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Introdução

Nesta trilha, serão apresentadas as principais características da gestão de finanças

aplicada ao audiovisual, os aspectos gerais e os desafios dessa gestão, bem como os

processos de controle financeiro e as ferramentas de gestão. Além disso, serão

elencadas algumas noções de contabilidade e controladoria, especificamente, o

objetivo da empresa, os aspectos de contabilidade financeira e contabilidade gerencial,

os conceitos básicos de planejamento tributário e os tipos de empresa mais comuns no

Brasil.

Mais adiante, será possível entender que as análises financeiras são parte essencial

do processo de controle financeiro, junto às análises de desempenho e às análises

com base em informações contábeis. Essas informações são dispostas em

demonstrativos, tais como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do

Exercício (DRE) e a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Aplicados ao setor,

temos as demonstrações financeiras do audiovisual, o Balanço Patrimonial de empresa

do setor de audiovisual, a DRE de empresa do audiovisual, os índices econômico-

financeiros, a análise dos indicadores de rentabilidade, de atividade, de estrutura

patrimonial ou de endividamento.

Além desses aspectos, é de vital importância conhecer as taxas de juros para saber

tomar decisões financeiras adequadas. Por esse motivo, serão mostradas as

características e as operações de uso das taxas de juros simples e compostos. A

necessidade desse conhecimento vem da urgência em saber realizar um planejamento

financeiro, conhecendo sua estrutura e suas peculiaridades.

Esse planejamento é a maneira pela qual é possível chegar aos custos, seus critérios e

classificações e entender a formação de preço no audiovisual, considerando os gastos

decorrentes de todo o processo. Por fim, considerando todas essas informações, será

preciso prestar contas. Para isso, há critérios desenvolvidos pela Agência Nacional do

Cinema (ANCINE), que dá as diretrizes para que a produção audiovisual se enquadre

nas exigências das Instruções Normativas (IN) referentes ao assunto.

1 Gestão de finanças aplicada ao audiovisual

O objetivo deste tópico é apresentar aos profissionais e empreendedores do segmento

audiovisual fundamentos básicos de finanças, de modo que possam compreender a
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importância da função de gestão financeira para o seu empreendimento e,

principalmente a necessidade do seu envolvimento direto nessa tarefa, seja

planejando, orientando, dirigindo ou controlando as operações diárias.

Antes de iniciar o tema, assista ao vídeo de apresentação a seguir.

https://player.vimeo.com/video/530295289

O tópico expõe, também, alguns desafios enfrentados pela gestão financeira na

indústria audiovisual, como a presença dos diversos riscos existentes em qualquer

atividade de empreendedorismo. Por fim, o tópico trata, ainda, dos processos e das

ferramentas que podem ser utilizadas para auxiliar na gestão financeira das empresas.

1.1 Aspectos gerais da gestão financeira no audiovisual

No cenário atual, em que todos os segmentos da sociedade mundial se encontram

envolvidos no enfrentamento de uma crise sanitária sem precedentes (causada pela

COVID-19, doença provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2), o impacto

econômico sobre as empresas dos mais diversos setores produtivos é ainda

incalculável.

Fonte: © bunyarit klinsukhon / / Shutterstock.

No entanto, é possível prever que, no processo de recuperação, o chamado “pós-

crise”, sairão na frente as empresas que tiverem maior agilidade e melhor

conhecimento das suas capacidades de gerenciamento e enfrentamento de crises.

Assim, estão nas práticas de inovação, aliadas à qualidade da gestão das empresas,

as molas mestras para a geração de vantagem competitiva entre os concorrentes de

qualquer segmento econômico.

https://player.vimeo.com/video/530295289
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Tal importância se concretiza nos dados apresentados no estudo realizado pelo

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), em conjunto

com a Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais (APRO), chamado de

Mapeamento e Impacto Econômico do Setor Audiovisual no Brasil 2016 – Resumo

Executivo, onde é possível identificar as características do ambiente competitivo no

qual as empresas operam conforme os segmentos da cadeia produtiva do audiovisual,

confirmando ser um ambiente de grande geração de riquezas ao longo de toda a sua

estrutura. Informações mais detalhadas sobre o nível de competitividade e a

representação econômica do setor serão apresentadas no módulo de Gestão do

Produto Audiovisual, que trata do assunto com riqueza de detalhes.

Porém, o mesmo estudo que demonstra a grandeza do audiovisual aponta deficiências

no nível de maturidade da gestão financeira e contábil dessas empresas, constatando

que nem todas mantêm estruturas capazes de gerar as informações contábeis e

financeiras no nível adequado. Entre os diversos fatores apontados como obstáculos à

apresentação de informações de qualidade está o baixo nível de gestão financeira e

contábil. Como resultado, o estudo apresenta, ainda, o prejuízo gerado por essa

deficiência ao processo de cálculo do impacto do valor adicionado pelo setor de

audiovisual na economia. Assim, diante do quadro apresentado e olhando para a

descoberta de ações capazes de reverter tal situação, os questionamentos a serem

feitos são:

Esse fenômeno não passa desapercebido também na chamada 

, da qual o setor audiovisual é parte integrante, indústria criativa

exercendo grande relevância para a economia nacional e mundial. 

Cabe destacar que a indústria criativa é apontada como um setor do 

mercado que trabalha com os valores consolidados pela economia 

criativa, como as indústrias produtoras de bens intelectuais e 

culturais.

Fique de olho

Entre os diversos fatores apontados como obstáculos à 

apresentação de informações de qualidade está o baixo nível de 

gestão financeira e contábil. Como resultado, o estudo apresenta, 

ainda, o prejuízo gerado por essa deficiência ao processo de cálculo 

do impacto do valor adicionado pelo setor de audiovisual na 

economia.

Fique de olho
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Assim, diante do quadro apresentado e olhando para a descoberta de ações capazes

de reverter tal situação, os questionamentos a serem feitos são:

Os empreendedores do setor audiovisual têm clareza da importância e da

necessidade do seu envolvimento direto na tarefa de gerir as finanças dos seus

empreendimentos, seja planejando, orientando, dirigindo ou controlando as

operações diárias visando garantir o sucesso dos seus investimentos?

Quais são os desafios enfrentados pela gestão financeira das empresas do

audiovisual para melhorarem o seu nível de maturidade e a credibilidade das

informações geradas por ela?

Os empreendedores, os profissionais de finanças e de contabilidade do audiovisual

têm domínio, ou conhecimento acerca dos processos e das ferramentas que podem

ser utilizadas para auxiliar na gestão financeira das empresas?

A partir deste cenário, e na tentativa de chegar minimamente próximo das respostas

aos questionamentos, é possível identificar duas ações práticas: a oportunidade de

aprendizado para o empreendedor e seus gestores por meio do investimento no

aperfeiçoamento constante; e a compreensão de que, embora a gestão financeira e

contábil não seja a atividade principal e a razão de existência das empresas de

audiovisual, é necessário o envolvimento direto do empreendedor no processo de

gestão, assim como cabe a todos os envolvidos identificarem e aplicarem os melhores

conceitos e ferramentas existentes, visando garantir a solidez e a perpetuidade dos

empreendimentos e atingir a rentabilidade desejada.

Agora, ouça o podcast a seguir para compreender um pouco mais sobre a gestão

financeira no audiovisual.

https://player.vimeo.com/video/531005317

1.2 Desafios da Gestão Financeira na Indústria Audiovisual

O setor audiovisual encontra-se inserido em um ambiente econômico muito dinâmico e

de alto investimento em conhecimento (pessoas) e tecnologia, também conhecido

como ambiente  (tema tratado no módulo de ,VUCA Gestão e Empreendedorismo)

acrônimo que descreve características de volatilidade, incerteza, complexidade e

ambiguidade e que nunca estiveram tão presentes e atuantes sobre o ambiente

https://player.vimeo.com/video/531005317
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socioeconômico mundial como atualmente. É importante ter em mente que, apesar de

ter sido incorporado mais recentemente ao vocabulário corporativo, o termo surgiu na

década de 1990 no ambiente militar.

Diante do exposto, e tendo como base o estudo de Inteligência de Mercado Audiovisual

, de 2015, identificamos cinco desafios:SEBRAE

A oferta de infraestrutura é fundamental para suportar a crescente demanda de

atuação do audiovisual no Brasil. O mercado conta com insuficiente oferta de serviços

de alta qualidade, tanto de estúdios quanto de pós-produção e de aluguel de

equipamentos.

Com os adventos da tecnologia, um novo desafio torna-se condição para

sobrevivência: a digitalização. Para que a qualidade audiovisual seja melhor e mais

competitiva, o investimento na digitalização torna-se fundamental. Sendo o Brasil um

país de dimensões continentais, apenas os grandes centros apresentam, na sua

grande maioria, salas de cinema digitalizadas. Desta forma, o país precisa estar apto a

acompanhar essa tendência mundial de projeção digital que já é uma realidade.

Diante do cenário apontado pelo estudo de mapeamento econômico do SEBRAE e da

APRO, de 2016, e da realidade que se apresenta atualmente, investimentos em

capacitação dos recursos humanos não só das áreas de finanças e contabilidade, mas

das empresas como um todo, podem significar o diferencial para a sobrevivência e a

permanência de uma empresa no mercado. Para promover esta capacitação há várias

iniciativas que incentivam e fomentam a qualificação da mão de obra, como a parceria

da Agência Nacional do Cinema (ANCINE) com o Programa Nacional de Acesso ao

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), conhecido como Pronatec do Audiovisual; e

este projeto, fruto da parceria entre a APRO e o SEBRAE.

É de extrema importância competitiva e estratégica que surjam e estabeleçam-se

novos polos da cadeia produtiva, descentralizando-se do eixo Rio de Janeiro – São

Paulo. O surgimento dos Arranjos Produtivos Locais (APLs) tem sido estimulado pelas

O atual cenário impõe desafios enfrentados pelo empreendedor e 

sua equipe de gestores, sendo que alguns desses desafios causam 

impacto diretamente sobre a gestão financeira, principalmente 

quando se pretende atender ao  identificado pelo estudo gap

apresentado pelo SEBRAE e pela APRO, em 2016.

Fique de olho

Infraestrutura

Digitalização

Qualificação de mão de obra

Desregionalização
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entidades ligadas ao setor, aproveitando potenciais destinos como Pernambuco,

Ceará, Bahia, Rio Grande do Sul e Goiás, consistindo-se em uma excelente opção

para a descentralização. O Arranjo Produtivo Local é uma aglomeração de empresas,

localizadas em um mesmo território, que apresentam especialização produtiva e

mantêm vínculos de articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre si e com

outros atores locais, tais como: governo, associações empresariais, instituições de

crédito, ensino e pesquisa.

Cenário de negócios sob influência do advento tecnológico das diversas redes sociais,

da presença maciça das ferramentas de distribuição de conteúdo por streaming (Netflix

e Globoplay, por exemplo), a geração gigantesca de produtos ligados às produtoras de

games geram alternativas variadas para a exposição de marcas e relacionamento com

os clientes finais e fontes de receitas muito diversificadas. Porém, ainda muito

dependente do poder público e suas políticas legais de fomento para o setor. Se faz

necessário que os empreendedores encontrem formatos de captação de recursos mais

ágeis, rentáveis e capazes de atender à sua demanda por recursos financeiros para

fomentar a produção e garantir a maior diversificação de negócios e fatia de mercado

possível.

É importante que o empreendedor reserve especial atenção a esses desafios, uma vez

que impactam diretamente na saúde financeira e na atuação da gestão de finanças dos

seus empreendimentos, ao passo em que demandam planejamento financeiro,

investimentos, ampliação da área geográfica de atuação das empresas e visão de

futuro para os negócios.

Diante de tantos desafios e enfrentando um momento de muita dificuldade, o

empreendedor precisará, como nunca, levar em conta três fatores importantes:

Atualização

Sobre conceitos e terminologias utilizadas pelo mercado financeiro, para classificar as 

diversas operações de captação de recursos.

Apoio

Da sua área de gestão financeira.

Informações contábeis de qualidade

Para que seu empreendimento possa se tornar atraente aos olhos dos investidores e 

das fontes de financiamento.

Fontes de financiamento e modelos de rentabilização
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É importante relembrar que as fontes de financiamento – assunto abordado

detalhadamente no módulo de  – introduzem noGestão do Produto Audiovisual

vocabulário do empreendedor de audiovisual, cada dia mais, termos como:

Mergers and Aquisitions (Fusões e Aquisições).

Joint Ventures.

Venture Capital.

Private Equity.

Crowdfunding.

Para entender um pouco mais a relação dos empreendedores com a insegurança dos

riscos, assista ao vídeo a seguir.

https://player.vimeo.com/video/530296778

1.3 Processos de controle Financeiro

A função de controle financeiro geralmente é realizada nas empresas levando-se em

consideração o tamanho e a estrutura tecnológica e de recursos humanos disponível.

Empresas como as do setor audiovisual, formado, segundo o estudo do SEBRAE e da

APRO (2016), em sua maioria, por pequenas e médias empresas, conforme mostra o

quadro a seguir, que terceirizam esta função para seus escritórios contábeis ou

empresas especializadas na terceirização das operações de tesouraria (contas a

pagar, contas a receber, faturamento e fluxo de caixa), as chamadas empresas de

BPO Financeiro (BPO é uma sigla que vem do termo em inglês Business Process

 e pode ser traduzida como Terceirização de Processos de Negócios).Outsourcing

Já as grandes empresas do setor, embora sejam minoria, ao contrário das demais,

mantém uma estrutura de contabilidade ou controladoria capaz de prover as

informações com melhor qualidade e, também, atender à exigência legal de prestação

Nestas empresas, o empreendedor fica à mercê do conhecimento e 

da capacitação técnica dos prestadores de serviços e se envolve, na 

maioria das vezes, apenas nas aprovações e autorizações de 

eventos junto aos bancos.

Fique de olho

https://player.vimeo.com/video/530296778
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de contas às fontes de financiamento e captação de recursos, assim como contam com

o auxílio de ferramentas de ERP para agilizar e facilitar os processos de planejamento

e controle financeiro.

Figura 1 - Estrutura de mercado e dinâmica futura dos segmentos do setor audiovisual

Fonte: SEBRAE, 2016, p. 18.

Analisando as diferenças entre as estruturas de controle financeiro existentes entre as

empresas do setor audiovisual fica fácil compreender as afirmações encontradas no

estudo do SEBRAE e da APRO (2016), referentes à deficiência de maturidade das

áreas financeiras das empresas e à baixa qualidade das informações contábeis

oferecidas.

Isso demonstra a urgente necessidade de investimentos em 

processos de planejamento e controles financeiros, para que tanto 

Fique de olho
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Para os profissionais especializados, como os gestores de finanças, os e oscontrollers 

contadores, não há grande complexidade na elaboração dos processos de controle

financeiro. O diferencial está justamente na análise dos dados e na geração de um

conjunto de informações que irão integrar o que chamamos de Sistema de Informações

Gerenciais. Normalmente, fazem parte deste sistema os principais demonstrativos

contábeis, assim como os demonstrativos de controle e planejamento financeiro. Estes

demonstrativos serão apresentados detalhadamente mais adiante. Entre eles estão:

Balanço Patrimonial.

