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1. INTRODUÇÃO 

 

O Trabalho Interdisciplinar tem por objetivo integrar horizontalmente todas as 

disciplinas do período, permitindo uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade 

contábil. Foram levadas em consideração todas as recomendações passadas, desde a sua 

simples constituição até a sua complexidade nas transações comerciais que envolvem 

impostos e destinação do capital para o local (conta) correta. 

Os objetivos específicos são: 

 Efetuar registros de atividades de transformação de matérias-primas em produtos 

acabados, para dois meses de atividades, compreendendo: compra de matérias-primas, com 

aproveitamento de impostos. Apuração do custo da produção de cada período, incluindo o 

custo com a mão de obra, encargos sociais e políticas de incentivo à produtividade e 

motivação. Venda de produtos, com contabilização dos impostos. Apuração do custo dos 

produtos vendidos. 

 Identificação sobre o tipo de bem e serviço que a empresa presta. Classificação 

quanto a elasticidade. Escolha de estrutura de mercado e a importância da economia nos 

negócios da empresa. 

 Definição de quais componentes é fabricado internamente e quais são de terceiros. 

Definição da capacidade produtiva em termos de unidade pelo tempo. Escolha da localização 

da empresa e o porquê. Escolha de estratégia de produção para a empresa. 

 Elaboração do Balanço Patrimonial e de todas as Demonstrações Financeiras de 

acordo com as normas do CFC e CRC, além da elaboração de relatórios e notas explicativas. 

 Identificação do equipamento necessário na unidade produtiva. Identificação no 

sistema financeiro nacional, de uma linha de financiamento e elaboração de planilha de 

amortização. 

 Demonstração de como é composto o capital intelectual (pessoas) da empresa, 

discriminando os profissionais envolvidos e as suas responsabilidades. Descrição de como um 

grupo de profissionais precisa trabalhar para ser bem sucedido na criação da empresa. 

Quanto ao objetivo geral, o trabalho fica classificado como exploratório pelo fato dos 

autores não terem o completo conhecimento do assunto, tendo que fazer pesquisas teóricas e 
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práticas para sua elaboração. A pesquisa é bibliográfica, pois em sua maioria foi realizada em 

livros. 

Constam nesse trabalho todas as informações penitentes as matérias ministradas 

durante todo o período (Contabilidade de Custos, Contabilidade Geral III, Logística 

Empresarial, Matemática Financeira, Microeconomia e Psicologia Aplicada às Organizações) 

de acordo com que foi proposto no trabalho interdisciplinar. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1 Identificação da Empresa 

 

A SERRALHERIA FALL produz portões grandes e pequenos, utilizando o ferro como 

matéria prima básica. A maioria das serralherias trabalha por ordem de serviço, ou seja, por 

encomenda, tendo como boa parte de seus consumidores as pessoas físicas e jurídicas como, 

por exemplo, as construtoras. Tem como razão social, Serralharia Fall Ltda – ME, está 

localizada à Rua Alameda da Serra, nº. 2000, Santa Luzia – MG, CNPJ nº. 13.956.168/0001-

17. A mesma possui uma equipe composta por cinco funcionários. 

 

2.1.1 Histórico 

 

A SERRALHERIA FALL foi fundada em 2012, por seus proprietários, Fabiana Mapa 

de Abreu, Adriana de Matos Vieira, Lívia Cristina dos Santos, Luiz Fernando Ramos 

Amâncio. que tinham como objetivo exercer a profissão de serralheiros e possuírem um 

comércio próprio, onde pudesse colocar em prática suas ideias de criação em relação aos 

produtos e atender com maior qualidade as necessidades e desejos de seus clientes. Assim 

sendo, a empresa encontra-se em crescimento, superando altos e baixos na economia, como 

outras pequenas empresas de pequeno porte do país. 

 

2.2 Descrição  do negócio 

 

Para a definição básica do negócio é necessário ter um único objetivo: Obter a 

fidelização dos clientes de sua organização. Sendo que, é ele seu próprio cliente quem 

determina o negócio da empresa. Constituir um negócio tem muitos riscos mas, é a única 

forma que permite criar objetivos, planejar estratégias, obter recursos e colocar em prática 

todo o planejamento. 

As definições do negócio devem ser traduzidas em objetivos que representem à 

estratégia fundamental de um negócio. Os objetivos são direções, compromissos que não 

determinam o futuro, sendo meios para mobilizar os recursos e energias do negócio para 

construir o futuro planejado e assim, depois serão possíveis planejar o retorno dos lucros 

desejados. 

O negócio da Serralheria FALL é a própria serralheria com produtos ofertados e 

produzidos em forma de portão e porta de ferro. 
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2.2.1 Missão 

 

As missões das organizações são descritas de várias maneiras que são citadas por 

diferentes autores. Para Chiavenato (1999 p. 27), “a missão funciona como o propósito 

orientador para as atividades da organização e para aglutinar os esforços de seus membros. 

Ela serve para clarificar e comunicar os objetivos, os valores básicos e a estratégia 

organizacional”. 

A definição da missão da Serralheria FALL é atender com excelência as necessidades 

dos clientes, superando suas expectativas, com produtos de qualidade, melhores preços e 

prazos. 

 

2.2.2 Visão 

 

Para Araújo (2001 p. 111), “a visão é o que inspira os objetivos organizacionais 

traçados. Visão é algo que alinha, motiva, une, compete todos à mesma direção”. 

 A Serralheria FALL é conhecida como referencial no setor serralheiro, na qualidade 

no atendimento, no produto e no desenvolvimento da responsabilidade social. 

