se paga a matéria prima antes do recebimento pelo cliente 
é necessário o uso do capital de giro, caso contrário, a empresa possuirá uma fonte 
operacional liquida. 
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3 METODOLOGIA 
 

3.1  NATUREZA DA PESQUISA 
 

Para o presente artigo realizou-se uma pesquisa exploratória e descritiva, que 
utilizou como método de construção a pesquisa bibliográfica e o estudo de caso em 
duas empresas no ramo de panificação. A pesquisa também se caracterizou por ser 
qualitativa, utilizando a entrevista semiestruturada como forma de coleta dos dados 
referentes à gestão financeira das microempresas. 
 
Para a análise de dados coletados, utilizou-se como ferramentas de apoio planilhas 
e gráficos no intuito de demonstrar com clareza o desempenho financeiro 
operacional de ambas empresas, facilitando a comparação dos perfis de gestão. 
 
As duas instituições não autorizaram a divulgação de suas razões sociais, nem 
mesmo seus nomes fantasia, portando no decorrer da pesquisa elas serão 
denominadas como empresas ALFA e BETA. 
 
3.2 TIPOS DE PESQUISA 
 
Quanto aos fins a pesquisa pode ser classificada como exploratória, que é definida 
por Michel (2009, p.40) como: “[...] uma fase de pesquisa, cujo objetivo é auxiliar na 
definição de objetivos e levantar informações sobre o assunto e objeto de estudo”. A 
pesquisa se enquadra também como descritiva, pois: “[...] observa, registra, analisa 
e correlaciona fatos ou fenômenos (variáveis) sem manipulá-los. Procura descobrir, 
com a maior precisão possível, a frequência com que um fenômeno ocorre, sua 
relação e conexão com outros, sua natureza e suas características”. (CERVO; 
BERVIAN; DA SILVA, 2007, p.61) 
 
Quanto aos meios foi utilizado o estudo de caso, que é definido por “[...] investigação 
de casos isolados ou de pequenos grupos, com propósito básico de entender fatos, 
fenômenos sociais”. (MICHEL, 2009, p.53). Utilizou-se também a pesquisa 
bibliográfica que segundo Cervo; Bervian; Silva (2007) busca a explicação de um 
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problema com base em referências teóricas publicadas em livros, teses, 
dissertações e artigos de forma a complementar a pesquisa descritiva. 
 
Este artigo também possui abordagem de pesquisa qualitativa que se preocupa em:  
 

[...] analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 
complexidade do comportamento humano”. Fornece análise mais detalhada sobre as investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento, etc. (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.269)  

Assim, visando o levantamento de dados, utilizou-se como instrumento de coleta a 
entrevista semiestruturada, que pode ser denominada segundo Lakatos e Marconi 
(2011) como uma conversa realizada entre pesquisador e entrevistado, muitas vezes 
utilizando um roteiro, que por sua vez, pode ser alterado de acordo com o decorrer 
da entrevista de modo a explorar as informações de maneira mais ampla. 
 
No âmbito do universo a pesquisa foi realizada com base em duas microempresas 
do segmento de panificação, representada por seus gestores. 
 
 
4 DADOS E ANÁLISE DE PESQUISA 
 
4.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EMPRESAS 
 
Os objetos de estudo são duas panificadoras enquadradas como microempresas. 
Uma está localizada na região oeste de Belo Horizonte e será denominada como 
empresa ALFA. A segunda está localizada na região metropolitana de Belo 
Horizonte a qual será denominada como empresa BETA. 
 
As panificadoras ALFA e BETA possuem respectivamente 12 e 8 anos de mercado, 
ambas estão consolidadas e possuem clientes fidelizados que em sua maioria são 
da mesma região onde estão inseridas. 
 
Os principais produtos oferecidos pelas empresas são pão francês, pão de açúcar, 
pão de queijo, bolos e pão sovado. 
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A empresa ALFA possui quatro funcionários para execução de seus serviços, sendo 
dois ajudantes e dois padeiros (um deles é o próprio dono) e a empresa BETA conta 
com apenas um padeiro e mais dois ajudantes. 
 
4.2 ANÁLISE DE DADOS 
 
Para a presente pesquisa foram realizadas duas entrevistas, em que os 
entrevistados foram os gestores das panificadoras, sendo possível identificar dados 
que possibilitaram compreender que as empresas possuem um padrão de estrutura 
física semelhante, que será apresentado no decorrer desta análise. 
 