DRE – Demonstração do Resultado do Exercício.

DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa (não confundir com fluxo de caixa).

Gestão Orçamentária.

Análise do ponto de Equilíbrio e Lucratividade.

Sistema de Gestão de Custos e Formação de Preços.

Em se tratando dos processos de planejamento e controle financeiro, os

questionamentos a serem respondidos são:

O empreendedor do setor audiovisual reconhece o valor dos processos de

controles financeiros como sendo vital para a longevidade dos seus negócios?

Como se dá a prática dos seus processos de controle financeiro: internamente ou

por meio de serviços terceirizados, e qual a qualidade das informações?

os (acionista, ou seja, pessoa que possui pelo menos shareholders 

uma ação de uma organização ou empresa) como os   stakeholders

(partes interessadas que devem estar de acordo com as práticas de 

governança corporativa executadas pela empresa) possam, 

respectivamente, reconhecer o valor gerado pelos empreendimentos 

e, a partir daí, optarem por aumentar ou não seus investimentos no 

empreendimento, assim como oferecer alternativas de financiamento.
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As estruturas de controladoria das empresas do setor atendem apenas as

atividades de prestação de contas aos órgãos de fomento, ou atuam como área

estratégica, responsável pelo sistema de informações gerenciais?

1.4 Ferramentas de gestão financeira

Para que o controle financeiro obtenha sucesso é necessário que as operações do dia

a dia na gestão financeira das empresas sejam acompanhadas por meio do uso de

ferramentas que possibilitem confiabilidade, agilidade na geração das informações e

praticidade de utilização e análise dos dados obtidos por meio delas. São ferramentas

de fácil elaboração e acompanhamento, porém, é possível afirmar que, infelizmente,

nem todas as empresas, principalmente as menores, costumam utilizá-las no dia a dia.

Entre as ferramentas de gestão financeira mais utilizadas de modo geral pelas

empresas estão:

Fluxo de caixa.

Posição Diária de Caixa Disponível.

Conciliação Bancária.

Controle de Contas a Pagar e Contas a Receber.

Controle do Endividamento Bancário.

Políticas de Compras, entre outras.

O ponto fundamental a ser considerado pelo empreendedor até aqui é que as

empresas necessitam destas ferramentas para poderem sinalizar, com a antecedência

necessária, sobre os possíveis acidentes de percursos, próprios das relações entre

empresas, como atrasos de pagamento de clientes, cobranças anormais de tarifas e

juros bancários, compras realizadas sem critérios de avaliação do custo-benefício e,

por fim, a sobra ou a falta de valores correntes, nas contas bancárias. Isso permite que

o empreendedor tenha conhecimento com antecedência e realize operações de

aplicação financeira ou captação de recursos de curto prazo, para fazer frente aos

compromissos.

Os questionamentos a serem feitos com relação à utilização das ferramentas de gestão

financeira são os seguintes:
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O empreendedor do setor audiovisual identifica valor na utilização das ferramentas

de gestão financeira, como instrumentos importantes para as práticas de controle

financeiro?

O empreendedor acompanha diariamente o desempenho financeiro da sua

empresa?

Por meio de que instrumentos de gestão financeira o empreendedor faz o

acompanhamento da saúde financeira do seu empreendimento?

Com que frequência o empreendedor verifica as taxas de juros que o seu

empreendimento está pagando aos bancos e por meio de qual ferramenta realiza

este acompanhamento?

2 Noções de contabilidade e controladoria

O objetivo, do tópico não é ensinar contabilidade ao empreendedor, a intensão é

apresentar conhecimento suficiente para que ele consiga identificar na contabilidade e

na controladoria áreas estratégicas, assim como, na figura do  um recursoController

valioso para os processos de planejamento e controle financeiro. O tópico vai ainda,

trazer ao empreendedor noções básicas de planejamento tributário e sobre os tipos

mais comuns de empresas existentes no Brasil, de modo que adquira conhecimentos

gerais importantes para o seu dia a dia.

O tópico deixará também, algumas dicas importantes sobre pontos de atenção com

relação à opção pelo Regime Tributário do Simples Nacional, que não é nada simples.

2.1 Objetivo da Empresa

Para embasar essas colocações, vejamos por outra perspectiva: o objetivo principal de

um empreendimento é gerar rentabilidade (lucros) aos  e shareholders stakeholders

sem prejuízo da liquidez (caixa). Não parece mais amplo e dinâmico o objetivo da

empresa? Principalmente quando analisado sob o ponto de vista de que constituir um

empreendimento de oportunidade é realizar investimentos sem prazo determinado para

terminar. Portanto, fatores como longevidade e sustentabilidade passam a ocupar lugar

importante no processo de empreendedorismo, não?
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Fonte: © Natee Meepian / / Shutterstock.

Essa explicação pode ser resumida em uma breve frase, que provavelmente é de

conhecimento da maioria dos empreendedores: “Empresas não quebram por falta de

. Olhando por esta novalucros, mas certamente quebram por falta de caixa”

perspectiva, trazemos o objetivo da empresa ao encontro da missão que deve estar

estabelecida no Plano de Negócios, ou seja, se perpetuar por meio da qualidade das

suas entregas aos clientes no segmento econômico que o empreendedor escolheu

para atuar e, por meio dessas entregas, garantir o retorno (lucro) e a liquidez (caixa)

das atividades operacionais.

Esse contexto é tão importante e relevante no meio corporativo atual a ponto de a Lei

nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, ter alterado a Lei das Sociedades por Ações,

introduzindo um demonstrativo financeiro com o objetivo de tratar das questões sociais

relacionadas a atuação dos empreendimentos: a DVA – Demonstração do Valor

Adicionado, que, cabe destacar, não é obrigatória para as companhias fechadas,

sociedades limitadas e outras. Ribeiro (2014, p. 129 e 130) apresenta a finalidade

social da DVA da seguinte forma:

O objetivo da empresa, tal como o colocamos, assume contexto 

econômico e social quando substituímos a figura única dos sócios ( 

), por algo mais coletivo e social como  e shareholders shareholders

. Com isso, trazemos ao empreendedorismo a sua stakeholders

razão principal de existir, ou seja, adicionar valor ao meio social em 

que atua.

Fique de olho
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Considerando o empreendedorismo sob o aspecto de um processo social e o objetivo

da empresa de forma mais ampla que apenas gerar riquezas, os questionamentos a

serem feitos são:

O objetivo do meu empreendimento está de acordo com a missão estabelecida no

Plano de Negócios?

Quanto valor meu empreendimento está adicionando ao meio social em que

atuamos?

As práticas de gestão e planejamento financeiro que adotamos estão em

condições de garantir a longevidade, a sustentabilidade e o nosso objetivo

socioeconômico?

[...] a DVA tem por finalidade demonstrar a origem da riqueza gerada pela empresa, e

como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou

indiretamente para a sua geração. [...]

[...] Entre esses esforços, incluem-se os empregados (fonte de mão de obra), os

investidores (fonte de capital próprio), os financiadores (fonte de capitais de terceiros) e

o Governo, que será remunerado por meio dos impostos como contrapartida dos

benefícios sociais que oferece a toda a sociedade, inclusive às empresas.
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O que pode ser feito para atendermos o objetivo da nossa empresa?

No vídeo a seguir, é explicado por que a contabilidade é uma fonte vital de

informações.

2.2 Contabilidade financeira e contabilidade gerencial são a mesma 

coisa?

A resposta mais simplista e direta para esse questionamento é: não. Porém, é

importante conceituar Contabilidade Financeira e Contabilidade Gerencial, para que o

empreendedor saiba que tipo de informações deve oferecer ou fornecer aos 

 da sua empresa.stakeholders

É fundamental que o empreendedor saiba que tipo de informação deve apresentar aos

diferentes usuários, assim como quais informações são mais apropriadas para a

utilização nos processos de planejamento e controle financeiro. Os questionamentos a

serem feitos aqui são:

Eu sei o que tipo de informações devo oferecer aos investidores, aos financiadores

e ao governo?

Estamos utilizando as informações de desempenho de forma adequada, para

projetar nossos resultados futuros?

a)  é responsável pelo fornecimento de informaçõesContabilidade Financeira:

dirigidas, primeiramente, aos usuários externos. A contabilidade financeira é

essencialmente retrospectiva, na medida em que lida com dados históricos ou eventos

que já ocorreram. A determinação da posição patrimonial financeira e de resultados

constitui o seu foco.

b)  é responsável pela geração de informações destinadasContabilidade Gerencial:

ao processo de tomada de decisão pelos gestores, destinando-se à maximização dos

resultados. Face à natureza estratégica de algumas informações, estas poderão estar

disponíveis somente para os usuários internos (gestores) e o processo de geração e

análise destas informações normalmente recebe a denominação de contabilidade

gerencial (WALGENBACH, 1980 apud RIBEIRO FILHO; LOPES, PEDERNEIRAS,

2009, 66).
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Eu faço a gestão financeira baseado nas informações corretas e sei com

antecedência os rumos do meu negócio?

No vídeo a seguir, são especificadas as características da controladoria e do sistema

de informações estratégicas.

https://player.vimeo.com/video/530301338

2.3 Conceitos básicos de planejamento tributário

É comum que o empreendedor se depare frequentemente com afirmações como: “tal

tipo de empresa é melhor, pois não dá muito trabalho para controlar”, ou “o regime

tributário do Simples é o melhor, pois, não requer custos mais altos com honorários de

contador”. Porém, é possível afirmar que tudo isso, sem uma análise prévia, não passa

de suposições que podem, ao longo do tempo, trazer dissabores para o empreendedor.

Pois, em se tratando de planejamento tributário, não dá para se considerar respostas

prontas e simples como verdade absoluta.

Fonte: © Elle Aon / / Shutterstock.

Muitas são as variáveis a serem analisadas pelos empreendedores, gestores

financeiros, contadores e até consultores tributários, visando evitar o pagamento de

impostos indevidamente. O que de fato vai trazer à tona a melhor alternativa de regime

tributário é o processo de planejamento tributário. Informações mais detalhadas sobre

esse assunto podem ser encontradas no módulo de Legislação.

Nosso objetivo, aqui, é apresentar noções básicas de planejamento tributário ao

empreendedor do audiovisual, de modo que adquira conhecimentos suficientes para

auxiliá-lo quando se vir sem o apoio de especialistas, como: contadores, ,Controllers

https://player.vimeo.com/video/530301338
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consultores etc. Isso porque dada a alta complexidade dos processos arrecadatórios

dos tributos brasileiros, a escolha de um regime tributário inadequado pode levar ao

popular “barato que sai caro”.

É possível encontrar, com certa frequência, empreendedores que adotaram o modelo

tributário do Simples Nacional por indicação de amigos, por exemplo, ou por redução

de custo com honorários de contador. Por conta disso, ficam perplexos ao saber que,

devido a determinadas situações próprias do modelo de negócio em que atua, essa

opção pode sair muito mais cara do que se tivesse optado pelo regime do Lucro Real,

mesmo com os custos maiores de contabilidade.

As empresas do setor audiovisual estão entre os tipos de empresas que devem fazer a

opção pelo regime tributário do Simples com mais cautela, conforme demonstraremos

mais adiante neste material. Neste momento, o quadro a seguir apresenta detalhes

relevantes acerca dos quatro regimes tributários aceitos no Brasil: Simples, Lucro

Presumido, Lucro Real e Lucro Arbitrado.

Figura 2 - Regimes Tributários no Brasil

A função de  é despertar no empreendedor de audiovisual controller

a curiosidade em avaliar as suas estruturas organizacionais e 

identificar nelas pontos de melhorias, ou necessidades de 

reestruturação.

Fique de olho



-  -18

Fonte: Adaptado de ANTONIK, 2016.

2.4 Os tipos de empresa mais comuns no Brasil

Os tipos de empresas mais encontradas no cenário corporativo e as regras legais para

a constituição societária de cada tipo, sem a interpretação jurídica, são:

Empresár io

individual

Exerce em nome próprio uma atividade empresarial. Atua individualmente, sem

sociedade. Sua responsabilidade é ilimitada (responde com seus bens pessoais

pelas obrigações assumidas com a atividade empresarial). O empresário pode

exercer atividade industrial, comercial ou prestação de serviços, exceto serviços de

profissão intelectual (Não pode ser uma empresa de audiovisual).

MEI - Microempreendedor

individual

É o empresário individual com receita bruta anual até R$81.000,00 no ano (1º de

janeiro à 31 de dezembro) ou R$6.750,00 em média por mês de atuação para o

primeiro ano de exercício das atividades, optante pelo Simples Nacional e SIMEI.

(Só serve para empreendedores com ganhos anuais mais baixos, o que

praticamente inviabiliza a atuação no setor audiovisual para concorrer com grandes

projetos).

EIRELI - Empresa individual de responsabilidade

limitada

Atuação individual – sem sócios. Responsabilidade do empresário é limitada ao

capital social (valor do investimento, em dinheiro ou bens). Obrigatoriedade de

capital social integralizado de, no mínimo, 100 salários mínimos. (Exige alto

investimento inicial do empreendedor, própria para quem não quer ter sócios).

O empresário titular da EIRELI poderá responder com seu patrimônio pessoal por

obrigações da empresa nas mesmas hipóteses previstas para as Sociedades

Limitadas.
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Soc iedade

Empresária

Neste tipo de empresa é possível a atuação coletiva entre dois ou mais sócios,

sendo sua responsabilidade limitada ao capital social. Deverá adotar uma das

espécies de sociedade existentes (S/A, Sociedade Limitada - LTDA etc.). (O

modelo mais comum de se encontrar, inclusive no audiovisual).

A espécie de sociedade empresária mais adotada no Brasil é a Sociedade Limitada

(LTDA.), por ser mais simples e pela proteção ao patrimônio pessoal dos sócios.

Sociedade

simples

Pessoa Jurídica com atuação Coletiva, ou seja, 02 (dois) ou mais sócios. A

responsabilidade dos sócios é ilimitada. Porém, poderá adotar a espécie societária

de Sociedade Limitada - Sociedade Simples Ltda., passando a responsabilidade

dos sócios a ser limitada ao capital social, não respondendo com seus bens

pessoais pelas obrigações da sociedade, exceto nas mesmas hipóteses da

sociedade empresária limitada (consultar o contador).

A Sociedade Simples é uma pessoa jurídica para a prestação de serviços de

profissão intelectual, de natureza científica, artística ou literária, sem elemento de

empresa (ex. médicos, dentistas, engenheiros, arquitetos etc.). (Encontra aderência

aos empreendimentos do audiovisual).

O questionamento a ser feito pelo empreendedor, para auxiliar na análise do seu tipo

de empresa constituída, é:

Estamos enquadrados no tipo mais adequado para o que planejamos em termos de

futuro dos nossos negócios?

O tipo de empresa que constituí me permite expandir por meio de operações

estruturadas de captação de crédito?

Busquei o apoio de um especialista antes de constituir a empresa?