 

2.2.3 Valores 

 

Para Oliveira (2004), os valores são definidos como, parâmetros ou orientações para a 

tomada de decisão. Definição dos níveis de delegação, políticas, quantidades limites e de 

abrangência das estratégias e ações para consecução dos desafios e objetivos da organização.                                                                    

Os valores para a Serralheria FALL são definidos da seguinte forma: 

 Consistem em uma declaração de suas crenças, diante disso ela afirma que: 

 A conduta deve refletir os mais autos padrões de ética; 

 A comunicação deve ser clara e precisa; 

 O gerenciamento deve ser em equipe, consistente e focado; 

 O relacionamento com os clientes e colaboradores deve ser transparente e baseado na 

responsabilidade e confiança entre as partes; 
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 O dia – a - dia consiste na superação de obstáculos e metas, com iniciativa, 

criatividade e busca constante de crescimento pessoal e aperfeiçoamento tecnológico e 

administrativo em serviços e processos; 

 

2.2.4 Descrição dos Principais Produtos 

 

Para Kotler (1998), “um produto é algo que pode ser oferecido para satisfazer a uma 

necessidade ou desejo”. Segundo Las Casas (2001), “produtos podem ser definidos como o 

objeto principal das relações de troca que podem ser oferecidos num mercado para pessoas 

físicas ou jurídicas, visando proporcionar satisfação a quem os adquire ou consome”. 

 Os principais produtos elaborados e produzidos pela Serralheria FALL serão descritos 

a seguir: A automatização de portões e portas de ferro. 

 

Figura 1- Descrição dos departamentos 

 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

2.2.5 Proprietário 

 

O proprietário ou empreendedor é a parte da organização que tem a responsabilidade 

gerencial total da empresa, onde o sócio ou empreendedor fica a par de todos os 



14 

 

acontecimentos para que sejam tomadas as decisões para realizar melhorias através de 

planejamento. 

 

2.2.6 Contábil/ Jurídico 

 

O departamento contábil/ Jurídico é de responsabilidade de uma empresa terceirizada 

que está localizado fora da área da organização, porém consta em seu organograma, pois é ele 

quem toma todas as decisões juntamente com seu proprietário em relação às causas contábeis 

e jurídicas. 

 

2.2.7 Recursos Materiais 

 

 É o departamento responsável por todos os materiais da empresa, desde os necessários 

para a fabricação dos produtos montados até a entrega para seus clientes. Materiais usados na 

Serralheria FALL: 

 Equipamentos de corte: (curvadoras, perfiladoras, serras e calandras); 

 Equipamentos de solda; 

 Equipamentos de pintura; 

 Ferramentas em geral (furadeiras, esmeril, lixadeiras etc.); 

 Mobiliário e equipamentos de escritório etc. 

 

2.2.8 Recursos Humanos 

 

 O departamento de recursos humanos é o que recruta, seleciona, treina, qualifica, 

incentiva a motivação dos colaboradores da Serralheria FALL. 

 

2.2.9 Produção 

 

 O processo de fabricação de artigos de serralheria consiste basicamente em: 

 Medição do tamanho e altura; 

 Corte e curva: consiste a marcação, corte; 

 Montagem - Acabamento: esquadrejar, lixar e esmerilar; 

 Soldagem: o processo de soldagem utilizado pode ser por arco voltaico, se a produção 

for pequena escala; ou MIG, caso a produção seja em grande escala; 
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 Pintura: para um melhor acabamento e durabilidade do produto, é aconselhável a 

pintura a pó eletrostática. Nesse processo, a peça é aterrada, a tinta carregada 

eletricamente com carga e atraída pela peça metálica, depositando - se de forma 

homogênea, inclusive em áreas de difícil acesso pelos processos de pintura 

convencionais; 

 Colocação ou instalação: é válido lembrar que o processo de fabricação pode variar de 

acordo com o produto. 

 

2.2.10 Vendas 

 

 O departamento de vendas está diretamente ligado às vendas dos produtos acabados ao 

consumidor final, além de executar a tarefa de agendamento e prazo de entrega dos produtos 

acabados. 

 

2.2.11 Compras 

 

 Compras é o departamento responsável pela aquisição de novos itens para montagem 

dos produtos fabricados pela Serralheria, e ainda é responsável pelos fornecedores. 

 

2.3 Serralheria 

2.3.1 Investimentos 

 

O volume de recursos a ser investido dependerá da capacidade produtiva que o 

empreendedor entenda como possível comercializar, bem como do espaço disponível para 

montagem da serralheria. Visando dar uma estimativa do volume de investimentos, apresenta-

se uma seleção de itens e suas respectivas quantidades para se estruturar uma serralheria de 

médio porte. 

 

 

2.3.1.1 Área industrial 

 

a) Máquina de corte – 1 – R$ 5.350,00 

b) Dobradeira Sucção – 1 = R$ 6.000,00 

c) Pantógrafo - 1 = R$ 2.000,00 

d) Entestadeira – 2 = R$ 4.300,00 
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e) Estampos – 1 = R$ 1.000,00 

f) Máquina de policorte - 2 = R$ 1.500,00 

g) Máquina de solda - 2 = R$ 2.000,00 

h) Furadeiras manuais - 2 = R$ 1.000,00 

i) Furadeira de bancada - 2 = R$ 500,00 

j) Lixadeira – 2 = R$ 1100,00 

k) Compressor - 2 = R$ 800,00 

l) Morsa – 4 = R$ 800,00 

m) Equipamentos de corte: 

a. Curvadoras - 2 = R$ 850,00 

b. Perfiladoras - 1 = R$ 1.500,00 

c. Serras - 2 = R$ 1100,00 

d. Calandras - 2 = R$ 600,00 

e. Esmeril – 2 = R$ 300,00 

n) Equipamentos de pintura - 1 = R$ 500,00 

o) Ferramentas em geral – 4 jogos = R$ 1350,00. 

 

Total dos Equipamentos da área industrial..... R$ 32.550,00. 

Itens para uso na Área administrativo-financeira e showroom 

a) Mesa          2 = R$ 500,00 

b) Cadeira    10 = R$ 800,00 

c) Computador – 1 = R$ 1300,00 

d) Impressora – 1 = R$ 300,00 

f) Telefone – 1 = R$ 40,00. 

Total de mobiliário.................. R$ 2.940,00. 