As empresas analisadas segundo o SEBRAE (2015) se enquadram dentro do 
regime de microempresa tanto por seu faturamento bruto de até R$360.000,00 por 
ano, como também pelo seu número de empregados, conforme demonstrado no 
quadro a seguir: 
 

Quadro 4 – Classificação das Empresas 
 
 
 

Fonte: Da Pesquisa, (2016) 
  
Quanto aos seus fornecedores, a empresa ALFA apresentou como o principal deles 
a empresa Vilma Alimentos, que fornece cerca de 70% da matéria-prima utilizada na 
fabricação dos seus produtos, o restante se divide entre dois fornecedores de menor 
porte, localizados próximo ao local de atuação da padaria. A empresa BETA relatou 
possuir dois fornecedores locais (para ovos, leite e queijo), além de um 
hipermercado atacadista localizado na cidade de Belo Horizonte. 
 
Em relação aos prazos de pagamento aos fornecedores, a empresa ALFA alegou 
comprar os insumos podendo realizar o pagamento em até 30 dias, já a empresa 
BETA informou que ao comprar sua matéria-prima tem em média 20 dias para 
pagamento aos fornecedores, por meio de cheque pré-datado. 

Faturamento Bruto Anual em 2015 Quantidade de empregados 
ALFA  R$                  249.420,00  4 
BETA  R$                  224.544,00  3 
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Quando abordado sobre o perfil dos clientes, a empresa ALFA alegou possuir 
parceria com um “bicicleteiro” que realiza a venda dos pães nas regiões vizinhas, 
uma empresa do ramo automobilístico que possui convênio de fornecimento 
alimentício para os seus funcionários, além dos diversos clientes que moram na 
região de atuação da panificadora. A empresa BETA não possui parcerias como a 
empresa ALFA, porém alegou possuir clientes fidelizados principalmente por ser a 
única padaria em seu bairro. 
 
O grande “diferencial” informado pela empresa BETA se refere à possibilidade dos 
clientes comprarem a prazo, mesmo sem possuir cartão de crédito ou talões de 
cheque, sendo essas vendas registradas no antigo “caderninho” (vale ressaltar que 
essa prática é adotada apenas para clientes fidelizados que compram com 
frequência) modalidade essa que representa cerca de 80% de suas vendas totais, 
podendo ser quitadas pelos seus clientes em no máximo 30 dias. A empresa ALFA 
por sua vez, realiza suas vendas somente para pagamento à vista, ambas as 
empresas não trabalham com recebimento em cheques ou cartões de crédito. 
 
A contabilidade das duas microempresas é realizada por contadores terceirizados. 
Ao se questionar sobre a possibilidade de fornecimento dos balanços anuais para o 
complemento da pesquisa, tanto a empresa ALFA como a BETA foram taxativas em 
não permitir a divulgação por receio das informações chegarem até o mercado, o 
que segundo eles, poderia prejudicar o desenvolvimento dos negócios. Em 
contrapartida, as empresas foram solicitas na apresentação de todos os dados que 
embasaram a formulação tanto das receitas quanto despesas apresentadas nesta 
pesquisa. Diante da apresentação desses dados, percebeu-se que a empresa ALFA 
faz o controle de suas despesas e receitas por meio de planilhas em Excel, o que 
segundo o gestor possibilita um melhor acompanhamento dos seus negócios. Na 
empresa BETA o controle é feito pelo gestor de forma manuscrita em seus cadernos 
de anotação. 
 
Pela análise dos dados coletados, pode-se identificar que a empresa ALFA possui 
uma margem de contribuição de 54,36% em relação às suas receitas, enquanto a 
BETA possui uma margem de contribuição de 57,68% em relação às suas receitas. 
Martins (2003) explica que é importante possuir uma margem de contribuição que 
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tenha valor significativo, pois é através dela que se subtraem todos os custos fixos 
que resultam assim no lucro da organização. As duas empresas apresentam 
margem de contribuições próximas, sendo a margem de contribuição de BETA 3,32 
pontos percentuais a mais em relação a empresa ALFA, conforme demonstrado no 
quadro abaixo: 

Quadro 5 – Margem de Contribuição Total (2015) 

 
Fonte: Da Pesquisa (2016). 

 
Na análise do ponto de equilíbrio, se faz necessário que a empresa possua o 
conhecimento de todos os seus custos. Cortiano (2014) afirma que as empresas 
devem entender e possuir capacidade para controlar os custos pertinentes ao seu 
negócio e é preciso adotar um processo de gestão de custos eficaz, por isso é 
necessário o controle de todos os custos fixos e variáveis bem como a capacidade 
de gerar receita para suprir os gastos da organização. 
 
