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RESUMO 

O presente estudo tem como objeto de pesquisa a contabilidade gerencial, onde 

dispõe como objetivo principal o planejamento, controle de estoque e as 

demonstração de fluxo de caixa, como auxiliam no processo de gestão de uma 

empresa, do ramo de Serviços Automotivos. A empresa situada na cidade de 

Toledo-PR, a entidade tem como problemática a tomada de decisão, devido a falta 

de um sistema de informações necessárias para seu gerenciamento. Parte-se do 

pressuposto de apresentar ferramentas gerenciais e administrativas que de auxílio à 

gerência da organização dessa forma fornecendo informações confiáveis para o 

gestor da organização nas tomadas de decisões que mais lhe traga resultados 

positivos, tanto para situações presentes quanto futuras. O desenvolvimento do 

trabalho obteve como base obras de autores renomados e conceituados e realizado 

um estudo de caso para aplicar as teorias supracitadas, bem como a análise do 

sistema interno utilizado pela empresa, conversas informais e juntamente com suas 

movimentações financeiras e fatos contábeis. No decorrer do trabalho foi realizado o 

estudo de caso, que consiste na parte prática dentro da organização, no qual após 

ter sido vivenciado o dia a dia da entidade e colhido o máximo de informações 

possíveis para sanar os problemas constatados na organização. Teve por objetivo, 

otimizar e os processos de planejamento, controle e tomada de decisão dentro da 

empresa.  
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INTRODUÇÃO 

 

Contabilidade gerencial é uma ferramenta essencial para a gestão de uma 

empresa de sucesso, referente à parte de administração de recursos financeiros e 

materiais da organização. 

Contabilidade gerencial focado em controle de estoque e demonstração de 

fluxo de caixa. Fazendo a gestão da parte financeira focando em fluxo de caixa para 

que o empresário possa ter um capital de giro bem estruturado que é muito 

importante para qualquer empresa com uma boa gestão, um estoque com um 

montante adequado de mercadorias, conforme sua saída. Ter um controle dos 

procedimentos para que a empresa possa ter uma nova visão e uma nova 

interpretação do que é gerenciar uma empresa. 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem por objetivo por em prática muitas 

teorias estudadas desde o inicio do curso de ciências contábeis. Outro foco 

importante é auxiliar o proprietário da empresa estudada a fazer um gerenciamento 

de processos já utilizados por ele, dando um resultado confiável e que possa ser 

aplicado no dia-a-dia da organização. 

Uma ferramenta importante para qualquer empresa é a do controle de 

estoque cuja tem objetivo de reduzir seu imobilizado, aumentando seu capital de giro 

podendo assim fazer um bom uso desse dinheiro disponível, com investimentos para 

que a empresa possa maximizar seus lucros.  

A partir dessa discussão, a questão que orienta esta pesquisa exploratória e 

descritiva é: como ter um controle confiável e organizado do estoque, uma gestão de 

fluxo de caixa, e procedimentos gerenciais que possa levar a empresa para um 

patamar de gestão elevado? 

Para que o estudo e a resolução do problema serão necessários à utilização 

de ferramentas gerenciais. Foi necessário realizar um estudo e uma analise dos 

dados financeiros e de estoque para que assim pudéssemos realizar os ajustes 

cabíveis, deixando os dados mais simples para entendimento e controle. 
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O objetivo geral deste trabalho é fazer uma gestão dos processos gerenciais 

já existentes na empresa, para que possa ter um aperfeiçoamento e tendo assim 

uma maximização de seus resultados. 

Tendo como objetivos específicos realizar uma pesquisa e com ela entender 

os procedimentos gerenciais aplicáveis de acordo com as necessidades da 

organização. Mostrar medidas que possa beneficiar de uma maneira confiável o 

proprietário da empresa estudada. Com o estudo realizado gerar informações reais 

que possam solucionar problemas e auxiliar o gestor na tomada de decisões. 