No vídeo a seguir, há mais detalhes sobre o assunto.

https://player.vimeo.com/video/530303737

https://player.vimeo.com/video/530303737
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3 Análises financeiras: parte essencial do processo de 

controle financeiro

O objetivo deste tópico não é ensinar ao empreendedor fundamentos, princípios e

técnicas contábeis com a riqueza de detalhe de obras tradicionais. A intenção, aqui, é

oferecer condições mínimas para que possa analisar o desempenho da sua empresa

por meio dos instrumentos de controle gerencial e, se necessário, tomar as devidas

ações corretivas em tempo hábil.

O tópico vai oferecer, ainda, modelos dos principais demonstrativos contábeis,

adaptados para uma empresa do setor audiovisual. Antes de começar, vale a pena

ouvir o podcast sobre o assunto.

https://player.vimeo.com/video/531005819

3.1 Análises de desempenho

As análises de desempenho estão baseadas em um conjunto de ferramentas e

indicadores, cujos principais são:

Demonstrativos Contábeis, também conhecidos como Demonstrações

Financeiras.

Índices econômico-financeiros.

Índices de Atividade.

Indicadores de estrutura patrimonial ou de endividamento.

Esses indicadores serão abordados no decorrer deste tópico, que oferecerá ao

empreendedor dois modelos de demonstrações financeiras, desenvolvidos

especificamente para o setor audiovisual.

No vídeo a seguir, a análise de desempenho é abordada com mais detalhes.

https://player.vimeo.com/video/530305934

3.2 Regimes de Caixa e Competência

São duas técnicas de tratamento das informações: eRegime de Caixa  Regime de

.Competência

https://player.vimeo.com/video/531005819
https://player.vimeo.com/video/530305934
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Figura 3 - Regime de Caixa versus Regime de Competência

A forma mais eficiente de ilustrar para o empreendedor o que acabamos de apresentar

é demonstrando cada uma das técnicas dentro da realidade de uma empresa do

audiovisual.

Sobre o regime de caixa, vamos analisar a seguinte situação:

Na operação em questão, a área financeira da empresa de audiovisual, ao identificar o

crédito em sua conta corrente bancária, realizou os registros financeiros na data em

que ocorreu o crédito, ou seja, 30 de março, registrando nesta data a operação de

Recebimento da Receita proveniente da nota fiscal emitida em 30 de janeiro. Ou seja, 

tratando o evento contábil pelo Regime de Caixa.
No regime competência, a contabilidade, visando apurar o resultado do exercício

legalmente, deve registrar os eventos de acordo com a data do seu fato gerador.

exemplo
Uma empresa de audiovisual realizou um trabalho em janeiro do ano 

de 200X. Ao final do trabalho, emitiu a nota fiscal no dia 30 de 

janeiro de 200X para cobrar o cliente, com prazo de pagamento 

previsto para 60 dias. Ou seja, o vencimento ocorrerá por volta de 30 

de março de 200X.

O cliente, por sua vez, pagou a nota fiscal regularmente no 

vencimento, por meio de TED – Transferência Eletrônica Disponível 

– que tem liquidez imediata, tal como o dinheiro.
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Assim, as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do

período em que ocorreram, sempre simultaneamente, independentemente de

recebimento ou pagamento (CFC apud CERBASI; PASCHOARELLI 2007, p. 73). Se

considerarmos o exemplo anterior sob esta visão, teremos a seguinte situação:

Nesse sentido, o empreendedor e os gestores de finanças precisam conhecer

minimamente estas técnicas, pois, caso interpretem as suas projeções orçamentárias,

ou de fluxo de caixa, sem o tratamento correto do período das entradas e saídas,

encontrarão dificuldades para saldar os compromissos financeiros assumidos, por

exemplo.

3.3 Análises financeiras com base em informações contábeis

Para se realizar qualquer análise de desempenho operacional, ou projeção de novos

investimentos, o ponto de partida são as informações registradas na contabilidade.

Suponhamos que o empreendedor deseja apresentar sua empresa para investidores,

ou que está tentando, por exemplo, obter um financiamento para a compra de um novo

equipamento, ou qualquer outro bem. Tanto os investidores como as fontes de

financiamento vão pedir as demonstrações financeiras da empresa e, no caso dos

investidores, certamente algumas projeções futuras acerca da geração de rentabilidade

(lucros) do negócio.

exemplo
A nota fiscal de serviços foi emitida contra o cliente em 30 de janeiro 

de 200X. Portanto, a contabilidade irá considerar esta receita na 

data em que a nota foi emitida, uma vez que, supostamente, ela 

pertence ao exercício de janeiro, da período de competência 

prestação do serviço.
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Fonte: © Amnaj Khetsamtip

É importante destacar que ambas as situações impreterivelmente passarão pelos

principais relatórios contábeis da empresa. Por essa razão, entende-se que se o

empreendedor tomar contato com os três principais demonstrativos, os quais estão,

inclusive, sob obrigação legal de apresentação, estará acessando o conjunto mínimo

de informações necessário para a gestão do desempenho do seu empreendimento,

estando basicamente preparado para responder pelos resultados auferidos por ele em

determinado período.

A seguir apresentaremos, brevemente, cada um dos demonstrativos. Caso o

empreendedor se interesse por adquirir conhecimentos mais detalhados,

recomendamos a leitura do livro Análise Didática das Demonstrações Contábeis

(2019), dos autores Martins, Miranda e Diniz.

3.3.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é a demonstração financeira (contábil) destinada a evidenciar,

quantitativa e qualitativamente, em uma determinada data, a posição patrimonial e

financeira da entidade (RIBEIRO, 2014). Ele evidencia os bens e direitos  dos(Ativos)

empreendimentos, assim como as obrigações  para com terceiros. Os ativos(Passivos)

É preciso esclarecer que apenas os empreendimentos que não 

estejam atuando por meio de empresas do tipo MEI são obrigados, 

por lei, a apresentar os seus demonstrativos contábeis. Já a MEI 

conta com legislação específica que as desobrigam da geração e 

apresentação de relatórios contábeis.

Fique de olho
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são evidenciados no lado esquerdo do demonstrativo, enquanto os passivos ficam no

lado direito, onde estão, ainda, as contas do Patrimônio Líquido , que representam(PL)

as obrigações do empreendimento para com os sócios.

O quadro a seguir apresenta um exemplo genérico e ilustrativo de um balanço

patrimonial.

Figura 4 - Balanço Patrimonial ilustrativo

3.3.2 DRE – Demonstração do Resultado do Exercício

As normas e regras contábeis determinam que as Receitas, assim como os Custos e

as Despesas, de qualquer tipo de empreendimento devem ser apurados pelo regime

de competência, ou seja, apurados por ocasião da sua ocorrência. O resultado auferido

do confronto entre estes itens fica registrado na DRE, que pode ser entendida como

uma demonstração contábil que evidencia o resultado econômico, isso é, o lucro ou o

prejuízo apurado pela empresa no desenvolvimento das suas atividades durante um

determinado período, que geralmente é igual a um ano (RIBEIRO, 2014).



-  -25

Fonte: © Moreimages / / Shutterstock.

A DRE, assim como o balanço patrimonial, é muito importante para o processo de

tomada de decisão. E sua utilização se dá tanto no ambiente interno (mudanças de

planos, correções de rotas, parâmetro para bonificação de executivos etc.), como

externo (na concessão ou captação de créditos, informação ao governo ou distribuição

de dividendos, por exemplo). O quadro a seguir mostra um exemplo genérico e

ilustrativo da DRE de uma empresa de prestação de serviços.

Figura 5 - Exemplo de DRE
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3.3.3 DFC – Demonstração dos Fluxos de Caixa

Como já vimos, as empresas não quebram por falta de lucros; mas certamente

quebram por falta de caixa. E é a partir da análise da DFC de um empreendimento que

os usuários da informação poderão identificar tanto as oportunidades de investimentos

quanto as ameaças na concessão de financiamentos.

No Brasil, a DFC pode ser elaborada por meio de dois métodos distintos: o direto

(partindo da movimentação no caixa) e o indireto (por meio da conciliação do caixa e

equivalentes a caixa com o Lucro/Prejuízo do exercício) (MARTINS; MIRANDA; DINIZ,

2019). Dada a praticidade na compreensão para os “não financeiros”, aqui

apresentaremos apenas a DFC pelo método direto; caso o empreendedor manifeste

interesse em conhecer a DFC pelo método indireto, pode solicitar sua elaboração e

apresentação ao seu contador. O quadro a seguir mostra como ocorrem os registros na

DFC partindo das movimentações no caixa da empresa.

Por meio da DFC, os usuários das demonstrações contábeis podem avaliar a

capacidade de gerar fluxos futuro de caixa da entidade, a capacidade de saldar

obrigações e pagar dividendos, a flexibilidade financeira da empresa e a taxa de

conversão do lucro em caixa entre outros aspectos. A DFC apresenta o efeito das

transações que afetam o caixa e equivalentes a caixa no período, distribuídos em três

grupos: atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de

financiamento. (MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2019, p. 45).
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Figura 6 - DFC pelo método direto

Fonte: MARTINS; MIRANDA; DINIZ, 2019, p. 48.

Assim, se o empreendedor estiver familiarizado com cada um dos demonstrativos

financeiros aqui apresentados, suas tarefas diárias de gestão do desempenho

operacional, da geração dos resultados projetados e, principalmente, da conversão

destes resultados em caixa, estarão um pouco mais facilitadas. A questão a ser

respondida a partir de agora é: Como o segmento de audiovisual gera e apresenta

os seus demonstrativos contábeis?
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3.4 Demonstrações financeiras do audiovisual

De acordo com o estudo do SEBRAE e da APRO (2016), nem todas as empresas do

audiovisual mantêm estruturas capazes de gerar as informações contábeis no nível

adequado. E, entre os diversos fatores apontados pelos autores como obstáculos à

apresentação de informações contábeis de qualidade, se destaca o baixo nível de

gestão financeira e contábil das empresas.

A deficiência de gestão financeira apontada pelo estudo, naturalmente, gera

demonstrativos financeiros ineficientes, que, em determinadas situações, mais

atrapalham do que auxiliam o empreendedor, principalmente nas ações descritas no

tópico anterior deste material. Com o objetivo de contribuir para melhorar o nível de

informações prestadas pelas empresas do setor de audiovisual aos diversos

interessados, apresentaremos a seguir modelos de Balanço Patrimonial e DRE, que

podem ser aplicados nas atividades deste setor.

3.4.1 Balanço Patrimonial de empresa do setor de audiovisual

O empreendedor do setor de audiovisual necessita investir tanto na capacitação das

suas equipes contábeis e financeiras internas, como na qualidade das informações

geradas pelos seus escritórios de contabilidade. Só desta maneira será possível

melhorar a qualidade das informações, inclusive no processo de prestação de contas

dos seus projetos incentivados.

Fonte: © fizkes / / Shutterstock.

Para auxiliar nesta tarefa, ajustamos o modelo de balanço patrimonial apresentado

anteriormente, com base no trabalho de Onofrio (2016), e adicionamos aos grupos de
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contas padrão os grupos específicos para empresas de audiovisual, conforme

apresentado no quadro a seguir.

Por meio da utilização deste novo , a equipe contábil que atende aolayout

empreendedor do audiovisual poderá registrar e demonstrar mais objetiva e claramente

as transações operacionais, obtendo os seguintes ganhos:

As transações existentes entre as contas do Passivo e Ativo, quando ocorrem tanto

a captação de recursos como o investimento desses recursos nas atividades de

produção, ficam evidenciadas mais adequadamente.

O empreendedor conseguirá observar, por exemplo, que os valores recebidos a

título de incentivo de projetos não fazem parte das suas Receitas Operacionais e,

portanto, devem ser registrados separadamente, justamente para se evitar que

ocorra a destinação indevida desses recursos para fazer frente às despesas e

impostos operacionais da empresa, por exemplo.

Utilizando o modelo apresentado, os contadores dos empreendedores poderão

registrar as transações com maior transparência, facilitando as atividades de

prestação de contas dos projetos incentivados.

Na tabela a seguir, é apresentado um Balanço Patrimonial para o setor audiovisual.
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3.4.2 DRE de empresa do audiovisual

Os valores referentes às Receitas, aos Custos, aos Impostos e às Despesas

Operacionais, como veremos a seguir, são tratados na DRE, no momento que ocorrem

a emissão das notas fiscais ou o desembolso dos gastos. Os valores que farão frente a

estes desembolsos devem sair da conta “caixa e equivalentes a caixa” no balanço

patrimonial, pois são os recursos de propriedade exclusiva da empresa, tendo fonte de

financiamento diferente das que fomentam os projetos incentivados.
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Retomando a DRE, o quadro a seguir mostra um modelo de Demonstração do

Resultado de uma produtora de vídeos fictícia, que permitirá à equipe de contabilidade

evidenciar os valores faturados por projeto, assim como, os custos e impostos oriundos

deste faturamento. Atualizações e melhorias ao modelo apresentado são esperadas,

pois não temos a pretensão de esgotar o assunto; além disso, cada empresa é um

organismo vivo e tem suas particularidades e preferências por maior ou menor nível de

exposição dos seus registros contábeis.

Uma possível alteração é apresentar também as despesas abertas por projetos, tal

como estão sendo demonstrados: as receitas, os custos, os impostos e os resultados.

É importante esclarecer, neste ponto, a relevância da destinação 

adequada dos recursos financeiros, porque, infelizmente, nossa 

experiência prática tem mostrado que a maioria das empresas do 

setor comete erros no tratamento dos valores, utilizando 

indevidamente os recursos recebidos com objetivo exclusivo de 

financiar os projetos incentivados para pagar suas despesas 

operacionais, ou para cobrir déficits de caixa de outros projetos 

diversos.

Fique de olho
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Figura 7 - DRE para o setor audiovisual

3.5 Índices econômico-financeiros

“Quando não se sabe para onde vai, qualquer caminho é direção”. Você conhece essa

frase? O gestor ou empreendedor que toma decisões financeiras sem interpretar

adequadamente os indicadores das suas empresas, ou do setor em que atua, deve se

sentir exatamente assim. Os indicadores financeiros são de grande relevância, mas,

sem os registros contábeis adequados, os resultados apresentados pela análise

desses indicadores poderão trazer mais problemas do que soluções para os usuários

que tomarem suas decisões baseados neles. A medição do desempenho econômico-

financeiro das empresas apresenta interesses distintos e pode variar de acordo com o

enfoque adotado pelo usuário das informações.

Assaf Neto (2010) classifica os diferentes tipos de usuários das informações e os seus

pontos de interesses da seguinte maneira:

O administrador da empresa

Procura avaliar o impacto determinado pelas decisões financeiras sobre o

desempenho global da empresa. Em princípio, está interessado igualmente em

todos os seus aspectos econômico-financeiros, sem atribuir relevância maior ou

menor a qualquer deles.

Os acionistas da empresa (ou interessados em investir em suas ações)

O objetivo da análise centra-se com maior nível de preferência sobre seus lucros

líquidos e desempenho de suas ações no mercado e dividendos. Evidentemente,

demonstram interesse também no risco financeiro (visualizado pelo

dimensionamento de alavancagem financeira), como formas de melhor avaliar a

taxa de retorno exigida, e na liquidez que fornece a capacidade financeira da

empresa em distribuir dividendos.
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Os credores atuais (ou futuros) da empresa

Os credores costumam dar atenção especial a sua capacidade de liquidar,

conforme previstos os compromissos financeiros assumidos (ou que venham a

assumir). Secundariamente, não dispensam a preocupação quanto a seus

resultados econômicos como forma de indicarem capacidade de continuidade.