Para o cálculo do ponto de equilíbrio de ambas as empresas foi necessário realizar a 
média geral de todos os seus produtos vendidos com os respectivos preços, com 
base nessa lógica, para que a empresa ALFA alcançasse o seu ponto de equilíbrio,  
a mesma teve de comercializar aproximadamente 16.267 unidades por ano (1.356 
unidades por mês) de seus produtos para cobrir todos os seus custos, o que 
representa financeiramente o montante de R$ 156.488,54 em vendas, média de R$ 
13.040,71 por mês, conforme representado no gráfico abaixo: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Da pesquisa (2016) 

Empresa Receita Total Custo Variável Total Margem de contribuição (em 2015)
ALFA 249.420,00R$   113.940,42R$                           135.479,58R$                                             
BETA 224.544,00R$   95.008,32R$                             129.535,68R$                                             

R$156.488,54 
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A empresa BETA, por sua vez, para que pudesse alcançar o seu breakevenpoint4, 
precisou comercializar cerca de 9.579 unidades no ano, totalizando um valor de R$ 
98.951,07 em vendas, com média de comercialização mensal de R$ 8.245,92. 
Conforme representação gráfica abaixo: 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
Na comparação do ponto de equilíbrio, percebeu-se uma diferença de 
aproximadamente 37% a menor no valor necessário para cobrir os custos e alcançar 
o breakevenpoint na empresa BETA em relação aos valores apresentados na ALFA, 
o que se justifica pelo fato da empresa BETA possuir custos fixos menores do que 
os da empresa ALFA em aproximadamente R$ 27.983,00. Isso se dá pelo fato de a 
empresa BETA não possuir gastos com aluguel, pois o imóvel é do próprio dono, 
não possuir custos com água, uma vez que o município não cobra por esse serviço, 
além de ter um valor menor com despesas de contabilidade, funcionários, dentre 
outros. Assim, a empresa BETA possui uma vantagem significativa no que se 
relaciona à gestão dos custos, facilitando sua manutenção e sobrevivência no 
mercado. 
 
Em relação ao ciclo operacional, Assaf Neto; Silva (2012) ressaltam que este é 
composto por todas as fases de operação da empresa, que vai desde a compra da 
                                                           4 Breakevenpoint = Ponto de equilíbrio 
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matéria-prima até o recebimento pelo produto ou serviço finalizado. Por isso, é 
importante o gestor ter o conhecimento das melhores práticas relacionadas aos 
prazos das operações efetuadas em sua empresa.  
 
A empresa ALFA possui um prazo médio de recebimento das vendas de 15 dias, o 
que se justifica pelo recebimento totalmente à vista por parte dos clientes; quanto 
aos seus fornecedores, a empresa efetua suas compras de insumos e matéria-prima 
com prazo acordado de 30 dias para o pagamento, conforme demonstrado pela 
figura abaixo: 
 

Figura 2 - Ciclo Operacional ALFA 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
A empresa BETA realiza o recebimento de suas vendas de forma diferente, sendo 
20% das vendas à vista e o restante acordado com seus clientes em 30 dias, de 
acordo com a data de venda do produto, o que faz com que a mesma realize o 
pagamento aos seus fornecedores antes de seus recebimentos. Segue abaixo a 
representação: 
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Figura 3 - Ciclo Operacional BETA 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
Para que se pudesse calcular o prazo médio de recebimento foi necessário realizar 
o cálculo da média ponderada entre os percentuais de recebimento de vendas e os 
seus prazos, conforme representação abaixo: 
 

Quadro 6 – Formas de recebimento  
Tipo de venda Proporção de recebimento Prazo 
À vista 20% 15 Dias 
A prazo 80% 45 Dias 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
Diante dos dados apresentados percebe-se que a empresa BETA possui um prazo 
médio de recebimento de 39 dias. 
 
Com isso, pode-se perceber que a empresa ALFA apresenta uma melhor estrutura 
em relação aos ciclos, uma vez que esta recebe suas vendas antes de efetuar o 
pagamento de seus insumos, permanecendo assim com fonte operacional liquida 
em seu caixa, consequentemente apresentando a capacidade de manter a operação 
apenas com recursos próprios. Em comparação, a empresa BETA possui o ciclo 
menos favorável, devido à adoção da prática de vendas a prazo aos seus clientes 
(por meio das anotações no “caderninho”), assim a empresa BETA se vê obrigada a 
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realizar os pagamentos aos seus fornecedores antes mesmo de receber em sua 
integralidade as vendas efetuadas aos clientes. 
 