Contudo, este trabalho tem como perspectiva, dar um suporte embasado em 

teóricos considerados, sobre a contabilidade gerencial e suas ferramentas, para o 

gestor da empresa em foco. Visando minimizar seu tempo ocioso e 

consequentemente maximizar seus lucros. 

 
 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

  

A contabilidade gerencial esta relacionada a um principio básico que nos 

cerca também no dia-a-dia, que é a tomada de decisões. Na vida das pessoas é 

necessário que elas tomem decisões que podem mudar uma vida para bem ou para 

mal, retratando de uma empresa, ela também tem que tomar decisões que podem 

determinar seu caminho na vida empresarial, neste caso a contabilidade gerencial 

esta presente para auxiliar o empresário a decidir qual caminho a empresa vai seguir 

daquele momento a diante. 

 

Conforme Iudícibus (2009, p.21): 

A contabilidade gerencial pode ser caracterizada, superficialmente, como 
um enfoque conferido a várias técnicas e procedimentos contábeis já 
conhecidos e tratados na contabilidade financeira, na contabilidade de 
custos, na análise financeira e de balanços etc., colocados numa 
perspectiva diferente, num grau de detalhe mais analítico ou numa forma de 
apresentação e classificação diferenciada, de maneira a auxiliar os gerentes 
das entidades em seu processo decisório. 

 

As ferramentas da contabilidade gerencial são extremamente importantes 

para que o gestor de uma empresa possa trabalhar de forma correta, porém existem 
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muitas ferramentas, por isso é necessário ter um conhecimento de todas essas 

ferramentas para que assim possa se utilizar a ferramenta propicia para aquele 

momento e aquela situação. Tendo um conhecedor dessas ferramentas da 

contabilidade gerencial na empresa, facilita a gestão principalmente as ações que a 

empresa irá tomar e o caminho que irá seguir. 

O sistema tem como sua principal função a de sustentar e embasar a 

decisão do gestor, sendo necessário um grande rigor na sua elaboração, para poder 

fornecer informações confiáveis para seu utilizador. 

Padoveze (2010, p. 49) os sistemas “utilizam-se da base de dados dos 

sistemas operacionais e dos sistemas de apoio à gestão e têm como foco flexibilizar 

informações não estruturadas para tomada de decisão”. Para uma gestão eficiente e 

eficaz, a empresa precisa de um sistema de informação para apoiar e munir o gestor 

para sua decisão. 

Quando a empresa possui um bom sistema de informação, ela consegue 

gerir de uma forma mais eficiente e eficaz no controle de suas operações e ainda 

auxilia e dá suporte para todas as atividades da empresa. 

Como relata o autor supracitado sobre os critérios de controle de estoque, 

são muito relevantes para qualquer empresa, porem existe a necessidade de fazer 

uma analise juntamente com o gestor de estoque, para saber de qual critério se 

encaixa no dia-dia do estoque, para que com o critério escolhido, possa maximizar 

as vendas, minimizar os custos e tem um valor estocado adequado pelo porte da 

organização. 

O fluxo de caixa na área de Atividades Operacionais é considerado todas as 

despesas para a produção de um determinado produto, bem como suas vendas. 

Nas atividades de investimentos, é tudo que a empresa retira do seu caixa 

para adquirir imobilizados, para conseguir a fabricação de produtos ou serviços, e ter 

a consciência que adquirindo esses imobilizados para facilitar a produção, possa 

também alavancar seus resultados ao seu final. 

Nas atividades de Financiamentos, são os empréstimos adquiridos para 

quitar alguma dividas da empresa ou mesmo para capital de giro aonde a empresa 

pega esse dinheiro para comprar matéria-prima ou ter mais estoque na empresa. 
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2 METODOLOGIA 

 

Todo trabalho exige muito de seus autores para seu desenvolvimento, e faz-

se necessário ter uma ordenada metodologia, ou seja, mostrar o passo a passo do 

desenvolvimento da pesquisa. Desta forma a metodologia deve ser explicada para 

que qualquer indivíduo seja ele leigo ou experiente no assunto, compreenda o 

estudo de uma maneira simples porem bem elaborada e ordenada. 