 

2.4 Contabilidade de custos 

 

2.4.1 Conceitos contábeis aplicados aos custos 

 

 Custo é todo gasto que representa a aquisição de bens e/ou serviços usados para a 

produção de outros bens e/ou serviços. Custo é um conceito que pode ser definido como a 

aplicação de recursos para atingir um objetivo definido.  
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A inclusão ou não de outros elementos (como encargos, custos de captação 
de recursos etc.) ou a adoção de um critério de avaliação dos bens e 
serviços (preço de compra, preço atual, entre outros) dependerá, 
obviamente, dos objetivos do cálculo. 
É importante realçar que o cálculo dos custos tem de parecer compensador 
na análise custo versus benefício, ou seja, o custo da obtenção da 
informação não pode ultrapassar o benefício da resultante. Conclui-se, 
então, que a obtenção de custos mais precisos não pode constituir um 
objetivo em si mesmo e que, para determinarmos empresas, não se 
justificam processos onerosos de cálculo dos custos. (FERREIRA, 2010, p. 
19). 

  

2.4.2 Disposições legais do imposto de renda para o registro dos custos na contabilidade 

 

 Os custos dos bens ou serviços são descritos no DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE 

MARÇO DE 1999. 

Art. 289.  O custo das mercadorias revendidas e das matérias-primas 
utilizadas será determinado com base em registro permanente de estoques 
ou no valor dos estoques existentes, de acordo com o Livro de Inventário, 
no fim do período de apuração (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 14). 
§ 1º  O custo de aquisição de mercadorias destinadas à revenda 
compreenderá os de transporte e seguro até o estabelecimento do 
contribuinte e os tributos devidos na aquisição ou importação (Decreto-Lei 
nº 1.598, de 1977, art. 13). 
§ 2º  Os gastos com desembaraço aduaneiro integram o custo de aquisição. 
§ 3º  Não se incluem no custo os impostos recuperáveis através de créditos 
na escrita fiscal. 
Art. 290.  O custo de produção dos bens ou serviços vendidos 
compreenderá, obrigatoriamente (Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 13, 
§ 1º): 
I - o custo de aquisição de matérias-primas e quaisquer outros bens ou 
serviços aplicados ou consumidos na produção, observado o disposto no 
artigo anterior; 
II - o custo do pessoal aplicado na produção, inclusive de supervisão direta, 
manutenção e guarda das instalações de produção; 
III - os custos de locação, manutenção e reparo e os encargos de 
depreciação dos bens aplicados na produção; 
IV - os encargos de amortização diretamente relacionados com a produção; 
V - os encargos de exaustão dos recursos naturais utilizados na produção. 
Parágrafo único.  A aquisição de bens de consumo eventual, cujo valor não 
exceda a cinco por cento do custo total dos produtos vendidos no período 
de apuração anterior, poderá ser registrada diretamente como custo 
(Decreto-Lei nº 1.598, de 1977, art. 13, § 2º). 
 

2.4.3 Classificação dos custos 

 

 Estabelece diferentes sistemas de custos e adota diferentes critérios de avaliação, 

cálculo e alocação para fornecer informação exigida pelo ambiente de produção.  

 

2.4.3.1 Custos diretos 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.000-1999?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%203.000-1999?OpenDocument


18 

 

 Os custos diretos são aqueles facilmente identificados com o objeto de custeio, não há 

necessidade de rateio para que ocorra sua identificação. Podem ser apropriados a um só tipo 

de produto ou a um só tipo de serviço. Custos diretos também podem ser conceituados como 

“[...] aqueles que podem ser apropriados diretamente a uma função de acumulação de custos, 

seja um produto, um serviço, uma ordem de produção, uma atividade, seja um departamento 

da empresa.” (FERREIRA, 2010, p. 53). A mão-de-obra direta é um exemplo destes custos. 

 

2.4.3.2 Custos indiretos 

 

 Os custos indiretos não podem ser facilmente identificados com o objeto de custeio, 

dependem de rateio para serem alocados aos diferentes tipos de produtos ou de serviços. 

Incidem genericamente em um grupo de atividades sem possibilidade de apropriação direta 

em cada uma das funções de acumulação de custos. Aluguel e energia elétrica são exemplos 

destes custos. 

 

2.4.3.3 Custos fixos e variáveis 

 

 São definidos conforme sua variação em relação ao volume de produção em um 

determinado período. O custo é determinado variável quando o total variar em relação ao 

volume de produção. Um custo é denominado fixo quando seu total não varia com o volume 

de produção. O aluguel mensal da empresa é exemplo de um custo fixo, matéria-prima e 

combustíveis de máquinas são exemplos de custos variáveis. 

 

2.4.4 Apuração dos custos na produção 

 

 No processo de acumulação de custos é necessário que a empresa quantifique 

separadamente cada estágio da produção, com isso apropriam-se os custos aos produtos 

cumprindo o princípio da competência. 

 

2.4.4.1 Custo da produção do período (CPP) 

 

 Apresentará a soma dos custos incorridos na fabricação de um determinado período, 

compreendem todos os custos diretos e indiretos.  

 É calculado da seguinte maneira: 

 CPP = (EI + COMPRAS - EF)MP + MOD + CIF 
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 Onde,  EI = estoque inicial 

             EF = estoque final 

  MP = matéria prima 

  MOD = mão-de-obra direta 

  CIF = custo indireto fixo 

 

2.4.4.2 Custo da produção acabada (CPA) 

 

 Apresentará a soma dos custos absorvidos aos produtos acabados no período. 

 É calculado da seguinte maneira: 

 CPA = EI(PP) + CPP – EF(PP) 

 Onde,  EI(PP) =  estoque inicial de produtos em processo 

  EF(PP) = estoque final de produtos em processo 

 

2.4.4.3 Custo dos produtos vendidos (CPV) 

 

 Apresentará a soma dos custos que foram realizados pela venda. 

 É calculado da seguinte maneira: 

 CPV = EI(PA) + CPA – EF(PA) 

 Onde,  EI(PA) = estoque inicial de produtos acabados 

  EF(PA) = estoque final de produtos acabados 

 

2.4.5 Método de avaliação dos estoques 

 

 A gestão de estoques constitui uma serie de ações que permitem verificar se os 

estoques estão sendo bem utilizados, bem mensurados e bem controlados. 