Considerando o momento atual de crise econômica global e generalizada devido à

pandemia causada pela Covid-19, o crédito está ainda mais escasso e caro para as

empresas. E, nesse contexto, um dos fatores que podem amenizar o alto custo do

crédito é a clareza sobre a capacidade de pagamento dos tomadores de crédito, assim

como da continuidade dos negócios.

A seguir apresentaremos os indicadores econômico-financeiros mais utilizados pelos

analistas de crédito, investidores, gestores financeiros e empreendedores. O objetivo é

oferecer ao empreendedor do audiovisual alguns instrumentos que permitam

compreender o momento em que a empresa se encontra e, principalmente, como se

apresentar aos . Os indicadores são:stakeholders

Rentabilidade

Apresentam o retorno sobre os investimentos realizados.

Atividade

Demonstram quão eficiente é a gestão da empresa em gerenciar seus compromissos a 

pagar e a receber.

Liquidez

Medem a capacidade de pagamento da empresa.

Endividamento
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Apontam como está o nível de exposição dos ativos da empresa em relação a terceiros.

3.6 Análise dos indicadores de rentabilidade

Os índices de rentabilidade, também conhecidos por índices de performance,

proporcionam uma indicação da eficiência no uso dos investimentos feitos na empresa

(CERBASI; PASCHOARELLI, 2007). Por esta razão, de todo o conjunto de

indicadores, os de rentabilidade estão entre os que os analistas de crédito e os

investidores mais prestam atenção. O conjunto de indicadores de rentabilidade é

composto pelos seguintes índices:

Retorno sobre o Patrimônio Líquido
O ROE ( , em inglês), tem o objetivo de medir quanto os acionistasReturn on Equity

obtém de lucro para cada unidade monetária de recursos próprios (patrimônio

líquido) investido na empresa (ASSAF NETO, 2010). Se o analista de crédito ou o

investidor comparar a taxa do ROE com os rendimentos de investimentos

alternativos, poderá avaliar se o retorno do capital está superior ou inferior ao do

mercado financeiro (SCHIER, 2010). As equações para calcular o PL médio e o

ROE são:

Retorno sobre os ativos
O ROA (Return on Assets, em inglês), ou RSA (retorno sobre os ativos), é uma

medida que mostra a capacidade da empresa em gerar lucro líquido, com

consequente capitalização (SCHIER, 2010). O ROA é medido pela relação entre o

lucro líquido e o ativo total, compondo a seguinte equação:

Retorno sobre as Vendas
O índice de retorno sobre as vendas (RSV), mais conhecido como margem líquida,

mostra qual percentual do faturamento é realizado como lucro líquido (CERBASI e

PASCHOARELLI, 2007), sendo calculado da seguinte forma:
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3.7 Análise dos indicadores de atividade

Os índices de atividade também são conhecidos como índices do ciclo operacional,

pois têm o objetivo de mensurar os diversos prazos existentes no ciclo de operação, ou

etapas operacionais utilizadas pela empresa no seu processo produtivo (MARTINS;

MIRANDA; DINIZ, 2019). Cada setor econômico tem seu próprio ciclo operacional, o

que também ocorre no setor audiovisual. As etapas operacionais no audiovisual se

iniciam muito antes da prestação dos serviços ou da produção de determinado produto,

ou seja, ocorrem a partir da contratação da mão de obra e compra de insumos e

terminam no ato do recebimento do valor dos serviços prestados, ou da venda do

produto.

Entre cada etapa operacional há vários prazos e é a soma deles que forma o ciclo

operacional. No caso da indústria audiovisual existem os seguintes prazos na

composição do ciclo operacional:

PME

Prazo médio de estoque de produtos audiovisual.

PMP

Prazo médio de produção.

PMV

Prazo médio de venda ou prazo médio de prestação de serviços.

PMR

Prazo médio de recebimento.

PMPF

Prazo médio de pagamento a fornecedores.
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Avaliar as atividades operacionais pode trazer três benefícios importantes para o

empreendedor: ao analisar o tempo gasto em cada etapa produtiva é possível

comparar a produtividade (escala) do seu empreendimento com a de outras empresas;

propor metas de melhorias no prazo de cada etapa produtiva possibilita buscar o ganho

de vantagem competitiva; e, por fim, essa avaliação permite compreender quanto será

necessário de capital para financiar o ciclo operacional entre a etapa inicial de um

projeto e o recebimento do cliente.

É nesse momento, então, que o empreendedor precisa demonstrar habilidade e

conhecimento para definir qual estratégia de financiamento do ciclo operacional será

adotada. Segundo Martins, Miranda e Diniz (2019, p. 148), existem duas alternativas

para as fontes de financiamento, podendo até haver uma terceira, fruto da conjunção

das duas primeiras.

O processo de reconhecimento do ciclo operacional faz surgir outro indicador de

atividade, o ciclo de caixa, que, no setor audiovisual, pode ser entendido como o prazo

entre a contração de um determinado profissional para atuar em um projeto, ou a

compra de um produto pronto, e a data de pagamento dos serviços ou do produto,

independentemente de ser ter vendido o produto ou não. Os dois ciclos são medidos

pelo número de dias, meses ou anos, conforme mostra a figura a seguir.

O financiamento do processo produtivo pode ser bancado por prazos obtidos junto aos

fornecedores de mercadorias e serviços e outros passivos cíclicos, que são

denominados recursos operacionais (não onerosos), representados pelo prazo médio

de pagamento a fornecedores  . Mas, também pode ser mantido porPMPF (grifo nosso!)

meio de investimentos financeiros da entidade em capital de giro (recursos onerosos).

O prazo que a empresa banca como financiamento é denominado por Ciclo de Caixa.

Soma do tempo bancado por recursos não onerosos (PMPF) + o tempo bancado por

recursos onerosos (ciclo de caixa) é igual ao Ciclo Operacional. (...)
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Figura 8 - Ciclo Operacional e Ciclo de Caixa no audiovisual

Fonte: Adaptado de CERBASI; PASCHOARELLI, 2007, p. 183.

Analisando a existência de tantos fatores impactantes nas atividades operacionais da

empresa, há alguns questionamentos que devem ser feitos pelo empreendedor.

A minha empresa faz uma gestão eficiente do ciclo operacional, proporcionando

ganho de escala e vantagem competitiva?

Estamos otimizando os nossos recursos financeiros por meio da gestão eficiente

dos prazos intermediários, que compõem o ciclo operacional?

Qual o nosso poder de barganha sobre os fornecedores, para nos financiarmos

por meio de prazos maiores para pagamento?

3.8 Análise dos indicadores de estrutura patrimonial ou de 

endividamento

Por meio da análise dos indicadores de estrutura patrimonial, também conhecidos

como índices de endividamento, é possível identificar certas linhas de tomada de

decisão financeiras dos empreendedores, principalmente as decisões de captação e

investimentos. Isso porque seu objetivo é demonstrar as relações entre as fontes de

financiamento próprio e de terceiros, para evidenciar a dependência da entidade em

relação aos recursos de terceiros (MARTINS; MIRANDA, DINIZ, 2019). Para se realizar

as análises dos índices de endividamento e obter o grau de solvência de uma empresa,

é necessário considerar os resultados obtidos por meio dos seguintes índices:
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Endividamento
Apurar o índice de endividamento de uma empresa representa demonstrar quanto

esta empresa carrega em sua estrutura de fontes de financiamento de capital de

terceiros (passivo circulante + passivo não circulante) em relação a cada unidade

monetária de capital próprio (patrimônio líquido). Com isso, o analista pode detectar

qual o grau de dependência da empresa em relação a terceiros e, portanto, qual o

nível de risco de que está sujeita.

Para Martins, Miranda e Diniz (2019), não se deve simplesmente considerar um

índice de endividamento alto bom ou ruim, pois se uma empresa tiver

endividamento a longo prazo e baixo custo, pode ser interessante do ponto de vista

da rentabilidade que o empreendedor deseja.

Composição do endividamento
O objetivo, ao se calcular este índice, é identificar a relação entre as dívidas de

curto prazo (passivo circulante) e as dívidas totais (passivo circulante + passivo não

circulante). Ou seja, quanto as dívidas de curto prazo representam do

endividamento total? O ideal é que o resultado deste índice seja sempre o menor

possível, de preferência abaixo de 1. Pois, quanto menor esse índice, melhor a

situação da empresa com relação ao prazo de vencimento das dívidas.

Imobilização do Patrimônio Líquido
Segundo Martins, Miranda e Diniz (2019), o índice de imobilização do PL demonstra

quanto do capital próprio está investido em ativos de baixa liquidez, ou ativo

permanente (ativos imobilizados, investimentos ou ativos intangíveis). O ideal é que

este índice também apresente o menor número possível, de preferência abaixo de

1. Pois, quanto maior for o investimento de capital próprio em ativos permanentes,

maior também será a participação do capital de terceiros no financiamento das

atividades operacionais (que geram receitas), aumentando o custo financeiro e o

risco da operação.

4 Administração do capital de giro

O objetivo deste tópico é oferecer ao empreendedor técnicas e instrumentos que

possibilitem a gestão do capital de giro, uma vez que nele está o combustível para
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manter a empresa operando; sua gestão é, portanto, de suma importância para a

estabilidade, continuidade e longevidade das empresas. Vamos ainda, ofertar ao

empreendedor modelos de relatórios de fluxo de caixa, de curto e de longo prazos,

para que sejam utilizados como instrumentos adequados para realizar o planejamento

e o controle das disponibilidades de caixa.

Antes de começar, vale a pena ouvir o podcast sobre o assunto.

https://player.vimeo.com/video/531006360

4.1 Capital de Giro

O ponto-chave na gestão do capital de giro é saber administrar os investimentos em

bens que, embora aumentem o patrimônio econômico da empresa, podem prejudicar a

continuidade das suas atividades operacionais.

O valor médio a pagar para cada profissional é de R$15.000,00 e os produtos

produzidos por eles serão vendidos por R$60.000,00. Havendo disponibilidade de

caixa, todo o lucro gerado nas vendas será utilizado para pagar as despesas da

empresa e o que sobrar vai para o bolso do empreendedor, dono da empresa.

Com base nestas informações, qual é a necessidade de capital de giro desta empresa

para os próximos oito meses? O quadro a seguir mostra a solução.

exemplo
Uma determinada empresa de audiovisual contrata profissionais 

para atuar em seus projetos diversos, com prazo de um mês para 

pagá-los . Os produtos (Ciclo de Financeiro ou Ciclo de Caixa)

demoram dois meses para serem vendidos. Em geral, os clientes 

pagam a empresa em três meses. Da contratação dos profissionais 

até o recebimento da venda dos produtos há um prazo de cinco 

meses .(Ciclo Operacional)

https://player.vimeo.com/video/531006360
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Fonte: Adaptado de CERBASi; PASCHOARELLI, 2007.

Ao final de seis meses, a análise aponta uma NCG de R$30.000,00. Isso ocorre por

que o modelo de negócios gera um descasamento de quatro meses no ciclo financeiro

da empresa (começa a pagar no mês 1 e recebe só no mês 5). Além disso, a política

de remuneração dos sócios leva toda folga de caixa gerada pelas atividades

operacionais. Com isso, surge a necessidade de se financiar as operações de

pagamento das obrigações ocorridas nos meses 1 e 3, recorrendo a uma fonte de

recursos onerosos, no caso, o banco.

O vídeo a seguir aborda este assunto com mais profundidade.

https://player.vimeo.com/video/530308042

4.2 Fluxo de Caixa: o Termômetro Estratégico dos Empreendedores

Tal como o termômetro está para o médico, o fluxo de caixa, ou orçamento de capital,

tem a função de orientar os empreendedores e gestores financeiros com relação à

saúde financeira das empresas. É ele quem vai determinar quais as melhores

estratégias a serem adotadas, para que os objetivos das empresas possam ser

atingidos com o menor custo financeiro, ou o maior ganho possível. Porém, liquidez 

 e rentabilidade  nem sempre seguem caminhos paralelos.(dinheiro em caixa) (lucros)

E isso ocorre de forma mais acirrada, conforme vimos, quando o ciclo financeiro

apresenta desequilíbrio entre o prazo de recebimento das vendas e o pagamento dos

fornecedores.

Para amenizar ou evitar situações como essa, o empreendedor 

deve, incialmente, colocar em prática os conhecimentos acerca de 

regimes de caixa e competências e olhar para as suas projeções 

com base no regime de caixa. Sob este aspecto, sua fonte de 

informações não será apenas a contabilidade; será necessário um 

olhar mais amplo, contemplando quase todas as áreas da sua 

Fique de olho

https://player.vimeo.com/video/530308042
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Com base no levantamento de todas as transações existentes na operação da

empresa, o empreendedor irá construir o seu fluxo de caixa e, dependendo do porte do

empreendimento, deverá realizar projeções de curto e longo prazo. Mais adiante,

apresentaremos modelos de fluxo de caixa de curto e longo prazo.

Nesse sentido, no momento da elaboração do fluxo de caixa, alguns questionamentos

podem ser feitos pelo empreendedor, para auxiliá-lo na tarefa:

Quais as nossas despesas fixas e seus prazos de vencimento?

Como estão as previsões de vendas para os próximos seis a doze meses?

Tenho conhecimento sobre os vencimentos das faturas emitidas contra os clientes?

Há alguma previsão de demissões, contratações, reajustes de salários para os

próximos meses? Quanto isso irá aumentar os gastos com salários e encargos?

Temos férias a pagar nos próximos meses? Quais os valores?

Quanto temos aplicado no banco e por quanto tempo?

Estes são apenas alguns dos questionamentos possíveis, uma vez que nenhuma

empresa é igual a outra. O empreendedor é quem irá saber quais outras informações

podem impactar na sua gestão do fluxo de caixa.

Considerando essas informações, no vídeo a seguir é abordado um assunto bastante

interessante: quando faturar mais pode significar perder dinheiro.

https://player.vimeo.com/video/530310445

4.3 Modelos de Fluxo de Caixa

Assim como um funil, o fluxo de caixa tem a função de acomodar as informações

coletadas nas diversas fontes de receitas e fontes de gastos da empresa em grupos de

elementos que compõem a sua estrutura. É muito importante essa organização

metodológica para se diminuir o grau de imprecisão, natural do processo de controle do

caixa. Todo fluxo de caixa, independentemente do seguimento de atuação das

empresas, deve trazer aos usuários o melhor nível de informações possível, além de

empresa, pois, onde não há fonte de receitas, certamente há uma 

fonte de gastos.

https://player.vimeo.com/video/530310445
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considerar alguns fatores básicos na sua estruturação, conforme apresentaremos a

seguir.