O presente estudo teve como objetivos metodológicos uma pesquisa 

exploratória-descritiva. Para que o objetivo proposto fosse cumprido, é preciso seguir 

uma sequência de métodos e ferramentas contidos em teóricos considerados e 

renomados. 

A nossa pesquisa teve como principal foco um estudo de caso em uma 

empresa no ramo de serviços automotivos, visando contribuir com o gestor da 

empresa na melhoria de seus processos para a maximização de seus resultados.  

Pesquisa exploratória-descritiva onde foi feito um aprimoramento do tema 

abordado trazendo uma visão gerencial para os fatos ocorridos na empresa, e foi 

realizado uma descrição de todos os elementos da contabilidade gerencial utilizados 

para execução do presente estudo. 

 

As pesquisas descritivas têm como objetivo primordial a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno ou, então, o 
estabelecimento de relações entre variáveis. São inúmeros os estudos que 
podem ser classificados sob este titulo e uma de sias características mais 
significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coleta de 
dados, tais como o questionário e a observação sistemática (GIL, 2002, 
p.42). 
 

A pesquisa descritiva é de extrema importância para o presente estudo, pois 

é com este método que será realizado uma grande parte do trabalho. Com as teorias 

retiradas de livros será feito uma interpretação e uma explicação de cada ferramenta 

que será utilizada na prática. 

Para dar um respaldo na elaboração deste trabalho o embasamento teórico 

foi principalmente dos seguintes autores: Silvio Aparecido Crepaldi (2004), Clóvis 

Luís Padoveze (1997, 2010, 2012), Dante Matarazzo (2003), Wagner Luiz Marques 

(2010), Sergio Iudícibus (2009) entre outros. 
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Após termos um embasamento teórico bem conceituado e bem estruturado, 

entramos em uma segunda etapa do trabalho que irá ser de uma pesquisa 

documental que segundo Gil (2002, p. 45) “pesquisa documental vale-se de 

materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda poder ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.” Esses documentos 

geralmente são coletados dentro da própria empresa, para serem estudados e 

analisados para que possamos enfim emitir a opinião sobre possíveis mudanças a 

ser implantadas na organização. 

Em seguida vem a terceira parte que é a do estudo de caso, que será 

basicamente feito dentro da empresa que esta em foco, analisando o dia-a-dia para 

que possamos identificar possíveis melhorias. Estudo de caso segundo Gil (2002 p. 

54) “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de maneira 

que permita seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa praticamente impossível 

mediante outros delineamentos já considerados”. 

 

A coleta de dados, tarefa importante na pesquisa, envolve diversos passos, 
como a determinação da população estudada, a elaboração do instrumento 
de coleta, a programação da coleta e também os dados e a própria coleta. 
(CERVO, BERVIAN, 1996, p.134) 

 

O período de tempo do estudo foi realizado nos meses de Fevereiro à Março 

de 2015, por se tratar de um período no qual a empresa necessita mais fortemente 

de se fazer uma análise e balanço de sua situação, podendo assim traçar suas 

metas e perspectivas de crescimento futuros. Esta empresa foi escolhida para 

estudo devido ao fato de ser um local de fácil acesso e por ser um ramo que está em 

alta no mercado, conhecer este ramo nos permite não só o conhecimento para 

acervo acadêmico, mas também para conhecimento de vida, pois ao conhecermos 

mais de perto o ramo automotivo aumenta assim a nossa experiência de mundo, nos 

tornando mais difícil de sermos enganados como clientes.  

Os modelos empregados foram a de entrevista, a observação e análise de 

documentos, na primeira será investigada a real situação da empresa, segundo 

Cervo e Bervian (1996, p.136) “A entrevista não é uma simples conversa. É 
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conversa orientada para um objetivo definido: recolher através do interrogatório do 

informante, dados para a pesquisa”. 