 

2.4.5.1 Custo médio 

 

 Nesse método os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, apurado a 

cada entrada de mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas e pelas anteriormente 

existentes. Nesse sentido, Ferreira destaca que “[...] este valor indica que tanto o custo dos 

materiais aplicados quanto os saldos serão compostos pelo valor médio.” (FERREIRA, 2010, 

p. 104). 
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2.4.6 Critério do custeio por absorção 

 

 O custeio por absorção consiste na apuração de todos os custos da produção dos bens 

e/ou dos serviços elaborados, sejam eles diretos ou indiretos, fixos ou variáveis. Martins 

destaca que “[...] todos os gastos relativos ao esforço de produção são distribuídos para todos 

os produtos ou serviços feitos.” (MARTINS, 2003, p. 37). 

 Esse método é derivado dos princípios contábeis, o mesmo não considera as despesas 

como integrantes dos estoques, e sim os custos aplicados em sua obtenção. 

Ele possibilita a apuração de resultados e o cálculo dos impostos e dos 
dividendos a distribuir, pois todos os custos de produção (variáveis e fixos; 
diretos e indiretos) são incluídos no custo dos produtos para fins de 
valoração dos estoques. Excluem-se apenas os gastos não fabris, 
considerados como despesas do período. (DUTRA, p.227) 
 

2.4.7 Princípios contábeis aplicados a contabilidade de custo 

 

 Os princípios da contabilidade são descritos no Art. 2º da RESOLUÇÃO CFC Nº 

750/93, atualizada e consolidada pela RESOLUÇÃO CFC Nº 1.282/10. 

Os Princípios de Contabilidade representam a essência das doutrinas e 
teorias relativas à Ciência da Contabilidade, consoante o entendimento 
predominante nos universos científico e profissional de nosso País. 
Concernem, pois, à Contabilidade no seu sentido mais amplo de ciência 
social, cujo objeto é o patrimônio das entidades. (Resolução CFC nº 750, de 
1993, Art. 2º atualizada e consolidada pela Resolução CFC nº 1.282, de 
2010). 
 

2.4.7.1 Princípio da competência 

 

 Reza este princípio que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do 

resultado do período em que ocorrerem, independentemente do recebimento ou pagamento. 

De acordo com Martins “[...] após o reconhecimento da receita, deduzem-se dela todos os 

valores representativos dos esforços para sua consecução.” (MARTINS, 2003, p. 32). 

 

2.4.7.2 Princípio do custo como base de valor 

 

 Uma vez que as transações de uma empresa são expressas contabilmente em uma 

unidade de valor, o custo histórico de um bem é o preço pago para adquirir ou fabricar o 

mesmo, e deve ser utilizado para registrar a incorporação desse bem ao patrimônio da 
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empresa. Nesse sentido, Martins (2003) destaca que quando ocorrem problemas de inflação, o 

uso dos valores históricos deixa a desejar. 

Ao somarmos todos os custos de produção de determinado item, estocá-lo 
e levá-lo a balanço pelo valor original, acabamos por ter um ativo que diz 
quanto custou produzi-lo na época em que foi elaborado; pode nada ter a 
ver com o valor atual de reposição do estoque, nem com o valor histórico 
inflacionado (deflacionado) e muito menos ainda com seu valor de venda. 

 

2.5 Demonstrações Contábeis 

 

 De acordo com as informações extraídas de livros e registros, as Demonstrações 

Contábeis tem como objetivo fornecer informações confiáveis para a tomada de decisões. 

As demonstrações contábeis definem-se como “todo e qualquer tipo de representação 

parcial ou global de componentes patrimoniais ou variações do patrimônio, extraídas de livros 

e registros contábeis”. (FRANCO, 1989, p.33). 

De acordo com o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) (2008), as Demonstrações 

Contábeis são extraídas dos livros, registros e documentos que compõem o sistema contábil 

de qualquer tipo de entidade. 

Elas deverão observar os Princípios Fundamentais de Contabilidade, aprovados pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 

Sendo ao final de cada exercício social (ano) de acordo com a escrituração contábil 

elaborado pelas empresas as seguintes demonstrações contábeis: 

 Balanço Patrimonial; 

 Demonstração de Resultado de Exercício; 

 Demonstração de Fluxo de Caixa; 

 Demonstração do Valor Adicionado. 

 Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido 

 

2.5.1 Patrimônio  

 

 O Patrimônio e o objeto de estudo da Contabilidade, que são os bens materiais e 

imateriais, direitos e obrigações.  

De acordo com Marion (2009), o termo patrimônio significa, em primeiro lugar, o 

conjunto de bens pertencentes a uma pessoa ou uma empresa. Compõem-se também de 

valores a receber. Por isso, em Contabilidade esses valores a receber são denominados direitos 

a receber. 
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 Relacionando-se, apenas bens e direitos não se podem identificar a real situação de 

uma pessoa ou empresa. É preciso evidenciar as obrigações (dívidas) referentes aos bens ou 

direitos. 

 
 
 
Patrimônio é o conjunto de bens materiais e imateriais, direitos e obrigações 
avaliáveis em moeda e vinculadas à entidade pela propriedade, posse ou 
controle, dos quais a mesma possa dispor no desenvolvimento de seus 
negócios. (SANTOS, et al., 2011,  p.19) 
 
 

2.5.2 Balanço Patrimonial 

 

Ao examinar o Balanço Patrimonial é possível verificar o endereço, a posição, de cada 

valor pertencente a entidade, conhecer a posição patrimonial e financeira da mesma. 

De acordo com Iudícibus e outros (2010), O Balanço é a demonstração contábil que 

tem por objetivo apresentar a situação patrimonial da empresa em determinado momento, 

dentro de determinados critérios de avaliação. 

Por esse motivo, é chamado “Balanço Patrimonial”. 

É a demonstração que encerra a série dos procedimentos contábeis, mostrando de 

forma ordenada os três elementos componente do patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio 

Líquido.  

 De acordo com Santos e outros (2011, p. 29) “O balanço patrimonial tem por 

finalidade evidenciar, de forma qualitativa e quantitativa, a situação patrimonial e financeira 

da empresa e dos atos consignados na escrituração contábil.” 

O Balanço Patrimonial é o mais importante relatório gerado pela 
contabilidade. Através dele pode-se identificar a saúde financeira e 
econômica da empresa. O balanço patrimonial é dividido em duas colunas: 
a do lado esquerdo é denominado Ativo, a do lado direito, passivo. 
(MARION, 2009, p.70) 

 
De acordo com Iudícibus e outros (2010), a Importância do Balanço é obter dados do 

Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, examinar suas variações durante determinado período 

de tempo, por meio da verificação direta dos registros contábeis. Mesmo nas pequenas 

empresas, podem ocorrer, diariamente, inúmeras operações e seus registros contábeis contêm 

grande número de particularidades. 