Vieira (2005) destaca que é necessário estar atento aos prazos, pois se o tempo 
para pagamento for maior do que o de recebimento a empresa possuirá recursos em 
caixa podendo utilizá-lo para outras finalidades, caso contrário, sendo o prazo para 
pagamento menor do que o de recebimento, a empresa por si só não conseguirá 
financiar suas operações sem a Necessidade do Capital de Giro (NCG). 
 
O capital de giro segundo Nascimento (2015) é todo o dinheiro que a empresa tem 
que desembolsar antes de receber suas vendas. Para que fosse possível calcular a 
NCG da empresa BETA foi necessário calcular a média ponderada do prazo de 
recebimento de venda, e conforme mencionado anteriormente, essa média resultou 
em um prazo de 39 dias no qual a empresa teve a necessidade do uso do capital de 
terceiros. Foi necessário também calcular o gasto operacional diário da empresa 
BETA no qual o total de custos (R$ 152.099,64) foi dividido por 360, chegando ao 
valor de R$ 422,49 de gasto operacional diário. Assim, multiplicando esse valor pelo 
prazo médio de recebimento chegou-se ao valor de R$ 16.477,46 o que representa 
a quantia necessária para que a empresa pudesse manter suas atividades durante 
os 39 dias. 
 
Portanto, o ciclo financeiro da empresa BETA é considerado positivo, definido por 
Vieira (2005) pela necessidade da empresa contratar recursos de terceiros para 
financiar suas atividades de acordo com a figura abaixo: 
 

Figura 4 – Ciclo de Caixa segundo a média ponderada - BETA 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 
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Em contrapartida, a empresa ALFA não necessita de recursos provenientes de 
terceiros, conforme ilustra a figura abaixo: 
 

Figura 5 – Ciclo de caixa segundo o prazo médio de recebimento - ALFA 

 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
Dessa forma, a empresa ALFA configura uma necessidade de capital de giro 
negativa, o que é definido por Vieira (2005) quando a empresa consegue por si só 
manter suas atividades sem o uso do capital de terceiros. 
 
 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 
 
Após a realização da análise de dados, pode-se perceber que o presente artigo teve 
como objetivo geral analisar a importância e os benefícios do uso de informações 
financeiras para microempresas do ramo de panificação, objetivo este que foi 
alcançado de maneira satisfatória sendo perceptível notar os desafios e 
oportunidades encontrados nas duas panificadoras. 
 
Em resposta ao problema de pesquisa proposto foi possível identificar que as 
informações financeiras podem auxiliar no modo de gestão da empresa, 
proporcionando na maioria das vezes, uma base para decisões mais assertivas e 
consequentemente capaz de gerar vantagem competitiva.  
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Tendo como norte os objetivos específicos a presente pesquisa foi capaz de 
evidenciar como a administração financeira pode auxiliar os pequenos empresários 
em uma gestão mais eficiente.  
 
Na prática, as duas microempresas possuem administração totalmente diferentes, a 
empresa ALFA não adota política de prazo para recebimento dos seus clientes, o 
que pode contribuir de maneira positiva para a gestão do seu fluxo de caixa, como 
também por seu capital de giro, uma vez que para o pagamento dos fornecedores a 
empresa goza de um prazo pré-estabelecido. Esse tipo de administração pode 
proporcionar à empresa uma melhor perspectiva de crescimento, pois o recurso que 
ela possuir em caixa pode ser aplicado para diversos fins, podendo muitas vezes 
retornar sobre formas de investimento na infraestrutura do negócio. A empresa 
BETA adota a prática de vendas a prazo, com isso sua gestão financeira se difere 
em termos práticos, merecendo uma atenção especial de seus gestores.  O 
recebimento das vendas (por parte dos clientes) se dá em dois momentos, sendo 
uma parte à vista e o restante a prazo (vale ressaltar que a panificadora possui um 
maior percentual de vendas a prazo), prática esta que faz com que a microempresa 
tenha um fluxo de caixa diferenciado, sendo necessário o uso frequente de capital 
de giro para a manutenção de suas atividades. 
 