 A entrevista foi de forma aberta e fechada, na primeira objetiva se coletar 

respostas livres, opiniões, pontos de vistas, que será feita primeiramente com o 

gestor e proprietário da empresa, para que possamos identificar a visão pessoal e 

como ele convive com os problemas diários. Na outra objetiva se respostas mais 

exatas, precisas sobre a real situação da empresa. 

Na etapa de observação foi observada a quantidade de colaboradores, o 

tamanho físico da empresa, a organização dos setores, o layout geral da empresa. 

Também foi utilizada a análise dos documentos levantados na empresa, sejam 

estes: recibos, notas, balanço patrimonial e demais documentos fornecidos. 

A pesquisa pode ser classificada como quantitativa e qualitativa, aonde a 

forma quantitativa faz a utilizados dados numéricos, valores das notas, na 

abordagem quantitativa podem ser considerados tudo que pode ser quantificado ou 

atribuído valor numérico, desde a quantidade de colaboradores, espaço físico, 

utilizados nesta pesquisa,  

O método quantitativo, segundo Richardson et. al. (2011, p.269) apud 

Marconi e Lakatos (1999). 

 

Caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de 
coleta de informações quanto no tratamento delas por meio de técnicas 
estatísticas, desde as mais simples como percentual, média, desvio-padrão, 
às mais complexas como coeficiente de correlação, análise de regressão 
etc. 
 
 

Ainda, de acordo com a forma de abordagem, a pesquisa é classificada 

como qualitativa, pois foram feitas análises de informações que não podem ser 

quantificadas, nem numeradas, se trata dos valores da empresa, da qualidade dos 

serviços prestados, do tratamento feito com os funcionários e clientes, 

levantamentos que são possíveis de serem observados através da entrevista e 

observação. 

O método qualitativo conforme Marconi e Lakatos (2011, p.269). 
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A metodologia qualitativa preocupa-se 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. 

 

Contudo, para que possamos auxiliar de uma maneira confiável e adequada 

o gestor, o estudo foi elaborado embasado de todos os métodos descritos acima, 

segundo como base vários teóricos cuja estão presentes nas referências, podendo 

ser utilizado um método com mais repetitividade e outros com menos, mas todos 

serão utilizados para que possamos assim alcançar o objetivo. 

 

3 ESTUDO DE CASO 

 

 O estudo de caso foi elaborado em cima dos estudos anteriormente 

realizados, utilizando todas as ferramentas gerenciais cabíveis e possíveis, para 

exemplificarmos, algumas foram ferramentas utilizadas resultando em sugestões 

para o gestor da empresa melhorar de forma significativa sua gestão. 

  Em um primeiro momento verificamos que a empresa não fazia uso de um 

sistema de informação gerencial, e com essas informações buscamos aplicar 

ferramentas que possa suprir essa falta. Uma das ferramentas que utilizamos foi a 

elaboração de uma planilha de fluxo de caixa insistente na empresa atual. 

A empresa não possui nenhum tipo de controle financeiro, por ser nova no 

mercado e existir a apenas 1 ano, e também o proprietário não tem um 

conhecimento que possa contribui para uma gestão com princípios e teorias. A 

gestão nessa área é de extrema importância principalmente para uma empresa que 

busca seu espaço no mercado. 

Mesmo após a implantação deste sistema de informação, as contas a 

receber e a pagar não estavam de total acordo. Após uma analise nas contas 

decidimos elaborar uma planilha financeira de entradas e saídas, onde ele poderá 

ter um controle mais real de suas contas. 

 Como a empresa não possuía nenhum tipo de controle na época da 

pesquisa, nem um bloco e nem mesmo extratos bancários que mostre o vencimento 

das contas a receber, elaboramos com o intuito de melhorar o processo financeiro 

da organização e facilita o controle. 
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Esse quadro vai auxiliar o gestor a ter um controle das contas que ele tem a 

receber, o nome do devedor, o valor da conta, a forma de pagamento se é em 

cheque pré-datado ou em boleto. 