A grande importância do Balanço está na visão que ele dá das aplicações de recursos 

feitos pela empresa (Ativos) e quantos desses recursos são devidos a terceiros (Passivos).  
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2.5.3 Ativo e Passivo  

 

 O Ativo é definido como bens e direitos ou o que a empresa possua e proporcione a 

geração do fluxo de caixa da empresa, que geram ganhos para a empresa. 

 O Ativo de acordo com Marion (2009, p. 57) “é o conjunto de bens e direitos 

controlado pela empresa. São os itens positivos do patrimônio; trazem, proporcionam ganho 

para a empresa”. 

 De acordo com Santos e outros (2011), o ativo compreende os bens em poder da 

entidade e os direitos da mesma, expressos em moeda, resultantes de quantias que terceiros 

devem á empresa. Todos os elementos componentes do Ativo acham-se apresentados no lado 

esquerdo do balanço patrimonial, por convenção. 

 No Passivo encontram-se as obrigações financeiras da entidade com outrem, exigíveis 

á curto prazo, exigíveis á longo prazo e não exigíveis.  

O Passivo de acordo com Marion (2009) são as obrigações exigíveis da empresa, ou 

seja, as dívidas que serão reclamadas a partir da data de seu vencimento. É nomeado também 

passivo exigível, procurando-se neste caso dar mais ênfase ao aspecto exigibilidade. 

“O passivo compreende basicamente as obrigações, isto é, os valores que a empresa 

deve a terceiros. Todos os elementos componentes do Passivo estão apresentados no lado 

direito do balanço patrimonial, por convenção.” (SANTOS, et al., 2011,  p.24). 

 

2.5.4 Patrimônio Líquido (PL)  

 

O Patrimônio líquido representa o resultado da diferença entre Ativo e o Passivo, 

mostrando a riqueza em poder da entidade aos interessados. 

Conforme Marion (2009) O Patrimônio Líquido demonstra o total de recursos 

colocados pelos proprietários na empresa. As aplicações dos proprietários normalmente são 

compostas de capital de lucros retidos, a parte do lucro não distribuída aos donos, mas 

reinvestida na empresa. 

De forma simplificada, o Patrimônio Líquido é caracterizado pela diferença 
algébrica entre o Ativo (A) o Passivo (P). O capital social, as reservas, os 
lucros ou prejuízos acumulados são os componentes do patrimônio líquido 
(PL), que é apresentado no lado direito do balanço patrimonial, por 
convenção. (SANTOS, et al., 2011,  p.24)     
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 De acordo com Fávero e outros (2011, p. 142) [...] “também fazem parte do 

Patrimônio Líquido às contribuições, doações, ágio na emissão de debêntures e ações etc.” 

No gráfico abaixo podemos comparar o resultado da empresa durante o período de 

Março, Abril e Maio de 2012, onde podemos notar um aumento considerável do primeiro mês 

em relação ao terceiro mês. 

 

2.5.5 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) 

 

A Demonstração do Resultado do Exercício mostra as despesas da empresa, como 

impostos, custos de mercadorias vendidas, receitas com vendas, as movimentações financeiras 

da empresa. 

A Demonstração do Resultado do Exercício, elaborada simultaneamente 
com o Balanço Patrimonial, constitui-se no relatório sucinto das operações 
realizadas pela empresa durante determinado período de tempo; nele 
sobressai um dos valores mais importantes às pessoas nela interessados, o 
resultado líquido do período, Lucro ou Prejuízo. (IUDÍCIBUS, et al., 2010,  
p.171). 

  
Segundo Marion (2009) a demonstração do resultado do exercício (DRE) “é um 

resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada 

de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e, em seguida, 

indica-se o resultado (lucro ou prejuízo)”. 

 De acordo com Santos e outros (2011, p. 55) “A Demonstração do Resultado do 

Exercício destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício, mediante confronto 

das receitas, custos e despesas incorridos no exercício.” 

Nos gráficos a seguir referente aos meses de março, abril e maio de 2012 da empresa 

Decora Lar Móveis, pode-se analisar as demonstrações de resultados, onde a empresa obteve 

prejuízos nos dois primeiros meses e um lucro no ultimo mês. Pode-se observar um aumento 

significativo de um mês para o outro, desde o inicio da nossa atividade. 

 

2.5.6 Notas Explicativas  

 

 As Notas explicativas seguirão os relatórios contábeis para descrever de maneira clara 

e direta as informações, de forma que as informações possam ser útil para a tomada de 

decisão dentro da empresa. 
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 De acordo com Iudícibus e outros (2010) “a elaboração das demonstrações contábeis e 

das notas explicativas é a última parte do levantamento do balanço e da sequência dos 

procedimentos contábeis”. 

 [...] As demonstrações financeiras são complementadas por Notas Explicativas e 

quadros necessários para esclarecer as demonstrações financeiras e facilitar as análises da 

situação da empresa e do resultado do período. 

As Notas Explicativas são elaboradas para destacar e interpretar detalhes 
relevantes, informações adicionais sobre fatos passados, presentes e 
futuros, significativos nos negócios, e resultados da empresa, de 
importância para as pessoas nela interessadas. (IUDÍCIBUS, et al., 2010,  
p.183) 
 
 

2.5.7 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e Lucros ou Prejuízos 

Acumulados  

 

De acordo com Iudícibus e outros (2010) a Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido (DMPL), tem em vista informar resumidamente toda a movimentação ocorrida com 

as contas integrantes do Patrimônio Líquido, com base no saldo inicial do exercício anterior 

até o saldo final do exercício. Contendo, além da demonstração da conta Lucros ou Prejuízos 

Acumulados (DLPA), a Demonstração do que ocorreu com as demais contas do Patrimônio 

Líquido: Capital Social, Reservas de Capital, Reservas e Reavaliação, Reservas de Lucros, 

Ações em Tesouraria etc. 