No decorrer desta pesquisa percebeu-se que a política de prazos, necessidade do 
capital de giro, bem como a gestão do fluxo de caixa podem ser fatores 
determinantes para uma gestão eficiente do negócio. Assim, pode-se sugerir que 
para uma empresa possuir e manter uma boa saúde financeira, ela deve praticar 
prazos de pagamentos (em relação aos fornecedores) maiores do que os de 
recebimento (por parte dos clientes) evitando a necessidade do uso de capital de 
terceiros que gera ônus para a empresa.  
 
Sugere-se ainda que os gestores procurem adotar melhor uso das informações 
financeiras, visto que isso pode proporcionar alternativas para uma melhor gestão do 
fluxo de caixa, o que por consequência pode contribuir direta ou indiretamente para 
o crescimento e desenvolvimento da empresa. 
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Diante do apresentado, pode-se concluir que um controle financeiro eficiente pode 
alavancar os negócios da organização e se tornar um fator de importância 
considerável no ambiente empresarial, porém se trata de uma área que necessita de 
trabalho em conjunto, alinhado diretamente aos objetivos da empresa. Portanto, o 
controle eficiente acaba se tornando mais um dos diversos desafios encontrados na 
busca pelo crescimento das microempresas que em meio a tantas dificuldades 
acabam se perdendo em um fator tão crucial quanto este para a sobrevivência das 
organizações.  
 
Por se tratar de um estudo de caso com abordagem qualitativa realizado em apenas 
duas microempresas pode-se considerar que o resultado foi satisfatório, entretanto 
sugerimos a reaplicação do mesmo em empresas de outros ramos e de portes 
diferentes de maneira a obter um maior número de informações que acrescentem e 
reforcem a importância das informações financeiras dentro das organizações. 
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APÊNDICE A - ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
a) Qual o nome da padaria? 
b) Quanto tempo de mercado? 
c) Quantos sócios? 
d) Quantos funcionários e qual a função desempenhada por eles? 
e) Quais os principais produtos vendidos? 
f) Possui clientes fidelizados? Fale um pouco sobre eles. 
g) Como é feita a contabilidade? Existe possibilidade de apresentar as informações 
financeiras do último exercício contábil? 
h) Como é feito o controle das despesas e receitas? Existe alguma ferramenta que 
auxilie nesse controle?  
i) Possui quantos fornecedores? 
j) Qual o prazo para pagamento destes fornecedores? 
k) Qual a forma aplicada para o recebimento por parte dos clientes? (Se houver 
vendas a prazo, qual o prazo estabelecido para o recebimento). 
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APÊNDICE B - Tabela – Faturamento médio da empresa ALFA (em reais) – Exercício 2015 
Produtos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Pão francês 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 8.100,00 9.7200,00 
Pão sovado 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 1050,00 12.600,00 
Pão de 
açúcar 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 4.900,00 109.800,00 
Bolo de 
laranja 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 1.960,00 23.520,00 
Pão de 
queijo 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 525,00 6.300,00 

  249.420,00 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
APÊNDICE C - Tabela – Gasto médio da empresa ALFA (em reais) - Exercício 2015 

Itens Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 
Água 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 46,00 552,00 
Luz 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 1.567,70 18.812,34 
Simples Nacional 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 940,50 11.286,00 
Salário 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 5.748,60 68.983,20 
Aluguel 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00 9.600,00 
Embalagem 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 587,60 7.051,20 
Matéria-prima  6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 6.399,24 76.790,88 
Despesas com contador 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 400,00 4.800,00 
Despesas 
administrativas 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 1.140,00 
                          199.015,62 

Fonte: Da pesquisa (2016) 
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APÊNDICE D - Tabela – Faturamento médio da empresa BETA (em reais) - Exercício 2015 

Produtos Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 
Pão francês 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 7.150,00 85.800,00 
Pão sovado 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 1.196,00 14.352,00 
Pão de açúcar 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 4.400,00 100.152,00 
Bolo de laranja 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00 19.200,00 
Pão de queijo 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 420,00 5.040,00 

224.544,00 
Fonte: Da pesquisa (2016) 

 
APÊNDICE E - Tabela – Gasto médio da empresa BETA (em reais) - Exercício 2015 

Itens Janeiro Fevereir
o Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total 

Água 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Luz 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 1.317,20 15.806,40 
Simples 
Nacional 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 748,48 8.981,76 
Salário 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 4.372,61 52.471,32 
Aluguel 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Embalagem 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 440,70 5.288,40 
Matéria-prima 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 5.410,98 64.931,76 
Despesas 
contador 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 250,00 3.000,00 
Despesa 
administrativa 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 135,00 1.620,00 

             152.099,64 
Fonte: Da pesquisa (2016) 