Como podemos visualizar na prática, para que o empresário possa ter um 

controle maior de suas contas a receber e suas contas a pagar elaboramos esta 

tabela. 

Ela contempla na primeira coluna, o nome do cliente devedor, na segunda 

segue a condição do pagamento, que pode ter sido em boleto bancário ou em 

cheque pré-datado, na próxima mostra o valor devido pelo respectivo cliente, após 

do valor tem a data de vencimento do título e em seguida mostra a situação da 

conta, se esta em dia ou se esta atrasada. Essa planilha tem o objetivo de auxiliar o 

gestor para que ele não perca o controle de suas finanças, pois é um dos problemas 

encontrados da organização. 

Na segunda parte mostra as contas a pagar, é um controle de pagamento 

para cada fornecedor, com as mesmas ferramentas utilizadas para controla das 

contas a receber. 

É uma ferramenta muito importante para qualquer gestor, pois é nesta área 

que passa todas as contas e é feito o controle do que a empresa tem a receber e a 

pagar, podendo ter o conhecimento exato do valor que vai entrar em caixa, e assim 

tem a noção para fazer um investimento para a melhoria e desenvolvimento da 

empresa. 

Com a devida gestão financeira realizada, favorece também os stakeholders, 

que são os interessados pela empresa, de certa maneira é mais fácil conseguir um 

empréstimo ou um financiamento junto aos bancos mostrando um fluxo de caixa 

apropriado e organizado. 

Na empresa estudada, existe uma série de procedimentos seguidos por 

todos os funcionários no desenvolvimento dos serviços do dia-a-dia. Não existe um 

mapa, ou um passo a ser seguido fazendo com que dificulte o andamento e 

desenvolvimento dos serviços. Analisando esse fato, decidimos após colher as 

informações necessárias, elaborar um fluxograma dos passos de atendimento a ser 

seguidos por todos durante o serviço. 



ARTIGO 

 
 

 

Com o intuito de melhorar a distribuição do serviço e agilizar o tempo ocioso, 

elaboramos um modelo de fluxograma, com os processos que cada colaborador 

segue em seu devido momento. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1- Fluxograma De Processos Da Empresa 

 

Fonte: Elaborado Pelos Autores da Pesquisa (2015). 
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Como está demonstrado na Figura 4, conseguimos elaborar um quando com 

os passos de serviço, desde a chegada do cliente na empresa, ate o momento em 

que é finalizado o serviço e ele está liberado. 

Como percebemos no primeiro momento é a chegada do cliente que é 

recebido pelo recepcionista que já verifica se o cliente possui cadastro na empresa, 

conforme os passos, se ele não tem, é necessário cadastrá-lo antes se seguir o 

próximo passo. 

Após ser devidamente cadastrado o cliente faz sua solicitação do serviço, ou 

faz uma observação do que deseja que seja feito em seu veículo para o 

recepcionista. Que por sua vez deixa tudo o que o cliente deseja anotado para que 

possa transmitir essas informações para o técnico responsável. 

Após o serviço realizado, há necessidade de um controle de qualidade que é 

feito pelo proprietário da empresa, que conforme o serviço realizado no veiculo ele 

precisa fazer um teste de rodagem preferencialmente junto com o cliente ou se não 

houver necessidade de rodar com o veiculo faz-se um teste funcional ou visual. 

Tendo a liberação pelo controle de qualidade, o cliente é encaminhado para 

o setor financeiro que efetua o recebimento do serviço prestado, e é emitida a nota 

fiscal e boleto conforme cada cliente. Após todo este processo o cliente será 

liberado.  