A demonstração de mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), devido sua amplitude, 

abrange a Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

As causas e os efeitos, dos registros e do saldo, da conta Lucros ou 
Prejuízos Acumulados, são de grande importância para as pessoas 
interessadas na empresa. Mostram as retenções de lucros, as distribuições 
de lucros aos sócios, os ajustes de exercícios anteriores, saldos ainda não 
destinados etc. (IUDÍCIBUS, et al., 2010,  p.179). 
 
 

2.5.8 Demonstração do Valor Adicionado 

 
Conforme dispõe o inciso II do artigo 188 da Lei nº 11.638/07, a 
Demonstração do Valor Adicionado indicará o valor da riqueza gerada pela 
companhia e sua distribuição entre os elementos que contribuíram para a 
geração dessa riqueza, tais como empregados, financiadores, acionistas, 
governo e outros, bem como a parcela da riqueza não distribuída. 
(FAVERO, et al., 2010, p. 97) 
 

Segundo Iudícibus e Marion (2009) após a Lei 11.638/07 a demonstração do valor 

adicionado passou a ser obrigatório para as companhias abertas.                  
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A demonstração do valor adicionado (DVA) tem o objetivo de levar ao usuário o 

conhecimento interno e externo da forma como a riqueza foi adquirida e distribuída pela 

empresa e essa demonstração pode ser comparada ao Produto Interno Bruto (PIB) de um país, 

com uma analise macroeconômica. 

 

2.5.9 Demonstração do Fluxo de Caixa 

 
De forma condensada, a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) indica a 
origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de 
todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda, o 
Resultado do Fluxo Financeiro.  A DFC irá indicar-nos o que ocorreu no 
período em termos de saída e entrada de dinheiro no Caixa (demonstração 
dinâmica) e o resultado desse Fluxo. (MARION, 2011, p. 451) 

 
De acordo com Marion (2009) a forma simplificada, a Demonstração de Fluxo da 

Caixa (DFC) explica toda a origem de dinheiro que entrou bem como aplicação de todo 

dinheiro que saiu em determinado período, além de demonstrar o resultado de fluxo 

financeiro. 

A demonstração de fluxo de caixa proporciona ao setor financeiro a elaboração com 

mais qualidade de um planejamento financeiro. Por meio deste facilita-se saber o momento 

certo para obterem-se empréstimos para cobrir falta de fundos, bem como também para 

aplicar excesso de dinheiro no mercado financeiro. 

Conforme Iudícibus e Marion (2002) a demonstração de fluxo de caixa é elaborada de 

diversas maneiras, através dos métodos direto e indireto. 

Conforme as tendências internacionais, os relatórios das demonstrações de fluxo de 

caixa devem ser constituídos de grandes três áreas, classificadas por atividades operacionais, 

atividades de investimentos e atividades de financiamento. 

 

2.5.10 Apuração do Resultado Líquido do Exercício  

 

 Segundo Santos e outros (2011, p. 119) No final de cada exercício social, 

obrigatoriamente a empresa deve apurar o resultado obtido no período. Essa apuração de 

resultado dá-se pela transferência dos saldos das contas de receita e despesas para uma conta 

transitória denominada resultado do exercício; para isso, as contas de despesas serão 

creditadas e as contas de receitas, debitadas, por seus saldos, em contrapartida da conta de 

resultado do exercício. 
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2.5.11 Teoria da Escrituração, Fatos Contábeis, Razão.  

 

Conforme afirma Santos e outros (2011, p. 76) “Teoria da Escrituração é a parte da 

Teoria da Contabilidade que trata dos registros dos fatos contábeis, ocorridos no patrimônio 

da entidade, de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e as normas 

contábeis”. 

Segundo Santos e outros (2011, p. 66) “Já os fatos contábeis são os eventos que 

provocam alterações no patrimônio da entidade e, portanto, devem ser registrados pela 

Contabilidade.” 

 Segundo Marion (2009, p. 188) o Razão Consiste no agrupamento de valores em 

contas de mesma natureza e de forma nacional. Em outras palavras, o registro no Razão é 

realizado em contas individualizadas; tem-se assim um controle por conta. Por exemplo, abre-

se uma conta Caixa e registram-se todas as operações que, evidentemente, afetam o Caixa; 

debitando-se ou creditando-se nesta conta, a qualquer momento apura-se o saldo. 

 

2.6 Tributos e Impostos 

 

De acordo com Favero e outros (2010) As empresas comerciais são intermediárias 

entre o produtor e consumidor final. No caso dos impostos, a empresa, na maioria das vezes, 

acaba funcionando como intermediária entre o consumidor e o governo. 

 Quando a empresa comercial efetua a compra de mercadorias, ela passa a ter o direito 

de recuperar o imposto incidente sobre essa compra. Na venda, os impostos são inclusos no 

preço final da mercadoria. Os impostos inclusos na venda e cobrados do consumidor final 

devem ser recolhidos aos cofres públicos e é nesse momento que ocorre a recuperação dos 

impostos pagos na compra das mercadorias. 

 

2.6.1 ICMS, PIS e COFINS sobre vendas  

 

 De acordo com Santos e outros (2011) O PIS e a COFINS são contribuições federais, 

têm como fato gerador o faturamento mensal da empresa, assim entendido o total das receitas 

auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação contábil. 

A apuração de saldo do ICMS, PIS Faturamento e CONFINS deverá ser 
efetuada debitando-se as contas ICMS a Recolher, PIS Faturamento a 
Recolher e CONFINS a Recolher e creditando-se as contas ICMS a 
Recuperar, PIS Faturamento a Recuperar e CONFINS a Recuperar sempre 
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pelo menos valor existente entre as duas contas. (FAVERO, et al., 2010, 
p.246). 

 

2.6.2 ICMS, PIS faturamento e CONFINS sobre o valor do Frete 

 

 De acordo com Favero e outros (2010) Quando ocorrer transporte envolvendo trânsito 

entre Municípios ou Estados, incidirá o ICMS, PIS e Confins sobre frete. Assim quando o 

frete for sobre transporte de mercadorias para revenda, à empresa poderá creditar-se do ICMS, 

PIS e Confins. 