A estrutura básica de um fluxo de caixa deve contemplar os seguintes fatores:

Prazo de cobertura

Pode ser definido como o horizonte de tempo para o qual o se projeta o saldo de caixa, 

podendo adotar indefinidos prazos de cobertura, desde uma semana até quantos anos 

a empresa entender como necessários para as suas projeções estratégicas.

Período de informação

Refere-se à unidade de tempo mais adequada para se dividir o prazo de cobertura do 

fluxo de caixa. Santos (2010) classifica os períodos de informação tal como 

demonstrado no quadro a seguir e os qualifica como sendo os mais usuais na 

combinação com os diversos prazos de cobertura.

Entradas e saída

Todos os eventos periódicos que, por natureza, irão aumentar (créditos) ou diminuir 

(débitos) o estoque de liquidez da empresa (saldo inicial).

O quadro a seguir apresenta o prazo de cobertura e o período de informação do fluxo

de caixa.

Fonte: Adaptado de SANTOS, 2010.
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O nível de detalhamento adequado do fluxo de caixa será determinado de acordo com

o objetivo de controle da posição de caixa desejado, ou seja, pode ser mais aberto,

chegando ao nível mais amplo de itens, ou apenas por grupos de desembolso ou

crédito. É importante ressaltar que quanto maior a amplitude de detalhamento do fluxo

de caixa, maior será o esforço dispensado para a sua manutenção. Nós elaboramos

dois modelos meramente ilustrativos de fluxo de caixa, sendo um de curto e outro de

longo prazo, os quais o empreendedor poderá usar como aplicação prática deste

módulo, após adaptá-los à realidade e às particularidades da sua empresa.

4.3.1 Modelo de fluxo de caixa de curto prazo (30 dias)

Assumimos hipoteticamente no quadro a seguir que o empreendedor iniciou o controle

de diário do caixa no dia 02/01/20XX e levou este controle até o dia 02/02/20XX.
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Figura 9 - Fluxo de caixa de curto prazo, com período de informação diário
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4.3.2 Modelo de fluxo de caixa de longo prazo, com prazo de cobertura 

anual

Considerando agora a mesma estrutura de fluxo de caixa, porém com prazo de

cobertura anual e período de informação mensal, teríamos um fluxo de caixa como

mostra o quadro a seguir.
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5 Taxas de juros e decisões financeiras

O objetivo deste tópico é apresentar ao empreendedor conhecimentos básicos sobre

as principais operações financeiras envolvendo taxas juros, de modo que possibilite

utilizar estes conhecimentos nas suas atividades diárias de gestão. O tópico dará

ênfase aos juros compostos e irá, ainda, apresentar análises de projetos de

investimento ou financiamento.

5.1 Taxas de juros

Seja quando está buscando as melhores opções de financiamento do capital de giro,

seja negociando com fornecedores e parceiros estratégicos durante a análise de

alternativas de investimentos ou fontes de financiamento, o empreendedor se mantém

em contato com atividades que demandam a ação de calcular o valor do dinheiro no

tempo. Diante disso, é necessário ter entendimento acerca dos mecanismos envolvidos

no processo.

É fundamental compreender que tal processo só é possível por meio da ação das taxas

de juros sobre o valor principal da operação, em função do prazo da operação. Parece

complicado, mas a matemática financeira auxilia neste sentido, a partir de três

variáveis (BRAGA, 1989):

Recursos monetários utilizados para pagamento e/ou recebimentos em transações.

Unidade referente ao período decorrido entre as datas inicial e final de uma transação

financeira qualquer.

Valores monetários (moeda) referentes ao retorno financeiro sobre o valor presente

(valor no momento inicial da operação) após haver decorrido o prazo contratado

(tempo). Têm como finalidade remunerar a utilização do capital.

A taxa de juros é o instrumental utilizado para o cálculo da atualização monetária

(capitalização) dos valores ao longo do tempo, e ela pode ser Simples ou Composta.

Segundo Braga (1989), por meio da taxa de juros a matemática financeira é capaz de

determinar:

Moeda

Tempo

Juros
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O valor

futuro

Resultado, da soma entre os juros e o valor presente.

O  v a l o r

presente

Valor de uma quantia a vencer em uma determinada data futura ou série de

vencimentos futuros, uniformes ou não.

Para realizar as operações envolvendo taxas de juros, a matemática financeira adota

algumas classificações padronizadas para as variáveis envolvidas nos procedimentos

de cálculo, conforme mostra o quadro a seguir.

Figura 10 - Simbologia e regras básicas de matemática financeira

Fonte: Adaptado de ASSAF NETO, 2010.
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5.1.1 Características das taxas de juros

Conforme abordamos anteriormente, as diversas oportunidades de negócio, entre elas

as novas alternativas de fontes de financiamento e investimentos, introduzem no

vocabulário do empreendedor de audiovisual termos como: Mergers and Aquisitions,

, e . Além disso, todos osJoint Ventures, Venture Capital Private Equity, Crowdfunding

dias o empreendedor tem contato com siglas relacionadas à atualização monetária de

capitais. Entre a diversidade de termos e qualificações, há duas relacionadas às taxas

de juros que são fundamentais para que o empreendedor consiga analisar contratos

referentes a operações financeiras. São elas:

Taxa 

nominal

É a taxa de juros que capitaliza de forma linear (Simples) ou proporcional 

o valor principal da operação, após decorrido um determinado período, 

sem descontar os efeitos da inflação. A taxa nominal é, ainda, a taxa 

contratada nas operações financeiras.

Taxa 

efetiva

O custo final das operações realizadas junto aos bancos e às financeiras 

é acrescido de outros componentes que vão além da linearidade do 

cálculo dos juros periódicos, tais como: IOF (imposto sobre operações 

financeiras), comissões, seguros etc. Essa é a chamada taxa efetiva, 

taxa de juros praticada nas operações financeiras (de investimentos e 

tomada de crédito).

A partir desses dados, o empreendedor conseguirá, por exemplo, analisar os contratos

emitidos pelos agentes financeiros dando a devida ênfase para as taxas efetivas. Isso

porque está claro que essa taxa, conforme demonstrado, representa o custo total dos

juros que ele irá pagar ou receber durante o período contratado da operação financeira.

5.2 Operações utilizando taxas de juros: simples e compostos

O sistema de taxas de juros, de acordo com o seu regime de capitalização, pode ser

classificado como juros simples ou juros compostos. O que vai definir qual regime deve

ser utilizado é o tipo de operação financeira, ou, ainda, por meio de acordo entre as

partes envolvidas. Apresentaremos a seguir as particularidades de cada um dos

regimes de capitalização, lembrando que o empreendedor pode utilizar calculadoras

financeiras ou planilhas eletrônicas, como o Excel da Microsoft, para realizar os

cálculos sem grandes dificuldades e sem a necessidade de conhecimentos mais

aprofundados.
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5.2.1 Operações utilizando taxas de juros Simples

Quando se trata de operações capitalizadas por juros simples, os juros incorrem

apenas sobre o valor inicial da operação (valor presente). Com base nas variáveis

apresentadas no quadro anterior, o empreendedor poderá facilmente calcular o valor

do Montante ( ) ou dos Juros ( ), por meio das seguintes equações:M  J

Para cálculo do Montante, usa-se:

Para cálculo dos Juros, tem-se a seguinte fórmula:

5.2.2 Operações utilizando taxas de juros Compostos

Quando o regime de capitalização é por juros compostos, o capital inicial recebe a

incidência de juros sobre juros durante todo o período contratado pela operação,

impondo sobre o montante um crescimento, onde os juros apurados sobre o período

anterior se incorporam ao valor principal e se tornam a base de cálculo de juros para o

período seguinte.

Assim como no sistema de juros simples, também o cálculo das operações pelo

sistema de juros compostos pode ser facilmente realizado com o auxílio da tecnologia,

o que recomendamos ao empreendedor. Ou, o cálculo do Valor Futuro ( ) e dosVF  

Juros ( ) podem ser obtidos por meio das seguintes equações:J

exemplo
Qual o montante ( ) e os juros ( ) de um investimento feito por uma M J

produtora de vídeos no valor de R$100.000 aplicado pelo prazo de 9 

meses, remunerado à taxa de juros simples ( ) de 23, 2% a.a.?i

Solução:

Dados:
n = 9 meses

i =  (taxa anual para taxa mensal)

Montante ( ):M

Juros ( ):J

Para cálculo do VF, usa-se:

Fique de olho
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Vejamos o seguinte exemplo:

5.3 Fluxo de Caixa de propostas de investimentos e financiamentos

A movimentação de valores em propostas de investimento e financiamento também é

chamada de Fluxo de Caixa, pois trata do fluxo de entradas e saídas projetadas para

diversos períodos. Quanto ao padrão, as entradas e saídas, em termos de prazos e

valores, podem ser iguais (uniformes), ou não. A projeção do fluxo de caixa é um

instrumento de grande utilidade para a tomada de decisões financeiras. Seus valores

residuais, ou o fluxo de caixa líquido (fluxo de caixa descontado) – diferenças entre as

entradas e saídas –, servem como base para a utilização nos cálculos da Taxa Interna

de Retorno  e do Valor Presente Líquido , como veremos em seguida.(TIR) (VPL)

Porém, toda decisão financeira deve ser tomada com base em parâmetros de

comparação, ou seja, na pretensão de mitigar riscos e garantir a rentabilidade mínima

desejada pelo empreendedor, em qualquer projeto ou investimento que ele vá atuar,

tendo em mente qual é a taxa mínima que ele aceita ou rejeita em um projeto. A esta

taxa, a área de finanças dá o nome de Taxa Mínima de Atratividade . A TMA não(TMA)

Para cálculo dos Juros, tem-se a seguinte fórmula:

exemplo
Qual o montante ( ) e os juros ( ) de um investimento ( ) no FV J VP

valor de R$100.000 aplicado pelo prazo de 9 meses remunerado à 

taxa de juros compostos ( ) de 1, 52% a.m.?i

Solução:

• Dados:

VP = $100.000

i = 1,52% a.m. = 0,0152

n = 9 meses

• Montante ( ):VF

VF = VP x (1 + i)n

VF = $100.000 – (1 + 0,0152)9 = $114.542

• Juros ( ):J

J = VF – VP

J = $114.542 – $100.000 = $14.542

•

•

•
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tem parâmetros pré-estabelecidos, é totalmente subjetiva, ou seja, cada empreendedor

segue a sua pretensão mínima de retorno sobre os investimentos ou máxima para

pagamento de juros sobre os valores financiados.

Quando o empreendedor do audiovisual recebe uma proposta de projeto de

investimento em determinado produto, por exemplo, ele normalmente busca

informações com o maior detalhamento possível acerca de todos os pontos relevantes.

Da mesma forma, deve agir com relação à parte financeira do projeto. Assim, os

seguintes questionamentos podem ajudá-lo nas reflexões a serem feitas:

Qual o menor percentual de retorno que estamos dispostos a aceitar, para que

possamos avaliar as propostas de investimento?

Qual é o percentual máximo de juros que estamos dispostos a pagar para as fontes

de financiamento?

Quantos projetos queremos ter em nossa carteira, para que possamos avaliar com

base nos recursos disponíveis?

Feitas as reflexões, o empreendedor pode realizar as análises dos fluxos de caixa das

diversas propostas que recebe todos os dias. Ele tende, então, a rejeitar os projetos

que retornarem menos que o desejado, ou exigirem custo financeiro maior que o

máximo aceito.

5.4 Métodos de análise de fluxos de caixa

Falamos inicialmente neste tópico sobre a utilidade do fluxo de caixa para o cálculo da

TIR e do VPL, assim como a importância da TMA para validar os resultados obtidos. É

preciso destacar que estes indicadores funcionam com muita eficiência quando o

empreendedor está analisando uma ou duas propostas simultaneamente. Porém, nas

situações em que a empresa de audiovisual pretende montar uma carteira de

projetos, ou um “estoque” de produtos para comercializá-los posteriormente, e

tem um orçamento de investimento preestabelecido, ou seja, uma verba máxima

, um quarto e último indicador entra em cena, o Índice depara realizar os projetos

Lucratividade .(IL)



-  -55

Fonte: © G-Stock Studio / / Shutterstock.

Trataremos de cada um destes indicadores nos tópicos a seguir – neste momento

precisamos, no entanto, criar as condições necessárias para realizarmos as análises.

Para isso, tomaremos como base uma proposta hipotética de investimento a ser

realizada por uma empresa de audiovisual, onde a pretensão da empresa é investir na

aquisição de equipamentos que lhe proporcionarão receitas futuras. Segundo

Zdanowicz (2000), toda alternativa de investimento deve ser analisada em sua

viabilidade econômico-financeira por meio de um fluxo de caixa descontado,

considerando-se os futuros ingressos e desembolsos de recursos. Mas, o que vem a

ser este fluxo de caixa descontado? Vamos conhecê-lo e utilizar deste instrumento no

exemplo prático a seguir, para deixar tanto o entendimento como a funcionalidade do

fluxo de caixa mais facilitada.

Fonte: © Song_about_summer / / Shutterstock.
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Para realizar as análises da proposta em questão, a empresa de audiovisual optou por

utilizar o método do , ou , comoFluxo de Caixa Líquido   Fluxo de Caixa Descontado

mostra o quadro a seguir. Os valores das entradas e saídas referentes aos períodos de

investimento são relacionados lado a lado no quadro e o resultado do confronto entre

entradas e saídas (o fluxo de caixa líquido) é demonstrado na última coluna. A

proposta de investimento meramente ilustrativa que deu origem ao fluxo de caixa

utilizou as variáveis listadas a seguir:

Investimento inicial em ativo imobilizado, com recursos próprios de R$800.000,00.

Geração de Receita anual de R$240.000,00, com a prestação de serviços.

Custos operacionais do investimento: R$63.000,00 anuais (manutenção do

equipamento, salários etc.).

Vida útil dos ativos adquiridos igual a 10 anos (ativos com vida útil conhecida

devem considerar o período total da vida útil).

TMA = 15% a.a.

A elaboração do fluxo de caixa exibido no quadro a seguir, construído com o auxílio da

planilha eletrônica Excel, e a determinação da TMA para a comparação dos resultados

obtidos, conforme vimos, são passos importantes que permitirão que o empreendedor

inicie a análise de viabilidade econômico-financeira do projeto, por meio dos métodos

de cálculo da TIR, do VPL e do IL.
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Figura 11 - Fluxo de Caixa Líquido

5.5 Método da TIR – Taxa Interna de Retorno

A TIR é a taxa sob a qual os fluxos de caixa líquidos, ao longo da projeção, são

descontados e tem como valor presente o mesmo valor do desembolso inicial,

deixando como resultado o valor igual a zero. Em outras palavras, podemos entender

que a TIR é a taxa que demonstra quanto será o retorno médio ao final de cada

período da série de entradas e saídas, apresentado em forma percentual. Com base na

taxa obtida, o empreendedor irá comparar com a TMA adotada por ele e, então, terá

suas primeiras constatações sobre a viabilidade do investimento.