Com a organização destes procedimentos citados, facilita não só no 

andamento dos serviços da oficina, mas também melhora o serviço do recepcionista 

que tem um controle mais concreto do que será feito em cada veiculo, e também 

para o proprietário que evita o retrabalho com o controle de qualidade. Por outro 

lado é muito bom para o cliente que fica com seu veiculo parado o menor tempo 

possível e tem suas alegações ou solicitações sempre que possíveis resolvidas. 

Em um segundo momento após o serviço ter sido realizado, entramos com 

mais uma sugestão para que a empresa sempre possa se desenvolver cada vez 

mais. A sugestão é uma pesquisa de satisfação do serviço realizado, ao final, o 

cliente que realizou qualquer tipo de serviço na empresa deve responder um 

questionário simples, para que possamos analisar se o cliente esta saindo da 

empresa satisfeito ou tem alguma observação ou até mesmo uma sugestão a fazer. 
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Elaboramos algumas questões para ser aplicado aos clientes como forma de 

feedback do serviço: 

 

QUADRO 2 – Pesquisa de Satisfação 

1- O serviço foi realizado conforme o solicitado? 

(  ) SIM                     (  ) NÃO 

2- O veiculo foi entregue no prazo prometido? 

(  ) SIM                     (  ) NÃO 

3- Você recomendaria os serviços desta empresa para amigos e 

familiares? 

(  ) SIM                     (  ) NÃO 

4- Dê uma nota de 0 à 10 ao serviço por completo, do inicio ao fim. 

 

Fonte: Autores do artigo (2015). 

 

E a pesquisa de satisfação vai trazer benefícios muito importantes para que 

o serviço possa sempre estar melhorando, e que o gestor possa saber se o cliente 

que saiu insatisfeito por algum motivo, e com essa informação ele vai ter a 

oportunidade de reverter à situação com o cliente fazendo com que o cliente mude 

de opinião e volte a realizar serviços na empresa. 

Essas são as principais sugestões que elaboramos para que o proprietário da 

empresa possa de maneira mais confiável e simples gerir seu negócio e possa tem 

com toda certeza melhores resultados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente estudo, decorremos em três capítulos sobre a contabilidade 

gerencial e suas ferramentas mais importantes. No primeiro capitulo está 

demonstrado toda fundamentação teórica que é onde com auxilio de autores 

renomados conseguimos fundamentar e estruturar a pesquisa, mostrando os 
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conceitos das ferramentas e dos assuntos abordados para embasar e conceituar o 

trabalho. 

Na seqüência do trabalho está a metodologia que é uma parte de extrema 

importância para qualquer trabalho acadêmico, pois na metodologia é que se 

determina o passo a passo para a elaboração do estudo, \contando com quais 

ferramentas metodológicas que iremos nos fazer uso. É nesta parte que 

identificamos como será o andamento do trabalho de que forma será desenvolvido. 

No terceiro Capítulo apresentamos o estudo de caso, que faz-se presente as 

analises dos dados colhidos juntamente com a empresa estudada, e realizado 

sugestões para o gestor, e fazemos comentários sobre o que a empresa não possui 

na âmbito gerencial e quais os procedimentos para adequá-la nos padrões de uma 

empresa organizada e bem gerida. 

A problemática que foi elaborada no inicio do estudo é de extrema 

importância para que possamos com ela ter uma diretriz e um direcionamento dos 

próximos estudos a serem realizados, no caso deste trabalho, o problema foi de 

encontrar maneiras de tornar a empresa com um sistema de estoque bem 

estruturado, uma área financeira e gerencial bem gerida trazendo a empresa a um 

patamar mais elevado. 

No decorrer da execução dos procedimentos a serem sugeridos ao gestor 

da empresa estudada, verificamos vários pontos negativos e alguns pontos positivos 

que apresentamos no estudo ao empresário para que ele possa analisá-los e fazer 

um feedback dos postos a melhorar e os pontos que ele pode dar um enfoque maior, 

ajudando a melhorar os processos de controladoria na organização.  
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