Lembramos a importância de se consultar à legislação vigente sobre ICMS  em cada 

Estado, visto que os procedimentos e/ou alíquotas podem ser diferenciados. 

 

2.7 Microeconomia  

 

Segundo Vasconcellos (2003), a economia baseia-se no o estudo de como a sociedade 

decide aplicar recursos produtivos escassos na produção de bens e serviços de modo a 

distribuí-los entre as pessoas, com o objetivo de satisfazer as necessidades humanas. 

A economia dentro da empresa visa compreender os problemas dentro do mercado 

econômico para definir o que se deve produzir quanto vai custar, como e para quem será 

produzido.   

Segundo Vasconcellos (2003), esses problemas serão resolvidos pelo planejamento 

dos preços, de acordo com a oferta e a demanda do mercado e os recursos produtivos 

disponíveis. 

A economia pode verificar qual é o risco que a empresa corre no mercado antes de 

tomar as decisões e projetar uma estratégia, mostrando a importância dos negócios da 

empresa no mercado.   

Para constituição da empresa industrial Serralheria FALL foi feito um estudo de 

mercado e produtos através de fatores essências, a empresa baseia-se em compra de matéria 

prima de terceiros e produção de portões de garagem e de entrada. 

 

2.7.1 Elasticidade 

 

A elasticidade “reflete o grau de reação ou sensibilidade de uma variável quando 

ocorrem alterações em outra variável, coeteris paribus”. (VASCONCELLOS, 2003, p.48) 

Com este objeto de cálculo as empresas podem fazer estudos no mercado a respeito da 

demanda de seus produtos.  
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Elasticidade-Preço da Demanda (EPD)         

Segundo Vasconcellos e Oliveira (2000) a elasticidade preço da demanda é a relação 

entre a variação percentual na quantidade demandada e a variação percentual do preço, tudo o 

mais constante. 

Sendo calculada da seguinte maneira: 

 

EpD = Q1 – Q0                   Onde, Q0 = Quantidade inicial  

               Q0                                   Q1 = Quantidade final   

            P1 - P0                               P0 = Preço inicial 

               P0                                    P1 = Preço final 

 
Como a correlação entre preço e quantidade demandada é inversa, ou seja, 
a uma alteração positiva de preços corresponderá uma variação negativa da 
quantidade demandada, o valor encontrado da elasticidade-preço da 
demanda será sempre negativo. Para evitar-se problemas com o sinal, o 
valor da elasticidade normalmente é colocado em módulo. 
(VASCONCELLOS, 2003, 49)  

 

 Demanda elástica: quando a EpD em modulo for maior do que um a demanda é 

elástica, isso é, o produto apresenta uma sensibilidade relativamente alta da demanda em 

relação ao preço da mercadoria. 

 Demanda inelástica: é apresentada como um produto com EpD em módulo 

menor que um, ou seja, os consumidores desse produto reagem pouco a variação dos preços, 

isto é, tem baixa sensibilidade ao que acontece com os preços. 

 Demanda de elasticidade-preço unitário: seria quando a EpD em módulo é 

igual a um. O que indica que a variação percentual na quantidade é exatamente igual à 

variação percentual no preço. Isso significa que as variações percentuais na quantidade e no 

preço são de mesma magnitude, porém em sentido inverso. 

Existem alguns fatores que influenciam na elasticidade-preço da demanda, tornando os 

produtos elásticos, inelásticos ou de preço unitário, são eles: 

 Disponibilidade de bens substitutos: “a presença de muitos substitutos para 

uma mercadoria permite que o consumidor da mesma possa substituí-la com facilidade”. 

(VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2000, p.26) 

Sendo assim quanto mais substituto o produto tiver mais elástica será a demanda.  

 Essencialidade do bem: “Se o bem é essencial, será pouco sensível à variação 

de preço; terá, portanto, demanda inelástica”. 
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 Peso do bem no orçamento do consumidor: quanto maior for o peso da 

mercadoria no orçamento do consumidor, mais sensível ele será com relação a variações no 

preço do mesmo, diz Vasconcellos e Oliveira (2000).  

Elasticidade-Renda da Demanda (ERD) 

De acordo com Vasconcellos (2003) a elasticidade-renda da demanda mede a variação 

percentual da quantidade da mercadoria comprada resultante de uma variação na renda do 

consumidor. 

O calculo é representado da seguinte maneira: 

 

ErD = Q1 – Q0                    Onde, Q0 = Quantidade inicial  

            Q0                                   Q1 = Quantidade final   

         R1 - R0                               R0 = Renda inicial 

             R0                                  R1 = Renda final 

 

Em caso de ERD menor que zero, o produto é inferior; entre zero e um o bem é 

normal e maior que um o bem é superior. 

 

2.7.2 Elasticidade-Preço Cruzada da Demanda 

 

Elasticidade-preço cruzada da demanda mede a variação percentual na quantidade 

procurada do bem x com relação à variação percentual no preço do bem y, afirma 

Vasconcellos(2003). 

Podem-se levar em consideração três situações, quando EPC for maior que zero os 

bens são substitutos; menor que zero são complementares e igual a zero são independentes. 

Os cálculos são feitos da seguinte maneira: 

 

ErD = Q1x – Q0x                   Onde, Q0x = Quantidade inicial produto x 

            Q0x                                   Q1 x= Quantidade final  produto x 

         P1y - P0y                              P0y = Preço inicial produto y 

             P0y                                  P1y = Preço final produto y 

 

2.7.3 Estruturas de Mercado 
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As estruturas básicas de mercado são: Concorrência Perfeita; Monopólio; Oligopólio e 

Concorrência Monopolista. Cada uma é composta de um grupo de três características que as 

diferem uma das outras. 

 

2.7.4 Concorrência pura ou perfeita 

 

O fundamental para o modelo de concorrência perfeita “é que tanto compradores como 

vendedores do produto não se sintam capazes de afetar o preço de mercado, de modo que eles 

tomem esse preço como um dado.” (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2000, p.163) 

É um tipo de mercado em que há um grande número de empresas, de modo que, uma 

empresa não tem participação no mercado isoladamente (um átomo), não afeta os níveis de 

oferta e os preços.  