Com o auxílio da planilha eletrônica Excel, da Microsoft, se torna simples e rápido obter

a TIR, como mostra a figura a seguir, elaborada com base no fluxo de caixa do quadro

a seguir. O cálculo retornou uma TIR de 18% a.a., que é maior que a TMA de 15% a.a.,

estabelecida pelo empreendedor. Em primeira análise, o investimento é viável. Como o
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empreendedor pode notar, não há necessidade de grandes habilidades matemáticas e

nem de conhecimento extremo em economia e finanças, diante da facilidade da

tecnologia.

Figura 12 - TIR calculada no Excel

Como estamos tratando do retorno de um investimento, pode ser que o empreendedor

fique com dúvidas de como seria o tratamento com relação à TIR, caso estivéssemos

analisando uma proposta de financiamento. Pois bem, os critérios seriam os mesmos,

porém a TIR deixaria de ser analisada como taxa de retorno para ganhar nuances de

taxa máxima de juros a pagar. E seria comparada com a TMA de capitação adotada

pelo empreendedor.

5.6 Método do VPL – Valor Presente Líquido

Dando continuidade às análises econômico-financeiras da proposta de investimento,

após obtermos a taxa percentual de retorno o próximo passo é quantificar em unidades

monetárias o retorno projetado de 18%. É aí que entra o VPL utilizando a TMA como
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taxa de desconto do fluxo de caixa de investimento. Contando novamente com o

auxílio da planilha eletrônica Excel, o empreendedor obterá o valor do VPL com a

mesma facilidade que chegou na TIR, conforme mostra a figura a seguir, em que se vê

que o valor do VPL é maior que zero – no caso, R$88.322,00.

Figura 13 - VPL calculado no Excel

O VPL com valor positivo e maior que zero demonstra que o investimento é lucrativo e

deve ser considerado, pois estará adicionando valor nominal acima do valor de lucro

esperado pelo empreendedor. Traduzindo, quando o VPL é maior que zero, significa

que os fluxos de caixa líquidos gerados ao longo do período de investimento, ao serem

trazidos ao momento , ou seja, data do primeiro desembolso, eles deixarãot=0

R$88.322,00 de lucro. Até aqui, portanto, o investimento se paga e deixa dinheiro no

bolso do empreendedor.

Cabe, ainda, dois outros questionamentos acerca do VPL:

Pode ser que o empreendedor não tenha verba suficiente para tocar mais de uma

proposta de investimento simultaneamente; porém, no momento da análise, duas
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propostas apresentaram valor de VPL positivo e maior que zero. Qual das duas

propostas deve ser considerada como mais rentável? A resposta é: Deve-se

considerar a proposta que apresentar o maior VPL.

Se a operação sob análise envolvesse a tomada de crédito para o aporte inicial, ao

invés de, como dito, utilizar recursos próprios, qual a TMA a ser usada no cálculo

do VPL? A resposta é: Se o empreendedor tiver entendido que a taxa efetiva de

juros para a capitação dos recursos está dentro do aceitável, esta será a sua taxa

mínima de atratividade, e se o resultado encontrado for maior que zero, a proposta

de investimento deverá ser considerada viável.

5.7 Método do IL – Índice de Lucratividade: O Contraponto

De modo a complementar os métodos de análise de investimentos por meio da TIR e

do VPL, finalizaremos as decisões de investimento e financiamento falando do IL –

Índice de Lucratividade. O IL, segundo Assaf Neto (2010), pode ser considerado uma

variante do método do VPL e é o resultado da divisão entre os fluxos de caixa líquidos

e o valor da saída no momento inicial , ou seja, data do primeiro desembolso. Suat=0

utilidade principal é apresentar, em formato de número índice, a quantidade de lucro

gerado por cada unidade monetária investida.
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Figura 14 - IL calculado no Excel

Se tomarmos como base o fluxo de caixa em análise e, novamente, recorrermos à

facilidade da planilha eletrônica Excel, basta que façamos a divisão do valor do VPL

pelo valor do desembolso inicial,  para obtermos o IL do projeto.sem o sinal negativo,

Ao final das análises, a figura a seguir mostra o valor de IL=0,1, dando um quadro geral

de resultados dúbio, inconclusivos. Isso porque mesmo a TIR sendo maior que a TMA,

o VPL positivo é maior que zero, fatores que isoladamente tornariam a proposta de

investimento viável – o IL demonstra que para cada  investido, o retorno para oR$1,00

empreendedor seria de .R$0,10

Neste momento, o empreendedor já deve ter se conscientizado de 

que não se pode tomar decisões financeiras tendo como base um ou 

outro indicador isolado. Há que se realizar uma análise pautada por 

um conjunto de indicadores que possam mitigar os riscos de 

Fique de olho
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É possível que, ao final das análises, o empreendedor tenha ficado interessado, ainda,

em saber como teriam que ser os fluxos de caixa líquidos da proposta de investimento

para que a empresa obtivesse um resultado IL satisfatório. Para atender esse

questionamento, a figura a seguir mostra como deveria ser o comportamento da

análise. Onde, mesmo havendo aumento de custos operacionais (saídas de caixa), as

receitas geradas (entradas de caixa) compensariam.

Figura 15 - IL calculado no Excel

Caso o empreendedor do setor audiovisual esteja analisando a possível construção de

uma carteira de projetos, o questionamento a ser feito para complementar as suas

análises pode ser: Em caso de mais de uma proposta com indicadores positivos,

 A resposta é: as que apresentarem os maiores .quais delas devo escolher? IL

Veja, no vídeo a seguir, os pontos de atenção na decisão de financiamento.

comprometimento de recursos valiosos, que irão retornar valores 

insignificantes diante do esforço. No caso em questão, o IL 

.assumiu, com propriedade, o papel de contraponto nas análises
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https://player.vimeo.com/video/530313034

6 Planejamento financeiro

O objetivo deste tópico é oferecer ao empreendedor noções de planejamento

financeiro, de modo que ele possa realizar as projeções orçamentárias da sua empresa

e, inclusive, definir estratégias diversas. Como ferramental, o tópico vai apresentar um

modelo de projeção de caixa e roteiro para elaboração de orçamentos.

6.1 Definição de planejamento financeiro

O planejamento financeiro pode ser definido como o ato de colocar em prática os

principais objetivos do , considerando as diferenças entre osPlano de Negócios (PN)

regimes de caixa e de competência. Além disso, apura-se o valor do dinheiro no tempo

e, sob esta visão, define-se as metas de rentabilidade (TMA) para projeções diversas,

inclusive orçamentária, tomando as melhores decisões financeiras possíveis

(investimento e financiamento) à luz da realidade de cada empreendimento.

Fonte: © SFIO CRACHO / / Shutterstock.

Nesse sentido, a peça mais importante do planejamento financeiro é o orçamento da

empresa, ou, como também é conhecido, o plano orçamentário.

6.2 Noções de planejamento orçamentário

O sucesso de um PN só poderá ocorrer se houver eficiência na implementação das

atividades operacionais, levando em consideração as pressões ambientais

naturalmente existentes no processo de empreendedorismo. Tal eficiência só será

https://player.vimeo.com/video/530313034
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possível por meio da utilização de instrumentos que maximizem a utilização dos

recursos necessários para a entrega de produtos e/ou serviços e que garantam os

resultados planejados pelos empreendedores. E o instrumento que dará segurança ao

processo produtivo é justamente o .Planejamento Orçamentário (PO)

De acordo com o tamanho da estrutura do empreendimento, ou do modelo de liderança

exercido pelos empreendedores, a implantação do PO pode ser ditatorial (diretrizes de

cima para baixo), muito comum nas empresas familiares ou empreendimentos de

pequeno e médio porte, ou participativa (envolvimento e responsabilização da

liderança).

6.3 Sistema orçamentário

O Sistema Orçamentário é composto por um demonstrativo geral, que consolida uma

série de informações obtidas de outros relatórios auxiliares, desenvolvidos com a

finalidade de projetar as necessidades das atividades operacionais, dos investimentos

e dos financiamentos a serem captados. O orçamento é, portanto, o plano escrito e

detalhado dos caminhos que a empresa deve adotar para atingir os resultados

planejados pelo empreendedor.

6.4 Estrutura do planejamento orçamentário

Nas empresas de maior estrutura é o  quem normalmente fica responsávelController

pela gestão do PO, sob a orientação direta dos empreendedores. Porém, nas

empresas menores, muitas vezes o próprio empreendedor é o responsável por

elaborar e manter a atualização do orçamento empresarial. O processo de

orçamentação, segundo Padoveze (2015), deve contemplar três grandes segmentos,

dos quais surgirão várias peças orçamentárias.

Por meio do PO o empreendedor será capaz de planejar, orientar e 

controlar a execução das ações estratégicas desenhadas no PN. 

Além disso, poderá projetar todos os recursos utilizados nas 

atividades operacionais, assim como identificar quais serão os 

investimentos e as fontes de financiamento necessárias para 

garantir os recursos capazes de maximizar a rentabilidade dos 

resultados.

Fique de olho
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6.4.1 Orçamento operacional

O orçamento operacional pode ser de diversos aspectos, conforme mostra a figura a

seguir.

O orçamento operacional direciona as atividades responsáveis pela geração de caixa

nas empresas e, se analisarmos o seu resultado com base na DRE teremos, segundo

Hoji e Silva (2010), o lucro operacional da empresa.

6.4.2 Orçamento de investimentos e financiamentos

É possível dividir o orçamento em:
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Orçamento de investimentos (máquinas, veículos, equipamentos, marcas e

patentes, direitos de licença de uso etc.).

Orçamento de financiamentos.

Orçamentos de despesas financeiras.

Hoji e Silva (2010) atribuem ao orçamento de investimentos a “sobrevivência da

empresa no longo prazo”, pois ele trata, entre outros fatores, das necessidades de o

empreendimento expandir as atividades em novos negócios e de verificar, no ambiente

onde opera, as possíveis oportunidades e ameaças, para, então, decidir quais projetos

serão aceitos ou não. Já o orçamento de financiamentos, elaborado sempre após a

conclusão do orçamento operacional, é que determinará quanto de recursos deverão

ser captados para financiar as atividades operacionais.

6.4.3 Projeção dos demonstrativos contábeis (projeção de caixa ou 

orçamento de caixa)

Uma vez elaborados os orçamentos operacional, de investimentos e de

financiamentos, resta projetar as demonstrações financeiras do PO. A figura a seguir

mostra um modelo de projeção de caixa para 12 meses, em que o empreendedor

encontra um modelo de projeção das entradas e saídas projetadas no Orçamento

Operacional – tendo, por fim, a demonstração do saldo de caixa.
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Figura 16 - Projeção de caixa da empresa (12 meses)

6.5 Processo de  estratégia à execuçãoelaboração do orçamento: da

A elaboração do orçamento deve seguir um roteiro, ao qual se dá o nome de

premissas. Sua finalidade é servir como um  (lista daquilo que se deve fazerchecklist

ou que precisa ser feito antes da sua realização), voltado a identificar as

responsabilidades dos envolvidos no processo durante cada uma das etapas de

elaboração. Padoveze (2015) afirma que, em linhas gerais, o processo de elaboração

passa por três grandes fases, conforme apresenta o quadro a seguir.
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Figura 17 - Processo de elaboração do orçamento

Fonte: Adaptado de PADOVEZE, 2015.

6.6 Fluxo operacional do processo orçamentário

A elaboração do planejamento orçamentário não é complexa e pode ser realizada com

o apoio de recursos tecnológicos, como a planilha eletrônica do Excel. A figura a seguir

demonstra, de forma resumida, a etapa de elaboração e o fluxo operacional do PO.
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Figura 18 - Esquema de execução do planejamento orçamentário

Fonte: PADOVEZE, 2015.

6.7 O Uso de recursos tecnológicos na elaboração do orçamento

Existem vários ERPs (  ou Sistema de Gestão Integrado),Enterprise Resource Planning,

que são softwares capazes de elaborar os orçamentos empresariais. Porém, entre as

pequenas e médias empresas é mais popular o uso dos recursos das planilhas

eletrônicas nos cálculos do orçamento. Antonik (2016) aponta que uma das vantagens

da utilização do editor de planilhas Excel na elaboração do sistema orçamentário é a

agilidade com que se pode alterar os dados, gerando imediatamente um ajuste geral

em todas as planilhas interligadas e interdependentes do dado alterado.

Fonte: © Song_about_summer / / Shutterstock.



-  -70

A figura a seguir mostra como ficaria o orçamento empresarial realizado no Excel, com

todas as planilhas integrando uma mesma pasta de trabalho, o que traria mais

agilidade para a tarefa de projeção.

Para isso, vamos considerar o seguinte exemplo: a controladoria de uma empresa de

audiovisual projetou um determinado valor de receitas com a produção de vídeos

publicitários, chegando à conclusão de que o número estava subestimado. Ao alterar

os dados de entrada na planilha nº 1, então, as demais planilhas interdependentes

desta informação se atualizam automaticamente.

Figura 19 - Esquema de execução do planejamento orçamentário

Fonte: ANTONIK, 2016, p. 36.

O vídeo a seguir fala sobre o planejamento orçamentário no audiovisual.
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https://player.vimeo.com/video/530317948

7 Custos e formação do preço no audiovisual

O objetivo deste tópico é apresentar ao empreendedor do audiovisual conhecimentos

básicos referentes ao controle de custos, de modo que ele consiga avaliar o valor da

hora trabalhada da sua estrutura, utilizando esse dado na formação do preço para as

suas propostas comerciais, partindo do modelo de custos pleno.

Antes de começar, vale a pena ouvir o podcast sobre o assunto.

https://player.vimeo.com/video/531006823

7.1 Como se dá a formação do preço de vendas?

Entender o processo de precificação é parte importante do empreendedorismo.

Infelizmente, há muitas empresas que praticam suas políticas de preço sem ter clareza

se estão obtendo o retorno adequado sobre os investimentos de recursos nas

atividades produtivas. Antonik (2016) afirma que isso ocorre porque a maioria das

empresas não tem acesso à mão de obra capacitada para formar preços. Essas

organizações, geralmente, reúnem grosseiramente os custos, acrescentam um markup

e está feito. Há, ainda, as empresas que formam o seu preço simplesmente

observando o preço da concorrência, principalmente as micro e pequenas empresas.

A precificação se dá, então, com base em fatores internos (a partir da implantação

adequada da estrutura de custos e despesas) e externos (por meio de ações de

reconhecimento das práticas comerciais do segmento em que a empresa atua) à

empresa. Segundo Bruni e Famá (2004), uma empresa somente conseguirá prosperar

e continuar existindo se praticar preços superiores aos custos incorridos. No entanto,

os preços são delimitados pelo mercado e, portanto, a formação de preço deve atender

ao objetivo de entregar valor ao mercado, de modo que, ao ser percebido, o valor

justifique o preço cobrado.

Markup, ou , é um termo usado na economia para indicar o mark up

preço de venda e comercialização de um produto a partir de um 

índice aplicado sobre seu próprio custo. Em outras palavras, é a 

diferença entre o custo de um bem ou serviço e seu preço de venda.

Fique de olho

https://player.vimeo.com/video/530317948
https://player.vimeo.com/video/531006823
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7.2 Gastos, investimentos, custos e despesas

Todo empreendimento investe recursos nas atividades operacionais, na expectativa de

obter retornos que possam maximizar a rentabilidade do investimento realizado, tanto

em ativos como em gastos voltados para a fabricação e venda de produtos, ou

prestação de serviços. O segredo do sucesso neste processo é encontrar o valor justo,

sob o qual se terá a cobertura dos gastos e ainda o retorno desejado, caracterizado

pelo lucro. Por esta razão, é essencial conhecer o valor dos gastos, uma vez que:

Antes de tratarmos dos aspectos básicos em relação aos custos e sistemas de custeio,

precisamos conhecer alguns termos técnicos utilizados e, ainda, qualificar,  e gastos

, além de diferenciar de .investimentos custos  despesas

Gastos ou dispêndios

Todo esforço financeiro que um empreendimento realiza na intenção de adquirir

um produto ou serviço de qualquer natureza. De acordo com a finalidade de uso

deste produto ou serviço, serão classificados como custos ou despesas. Em

determinados casos, os gastos, produtivos ou não, poderão, ainda, ser

considerados como ativos da empresa.

Investimentos

Como dito, são todos os gastos contabilizados no lado esquerdo do balanço

patrimonial e podem ser lançados de acordo com sua vida útil, ou de acordo com a

finalidade de se obter benefícios futuros de curto ou longo prazo. Por exemplo:

imobilizado, estoques de matéria-prima, estoques de serviços em andamento,

estoques de produtos ou serviços acabados, disponibilidades de caixa.
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Custos

São relativos aos recursos gastos com produtos ou serviços a serem empregados

na produção de outros produtos ou na prestação de serviços e estão sempre

ligados à atividade principal do empreendimento. Exemplo: matéria-prima, peças

de equipamentos utilizados diretamente na prestação de serviços ou produção de

mercadorias, mão de obra, depreciação de máquinas e equipamentos utilizados na

prestação de serviços etc.

Despesas

Representam todos os valores gastos direta ou indiretamente com a intenção de

se obter receitas. Ao contrário dos custos, reconhecidos inicialmente no balanço

patrimonial, as despesas são reconhecidas diretamente na DRE, no momento da

apuração do resultado operacional do exercício. Isso porque, segundo Bruni e

Famá (2004), “as despesas estão associadas ao período – não repercutem,

diretamente, na elaboração dos produtos ou serviços prestados”.

A diferença básica entre custos e despesas está na forma de reconhecimento e na

utilização dos recursos. Os custos estão diretamente ligados aos processos produtivos

da empresa, sejam na produção de mercadorias ou na prestação de serviços. Já as

despesas podem ser entendidas como gastos necessários para manter a estrutura

funcionando e para comercializar o produto ou serviço, ou, ainda, como o pagamento

de juros sobre recursos onerosos (despesas financeiras). A figura a seguir mostra a

diferença entre custos e despesas.
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Figura 20 - Diferença entre custos e despesas

Fonte: BRUNI; FAMÁ, 2004, p. 89.

7.3 Critérios para a classificação dos custos

Os custos são classificados de acordo com a sua relação com o objeto de produção,

comercialização ou prestação de serviços ou com o volume produzido, vendido ou de

serviços prestados.

Sob este critério, os custos são classificados como: oudiretos, indiretos, fixos 

. O quadro a seguir mostra, de forma resumida, esta classificaçãovariáveis

considerando o vínculo do custo com a atividade produtiva a que pertence.
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Figura 21 - Classificação dos custos

É preciso ressaltar que a classificação apresentada é meramente ilustrativa e cada tipo

de empreendimento terá a sua própria – esse exemplo de classificação pode variar de

um autor para outro, podendo surgir uma terceira categoria chamada de custos de

transformação, que são apenas um refinamento dos custos diretos.

Com referência à classificação em função do objeto, a maneira mais rápida e fácil de

entender se um determinado item deve ser classificado como custo direto ou indireto é

a facilidade de alocar o valor consumido deste item ao processo produtivo.

Já com relação ao volume produzido, tudo está referenciado na quantidade produzida.

Se para produzir, vender, ou prestar mais serviços a empresa não aumenta a

quantidade consumida de um determinado recurso, então ele é um custo fixo. Por

exemplo: o aluguel de uma planta fabril, de uma loja, ou de um escritório. Porém, se

para aumentar o volume produzido a empresa precisa consumir mais de um

determinado recurso, então ele se qualifica como um custo variável. Por exemplo:

matéria-prima, sacolinhas de embalagem da loja ou a energia elétrica para prestação

dos serviços.

7.4 Formação do preço de venda no audiovisual

Antes de entrarmos diretamente na formação do preço, é fundamental mais um

esclarecimento. A tarefa de formação do preço de vendas é estratégica e, portanto,

utiliza os dados da contabilidade gerencial, e não da contabilidade financeira. Isso

ocorre porque, dependendo do modelo de negócios utilizado no processo de

precificação, pode ser necessário tratar as despesas em conjunto com os custos

indiretos.

Se o empreendedor conseguir identificar a quantidade utilizada 

exclusivamente na realização da atividade produtiva, ele deve ser 

classificado como custo direto. Se for preciso adotar um critério 

qualquer de divisão (rateio) da quantidade utilizada pela quantidade 

ou diversidade de produtos fabricados, mercadorias vendidas, ou 

serviços prestados, então ele se enquadra como custo indireto.

Fique de olho

exemplo
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Para solucionar esta questão, a contabilidade de custos apresenta uma alternativa que

possibilita tratar os dados de custos e despesas em conjunto, como forma de apurar a

lucratividade.

Fonte: © Rawpixel.com / / Shutterstock.

Uma vez conhecidos e alocados os valores dos custos diretos do projeto, trata-se,

então, dos valores indiretos de forma conjunta. Com relação ao tratamento das

despesas em conjunto com os custos, de modo a apurar o nível de gastos e a

lucratividade individual de um portfólio de serviços, Bruni e Famá (2004) afirmam que,

gerencialmente, porém, as despesas podem ser atribuídas aos produtos ou serviços.

Nessas situações, quando custos e despesas são alocados aos produtos ou serviços,

dizemos que se trata de um sistema de custos plenos ou integrais.

O tratamento proposto irá trazer simplificação ao processo de formação do preço. No

entanto, carece de um parâmetro de alocação dos custos em geral. Neste momento, a

solução mais prática seria tornar todos os valores apurados em função da quantidade

de horas úteis disponíveis para a prestação dos serviços. Com isso, o empreendedor

obterá o valor do , ou seja, quanto custa uma hora trabalhada da equipecusto hora

No setor de produção audiovisual, por exemplo, as empresas 

tendem a ter necessidade de alocar os valores de custos e despesas 

indiretos de forma conjunta. Ou seja, como a estrutura de 

controladoria não existe no sentido amplo, fica difícil um controle 

mais apurado e diversificado do que são custos e despesas 

indiretas. Por conta disso, uma das tarefas mais difíceis é, 

justamente, encontrar a melhor maneira de se distribuir os custos e 

as despesas na estrutura da formação do preço.
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mais a estrutura de apoio – porém, ainda sem a margem de lucro desejada. A seguir

temos o exemplo de como ficará a equação de cálculo da hora de custos.

Na equação utilizamos como parâmetro a quantidade de 160 horas úteis por mês, com

base em um período de 40 horas semanais de trabalho, por 4 semanas.

7.5 Formação do Preço no Audiovisual: método do custo pleno

Neste método a base para a formação do preço de vendas são os custos plenos ou

integrais, ou seja, os custos totais diretamente ligados à prestação dos serviços,

acrescidos das despesas comerciais, despesas gerais administrativas e da margem de

lucro desejada pelo empreendedor.

O quadro a seguir mostra um exemplo de como ficaria, então, o cálculo do preço de

venda de um projeto da PROD Vídeos Ltda., que demandaria 300 horas trabalhadas

ao custo apurado, com o auxílio do contador e do RH ao valor de R$1.100,00 por hora.

Os custos diretos alocados são no valor de R$540.000,00, sendo R$210.000,00

referentes ao aluguel de equipamentos e locações para filmagens, figurinos,

maquiagem etc., que chamaremos de Material Direto  e R$330.000,00 com(MD),

gastos de Mão de Obra Direta ; custos indiretos  no valor da hora de MOD(MOD) (CI)

calculados na proporção em 160H por mês, acrescidos de 500%, impostos diretos

sobre a prestação dos serviços na ordem de 6,15% , tendo como margem de(IPS)

lucro desejada 20% sobre os custos .(ML)

Após realizarmos as cotações de materiais diretos e os cálculos de apuração das

unidades de composição do preço teríamos o seguinte cenário (ilustrativo):
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Figura 22 - Formação do preço de vendas para o setor audiovisualClassificação dos custos

Para concluir, é importante lembrarmos que, além dos custos e demais unidades

utilizadas no exemplo que acabamos de ver, o empreendedor precisa sempre

comparar o seu preço com os valores praticados pelo mercado em que a sua empresa

atua. Isso porque é justamente o mercado quem determina o preço. Se o preço

apurado estiver muito acima do mercado, haverá dificuldades para vender; e se, ao

contrário, estiver muito abaixo, há espaço para correção para cima, aumentando a

rentabilidade do projeto.

7.6 Break Even Point

O Ponto de Equilíbrio (PE), também conhecido pela expressão em inglês  Break Even

, ou, ainda, “ponto de ruptura”, nada mais é do que o indicador do ponto em quePoint

as receitas de vendas se igualam aos custos. Ou seja, o empreendimento não obtém

lucro, porém, em contrapartida, também não acusa perdas (prejuízos) na sua atividade

operacional. Há três métodos de obtenção do PE, todos em função da quantidade e

das unidades vendidas.

Ponto de equilíbrio contábil
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Desconsidera a existência de lucro, uma vez que as receitas totais são iguais aos 

custos totais. Não considera também um retorno mínimo exigido, por conta do 

investimento realizado pelo empreendedor.

Ponto de equilíbrio econômico

Considera na sua fórmula de cálculo o lucro exigido pelo empreendedor, que é somado 

ao valor dos custos fixos e dividido pela margem de contribuição.

Ponto de equilíbrio financeiro

Desconsidera as despesas não reembolsáveis, como a depreciação ou a amortização, 

que não é uma despesa que exige desembolso e se concentra apenas nos valores de 

custos que exigem esforço financeiro para a empresa.

Em uma situação de ponto de equilíbrio, a equação genérica que o representaria seria:

Portanto, se a empresa conseguir operar acima do valor do custo total, obviamente

alcançará lucros; caso contrário, terá obtido prejuízo. Por essa razão, saber qual é o

ponto de equilíbrio do seu negócio se torna uma informação estratégica que pode

significar até a longevidade do empreendimento. No setor de audiovisual, como em

todas as empresas de prestação de serviços, deve-se obter o ponto de equilíbrio em

função do valor de receitas totais, e não da quantidade de produtos vendidos, como

ocorre na indústria, por exemplo.

Para se obter o valor do ponto de equilíbrio em função do valor das receitas totais, é

preciso que o empreendedor, com a ajuda do seu contador ou controller, tenha

conhecimento dos seguintes componentes do cálculo:

O valor dos seus custos fixos e variáveis.

O valor das despesas gerais e administrativas (salários, pró-labore, comissões,

aluguéis, telefone, honorários de advogado, contador, consultoria etc.).

A margem de contribuição unitária (MCu = PV – CV), que representa a parcela do

preço que estará disponível para a cobertura dos custos fixos e para a geração

do lucro.

O PE só pode ser calculado se houver previsão de receitas a auferir durante o

exercício. Caso não haja previsão de receitas de vendas, não há como saber qual o

ponto de equilíbrio da operação. Como exemplo, vamos analisar o PE da empresa

PROD Vídeos Ltda., conforme mostra o quadro a seguir.
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Figura 23 - Ponto de equilíbrio

As projeções mostram que se a empresa PROD Vídeos Ltda. conseguir vender 1.920

horas anuais; ao preço de venda de R$2.344,17 por hora (conforme cálculo prévio do

preço), ela conseguirá cobrir todos os seus custos, obtendo, assim, o Ponto de

Equilíbrio.

8 Processos e procedimentos de prestação de contas

O objetivo deste tópico é apresentar informações a respeito de procedimentos para a

realização da prestação de contas de projetos financiados por recursos públicos,

comumente conhecidos por projetos incentivados. Assim, o tópico dará ênfase à etapa

de prestação de contas financeira e à nova metodologia de prestação de contas para a

ANCINE. Abordará, ainda, questões referentes às sanções e penalidades decorrentes

de processos de prestação de contas.

O vídeo a seguir traz um panorama geral sobre a prestação de contas.

https://player.vimeo.com/video/530315436

8.1 A nova metodologia de prestação de contas na ANCINE

No mês de abril de 2019, o TCU (Tribunal de Contas da União), após a conclusão de

auditoria realizada para verificar a adequação da nova metodologia em relação aos

recursos públicos destinados a projetos audiovisuais, alegou falta de segurança jurídica

à produção de filmes e séries de TV. Desde então, a ANCINE havia suspendido a

https://player.vimeo.com/video/530315436
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liberação de recursos para novas produções desse segmento do setor audiovisual,

buscando adequar-se aos pedidos feitos pelo TCU. O que mais impactava na época,

segundo alegações do TCU, eram as facilidades proporcionadas pela plataforma

ANCINE + Simples, que permitiam, por exemplo a apresentação de prestações de

contas sem a comprovação documental e por amostragem.

Após longo período de ajustes, a diretoria colegiada da ANCINE aprovou, no dia 29 de

abril de 2020, a nova metodologia para a análise da prestação de contas dos mais de

4.160 projetos sob a responsabilidade da agência, no prazo previsto de quatro anos. É

importante ressaltar ao empreendedor que a nova metodologia tem carácter transitório

e irá abordar apenas os projetos que já estavam sob análise da agência, enquanto que

os novos projetos já estarão sob a regulamentação da IN n. 150/2019, que traz no seu

conteúdo as novas regras de prestação de contas, conforme veremos a seguir.

Informações divulgadas no site da ANCINE (BRASIL, 2020) atestam que três aspectos

balizaram a decisão pela nova metodologia:

O enfrentamento do passivo e a solução em horizonte de tempo razoável.

A não geração de passivo futuro, considerando os novos projetos audiovisuais.

O princípio da prestação de contas, a partir do qual a utilização de quaisquer

recursos públicos deve ser fiscalizada, podendo-se definir diferentes níveis de

aprofundamento de análise, considerando o custo do retorno, a materialidade e a

relevância da despesa.

Pela nova metodologia, todas as notas serão examinadas, adotando-se diferentes

níveis de aprofundamento, que poderão seguir critérios mais simples (a partir de trilhas

e matrizes de risco), até os mais complexos, e tais critérios serão adotados de acordo

com os valores dos documentos, dando destaque à análise aprofundada das notas de

maior valor.

Para os novos projetos, como vimos, a ANCINE editou a IN n.150/2019, que altera

pontos importantes dos procedimentos para a apresentação e análise das prestações

de contas de recursos públicos federais aplicados em projetos audiovisuais,

executados por meio de ações de fomento direto e indireto, alterando o modo como

eram exigidos anteriormente, pela IN n. 124/2015. Os principais pontos alterados pela

IN n. 150/2019 são:

A forma de execução das despesas relacionadas aos

projetos
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Pela norma, há a imposição para que os gastos sejam realizados exclusivamente

por meio de operações bancárias, o que possibilita a adoção de soluções

tecnológicas e uma maior transparência da aplicação dos recursos públicos.

Sempre serão analisados de forma

aprofundada

Os documentos de recolhimento tributário, os processos nos quais tenha havido

questionamentos nas fases anteriores (acompanhamentos e fiscalização) e os

projetos com denúncias procedentes, com indícios de malversação e por

solicitação de órgãos de controle externo e interno.

De acordo com a ANCINE (BRASIL, 2020), a nova metodologia está alinhada com as

determinações do TCU, uma vez que atende ao previsto no art. 70 da Constituição

Federal, que diz que todo recurso público deve ser objeto de prestação de contas. A

ANCINE informou, ainda, que além da nova metodologia, o Grupo de Trabalho (GT) de

Soluções Tecnológicas e Operacionais, formado por servidores da Agência, estuda um

pacote de novas soluções tecnológicas para a área de prestação de contas. Destacam-

se, entre essas soluções, o uso da plataforma digital BB Ágil e uma solução de

validação inteligente de documentos fiscais que será integrada ao atual sistema de

triagem financeira.

8.2 Entendendo as principais alterações introduzidas pela IN de 

Prestação de Contas n. 150/2019

Em pesquisa realizada no site da ANCINE foi possível obter informações acerca das

alterações introduzidas pela agência aos procedimentos de prestação de contas, as

quais reproduziremos a seguir, no intuito de auxiliar o empreendedor do audiovisual

como fonte de consulta das informações relacionadas ao tema.

A IN n. 150/2019 tem o objetivo de alterar a metodologia definida pelo ANCINE +

Simples para as análises de prestação de contas, além de trazer inovações que visam

dar maior transparência à execução de recursos públicos. São destaques das

alterações introduzidas pelo normativo:

• Novas regras para execução de despesas: as despesas do projeto deverão observar 

as regras vigentes da data de sua execução. Dessa forma, desde a entrada em vigor 

do normativo, em 01/01/2020, as despesas executadas estão submetidas aos ditames 

•
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da IN n. 150/2019, independentemente da data de publicação da aprovação do projeto 

ou da data de liberação para movimentação das contas. Nesse cenário, alguns projetos 

podem ser analisados sob a égide de dois normativos distintos.

• As despesas executadas a partir da conta de movimentação do projeto não poderão 

ser pagas por meio de saques e emissão de cheques, mas tão somente a partir de 

meios eletrônicos.

• Os montantes depositados na conta de movimentação serão destinados 

exclusivamente para pagamento direto aos fornecedores e prestadores de serviços 

relacionados à execução do projeto, não podendo ser transferidos para outras 

. Dessa contas correntes vinculadas ao projeto, ainda que previamente aprovadas

forma, mesmo os projetos que obtiveram autorização prévia da Agência para utilização 

de conta corrente em outra instituição, a partir de 01/01/2020, deverão utilizar a conta 

de movimentação aberta pela ANCINE no Banco do Brasil para executar o restante do 

projeto.

• Reembolsos de despesas somente serão aceitos nos casos de pagamento de recibos 

de diárias ( ), figurantes até o limite de R$ 1.000,00 por mês, rateio de serviços per diem

internalizados, compras de mercadorias até R$ 1.000,00 cada e locações até R$ 

1.000,00 cada. Assim, com exceção dos casos citados, a proponente não poderá se 

reembolsar de despesas executadas a partir da conta administrativa/particular da 

empresa ou de quaisquer outras contas correntes que não tenham sido abertas pela 

ANCINE para movimentação de recursos captados ou contratados. Em outras 

palavras, não poderão mais ser reembolsadas, por exemplo, pequenas despesas com 

contratação de serviços como táxi, restaurantes, pedágio, estacionamento, cópias, 

chaveiro, cartório, correios, contas de telefone de pessoas físicas etc.

• Empréstimo e ressarcimento: caso seja necessário executar despesas anteriores à 

liberação dos valores captados ou contratados, a proponente deverá efetuar depósitos 

exemplo
Em 01/01/2020, um projeto aprovado em 01/06/2018 já executou o 

total de R$1.000.000,00, restando em conta de movimentação R$ 

500.000,00. No momento da análise de prestação de contas final, 

serão aplicados os ditames da IN n. 124/2015 ao total de R$ 

1.000.000,00 em gastos realizados antes de 01/01/2020; e a IN n. 

150/2019 ao total de R$ 500.000,00 em gastos realizados após o 

referido marco.

•

•

•

•
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de recursos próprios na conta de movimentação do projeto, realizar os pagamentos 

diretamente aos credores a partir dessa conta e se ressarcir após a liberação de 

recursos.

• Redução do hiato temporal admitido entre a data do débito na conta e a emissão do 

respectivo documento fiscal.

• Os projetos específicos de jogos eletrônicos foram incluídos entre as exceções para 

concentração de pagamentos a um mesmo credor superior a 25% do orçamento 

executado.

• A sanção de inabilitação ou inadimplência passará a ser aplicada não apenas à 

proponente, mas também aos seus sócios administradores e às empresas nas quais 

estes últimos sejam, também, sócios administradores.

Com base nas alterações impostas pela ANCINE, reforçamos a nossa recomendação

para que o empreendedor recorra ao apoio de contadores e advogados na

administração da documentação e na elaboração da prestação de contas.

8.3 A elaboração da prestação de contas

A elaboração da prestação de conta, conforme comentamos, se inicia no primeiro

recebimento de verba na conta corrente do projeto, sob responsabilidade da empresa

de audiovisual, seja ela oriunda de um edital ou de uma lei de incentivo. O processo

exige muita atenção e conhecimento contábil, financeiro, administrativo e jurídico, pois,

há o requisito de que todos os profissionais e serviços sejam contratados por meio da

formalização em contratos de prestação de serviços, detalhando o nome e o número

de identificação do projeto.

Fonte: © Natee Meepian / / Shutterstock.

Tais procedimentos devem, ainda, fazer parte do conteúdo das notas fiscais, ou

Recibos de Pagamento de Autônomos – RPA. Com relação ao RPA, devido ao custo

maior com impostos e encargos, sugerimos que o empreendedor tente convencer os

•

•

•
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contratados a se registrarem como Microempreendedor Individual (MEI), pois os custos

tributários por meio deste tipo de empresa são imensamente menores para todas as

partes. Caso contrário, o contratado poderá ser prejudicado no valor líquido a receber,

uma vez que estará sujeito aos encargos de contratação de empregados no regime

CLT, além de impostos municipais e federais. Por fim, o uso de planilhas eletrônicas

como o Excel é indispensável.

8.4 Composição da Prestação de Contas

A etapa financeira do processo de prestação de contas se dá por meio de envio de

informações preenchidas em planilhas eletrônicas do Excel, e a proponente deverá

manter os documentos originais que comprovem a totalidade das despesas do projeto

arquivados em meio físico, em ordem cronológica ou na ordem em que se encontrarem

dispostos em sua Relação de Pagamentos, pelo prazo de 5 (cinco) anos, contados a

partir da decisão final da análise da prestação de contas.

Nesse sentido, sugerimos que o empreendedor mantenha um  decheck list

acompanhamento do processo, contendo informações que o possibilitem ter clareza de

quais pontos estão pendentes e quais etapas já estão atendidas.

As contas podem ser discriminadas em:

Relação de pagamentos.

Demonstrativo do extrato da conta corrente.

Demonstrativo orçamentário e financeiro.

As informações devem ser enviadas de acordo com o exposto no manual do STR, com

base nas determinações da IN n. 150/2019, para que a empresa de audiovisual não

incorra em infrações passíveis de sanções e penalidades.

você quer ler?
Os formulários de prestação de contas a seguir deverão ser 

encaminhados na forma de planilha eletrônica por meio do Sistema 

de Triagem Financeira – STR.

Acesse

você quer ler?

https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/Manual-STR.pdf
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Segundo informações obtidas no site da ANCINE (BRASIL, 2020b), os prazos para

apresentação da prestação de contas dependem da natureza dos recursos aportados

no projeto, e estão definidos nos artigos 3º a 5º da IN n. 150/2019. No caso de

processos distintos relacionados à mesma obra e com mesmo objeto financiável (só de

produção, por exemplo), a apresentação da prestação de contas obedecerá ao maior

prazo, nos termos do artigo 5º da IN n. 150/2019. Para cada um dos tipos de fomento,

a ANCINE estabelece regras distintas com relação aos prazos, a saber (BRASIL, [s.d], 

):on-line

Recursos de fomento indireto

Apresentação em até 180 (cento em oitenta dias) contados da conclusão do objeto do 

projeto. Para projetos de produção de obra audiovisual, será considerado como 

comprovante de conclusão do objeto o número do Certificado de Produto Brasileiro – 

CPB emitido para a obra. Para obras seriadas, a conclusão da obra será a data da 

emissão do CPB ou da inclusão do último episódio, o que ocorrer por último.

Recursos de fomento direto em geral (inclusive FSA – Fundo Setorial do Audiovisual)

Apresentação no prazo determinado nos termos dos regramentos válidos para o 

projeto (termo de concessão ou contrato de investimento).

Por fim, é importante informar que, conforme está exposto no anexo da IN n. 150/2019

(BRASIL, 2019, ), integram o conjunto completo de documentos das duason-line

etapas da prestação de contas os seguintes itens:

Para auxiliar os produtores, a ANCINE disponibiliza um Manual de 

Preenchimento dos Formulários de Acompanhamento e Execução 

do Projeto.

Acesse

I – Relação de Pagamentos;

II – Demonstrativo do Extrato da Conta Corrente;

III – Demonstrativo Orçamentário e Financeiro;

IV – Comprovantes de recolhimentos dos saldos das contas-correntes de

movimentação e de aplicação de recursos, quando houver, por meio da Guia de

Recolhimento da União – GRU, conforme instruído em Manual de Prestação de Contas;

V – Comprovantes de encerramento das contas-correntes de movimentação de

recursos;

https://www.ancine.gov.br/sites/default/files/Manual%20de%20preenchimento%20dos%20formul%C3%A1rios%20de%20acompanhamento%20de%20execu%C3%A7%C3%A3o%20do%20projeto_0.pdf
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8.5 Sanções

Caso a prestação de contas não seja aprovada pela ANCINE, o empreendedor

proponente, segundo o Capítulo V, Artigos 43 e 44 da IN n. 150/2019, estará sujeito às

seguintes sanções (BRASIL, 2019, ).on-line

VI – Extrato das contas bancárias utilizadas pelo projeto, inclusive as contas de

aplicação financeira, compreendendo o período da abertura até seu encerramento;

VII – Solicitação de redução do orçamento global do projeto aprovado, para os valores

efetivamente executados, com subsequente adaptação dos valores de contrapartida

obrigatória e de remuneração pelos serviços de agenciamento e de gerenciamento e

execução do projeto, para os projetos oriundos de incentivo fiscal, quando de interesse

da proponente;

VIII – material comprobatório de cumprimento do objeto e finalidade, conforme previsto

na Instrução Normativa nº 125, de 22 de dezembro de 2015.

I – Advertência nos termos do § 1º do art. 13 da Lei nº 11.437/06;

II – Inabilitação da proponente por um prazo de até 2 (dois) anos.

§ 1º As sanções de que trata o presente artigo serão aplicadas pela Diretoria

Colegiada, observados os seguintes critérios:

I – Advertência, quando verificada a ocorrência dos incisos I ao X art. 29;

II – Inabilitação, quando verificada:

a) a reincidência dos fatos previstos no inciso I supra;

b) a ocorrência do inciso XI do art. 29;

c) a execução das despesas do projeto com concentração de pagamentos superior a

50% (cinquenta por cento) do valor total executado a um mesmo fornecedor, ou grupos

de empresas vinculadas a um mesmo sócio, exceto para projeto específico de

desenvolvimento de projetos; construção, reforma ou atualização tecnológica da sala

de exibição; aquisição de ações; finalização; comercialização; animação; produção

com orçamento executado de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e jogos

eletrônicos;

d) outras condutas realizadas em desacordo com a legislação vigente.

§ 2º As sanções de que tratam os incisos acima serão aplicadas à proponente a partir

do encerramento do prazo recursal.

§ 3º As sanções referentes à não aplicação ou aplicação em desacordo da logomarca

obrigatória respeitarão a instrução normativa específica.

Art. 44. O descumprimento parcial das obrigações desta Instrução Normativa também

sujeitará a proponente às sanções previstas neste Capítulo.

Agora, teste seus conhecimentos e responda às questões a seguir.
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Conclusão

Nesta trilha, tivemos contato com os fundamentos básicos de finanças e conhecemos a

importância da gestão financeira para o setor audiovisual e os desafios enfrentados por

ela. Também pudemos reconhecer a necessidade do envolvimento direto do

empreendedor no processo de planejamento e controle financeiro por meio da

utilização de ferramentas práticas de gestão financeira.

Além disso, pudemos identificar áreas estratégicas na contabilidade e na controladoria

e tivemos contatos com os principais regimes tributários do país e os tipos de

empresas mais comuns.

Esta trilha apontou que, independentemente do porte do empreendimento, o

empreendedor deve manter boas informações acerca do desempenho das atividades

operacionais da sua empresa. Para auxiliar nesta tarefa, apresentamos modelos de

Balanço Patrimonial e DRE adaptados para o setor audiovisual. Além disso, vimos que

manter indicadores de desempenho em níveis aceitáveis diminui o custo das

operações financeiras, na medida em que mitiga os riscos para os credores e fontes de

financiamento.

Vimos que o capital de giro é o combustível para manter a empresa operando e a sua

gestão é, portanto, de suma importância. Para não deteriorar o caixa da empresa, deve-

se sempre analisar os desembolsos pela técnica de risco  retorno. Se o custo deversus

captar recursos for menor que a geração de caixa do investimento, a alternativa deve

ser considerada.

Analisamos, ainda, que o fluxo de caixa de curto ou longo prazos é o instrumento

adequado para realizar o planejamento e o controle das disponibilidades de caixa; e

estudamos a importância de se conhecer as técnicas de capitalização por juros simples

e compostos. Além disso, sob os efeitos dos juros, elaborarmos fluxos de caixa líquidos

para avaliar a viabilidade de projetos, tanto de investimento como de financiamento.

Por fim, com base nos fluxos de caixa, aplicamos, na prática, os indicadores de

viabilidade econômico-financeira.

A trilha apresentou noções de planejamento financeiro e orçamentário, deixando um

modelo para a elaboração de projeções de caixa com base no orçamento operacional.

Além disso, abordou pontos de atenção a serem considerados na elaboração do

orçamento em empresas do audiovisual.

Por fim, apresentamos como se realiza a gestão dos custos e qual a opção de

alocação dos custos na formação do preço da hora trabalhada, por meio do método de

custos plenos. Vimos, ainda, como calcular o e qual a sua utilidadebreak even point 

para as estratégias comerciais da empresa; e compreendemos a complexidade e a

responsabilidade envolvida no processo de prestação de contas da ANCINE.
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