Características: 

 Produtos homogêneos: os compradores são indiferentes quanto à firma que 

fabricou o produto, de modo que o produto  com o preço mais baixo sempre é preferido 

àquele com preço mais elevado.   

  Não existe barreiras: a entrada de novas empresas no mercado é de enorme 

facilidade. 

 Transparência do mercado: todas as informações sobre lucro, preços etc, são 

conhecidas por todos os participantes do mercado. 

Mais uma característica desse tipo de mercado é que, à longo prazo não existe a 

situação em que as receitas superam os custos, mas sim os lucros normais. 

Embora mercados em concorrência perfeita pura sejam raros, o modelo de 
concorrência perfeita nos oferece uma descrição “estilizada” adequada para 
a compreensão em largos traços de muitos fenômenos concretos de 
mercado.( VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2000, p.164) 
 
 

2.7.5 Monopólio 

 

De acordo com Vasconcellos (2003) o mercado monopolista se caracteriza por 

apresentar apenas uma empresa que domina o mercado, não havendo concorrência nem 

produtos substitutos. Os consumidores se submetem ás condições impostas ou deixarão de 

consumir o produto. 

Para a existência desse mercado é necessário que haja barreiras que impeçam a entrada 

de novas empresas. Elas podem acontecer por uma dessas condições: 
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 Controle do fornecimento de matéria-prima: o monopólio pode surgir também 

por uma empresa controlar uma determinada matéria-prima fundamental para o setor. 

 Elevado volume de capital: é a necessidade de a empresa apresentar um 

elevado volume de capital e uma alta capacitação tecnológica. 

 Direitos de propriedade: o caso mais comum é o das patentes. As firmas que 

desenvolveram essas invenções têm monopólio das mesmas. 

 Monopólio natural: acontece quando o mercado, por características próprias 

exige a implantação de grandes industrias, que atuam com economias de escala e custos 

baixos, o que possibilita à empresa cobrar valores, também, baixos. Isso inviabiliza a entrada 

de novas empresas. 

Por ser única no mercado a empresa não está sujeita a preços vigentes, no entanto elas 

não podem aumentar o preço indefinidamente, o governo pode intervir nessas situações. 

Esse tipo de mercado garante o serviço e o produto, no entanto o preço é mais alto e o 

produto tem qualidade menor. 

 

2.7.6 Oligopólio 

 

 Vasconcellos (2003) diz que o oligopólio é um tipo de estrutura caracterizada por um 

pequeno numero de empresas que dominam a oferta de mercado. 

 

Podemos ainda distinguir duas formas de oligopólio: o oligopólio com 
produto homogêneo e o oligopólio com diferenciação de do produto. As 
empresas de um oligopólio homogêneo produzem produtos que não são 
diferenciados por seus compradores de modo que o preço será o único fator 
a influenciar a decisão de compra. O mesmo não ocorre com o oligopólio 
diferenciado em que grupos de compradores podem ter preferências pelo 
produto de determinada firma. (VASCONCELLOS; OLIVEIRA, 2000, p.194). 
 

“Normalmente as empresas discutem suas estruturas de custos, embora o mesmo não 

ocorra com relação a sua estratégia de produção e de marketing.” (VASCONCELLOS, 2003, 

p.77)  

Esse tipo de mercado costuma formar cartéis, para controlar os preços e as produções, 

o que prejudica o consumidor, pois diminui a concorrência que pode garantir preços mais 

baixos. 

 

2.7.7 Concorrência Monopolista 
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Segundo Vasconcellos e Oliveira (2000) a concorrência monopolista é caracterizado 

pela presença de muitas firmas que produzem mercadorias semelhantes, e pela livre entrada 

de novas empresas nesse mercado. 

É uma estrutura entre o Monopólio e a concorrência perfeita, por ter um elevado 

numero de empresas com poder concorrencial, porém com produtos diferenciados e pela 

margem de manobra para fixação de preço não muito ampla, por existir produtos substitutos, 

completa Vasconcellos (2003). 

Isso é o mercado é competitivo, apesar de dar um pequeno poder monopolista às 

empresas. 

Para constituição da empresa industrial Serralheria FALL foi feito um estudo de 

mercado e produtos através de fatores essências, a empresa baseia-se em compra de matéria 

prima de terceiros e produção de portões de garagem e portão social. Atendemos pessoas 

jurídicas e físicas, temos matérias primas de qualidade inferior e superior para atender todos 

os públicos. 

 Numero de empresas no mercado: Um grande número de empresas. 

 Quanto ao produto: Homogêneo 

 Concorrência extra preço: Não é eficaz, porque a empresa tem uma concorrência 

muito alta, e para o consumidor tanto faz comprar em um estabelecimento ou em 

outro. Dificultando a concorrência extra preço.   

 Condições de ingresso no mercado: Sem barreiras. 

 Disponibilidade de bens substitutos: Não há. 

 Classificação do Bem: Bem Final Durável 

Com essas questões respondidas temos que o tipo dos bens é comum. Quanto à 

estrutura de mercado é Concorrência Monopolistica, a elasticidade preço da demanda dos 

bens é inelástica, com relação à elasticidade renda da demanda o bem é normal. 

Através das questões respondidas e das conclusões chegadas a respeito delas, verifica-

se na prática a contribuição da Economia nas empresas, tendo em vista que através dela 

podem-se ter informações importantes sobre o mercado de atuação, seus bens e serviços 

prestados para melhor tomada de decisões diante das informações obtidas.  

No caso da Serralheria FALL, foi levado em consideração o local onde seria montada, 

procurando um lugar onde não houvesse muita concorrência; apesar do bem ser inelástico o 

preço não pode ter muita variação por causa do tipo de concorrência, com isso além do local 

estratégico investimos em propaganda para o negócio. 
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2.8. Logística 

 

 Hoje, muito diferente de anos atrás, as empresas tendem a definir suas estratégias de 

negócios com base em um mercado altamente competitivo e globalizado. Mais que tudo, as 

empresas procuram considerar o cliente global em suas análises e perspectivas, com vistas a 

poderem atuar e permanecerem no vasto mundo dos negócios.  

Com efeito, uma das áreas que muito evoluiu nas organizações, passando a fazer parte 

dessas estratégias foi à logística. Esta deixou de ser vista apenas como uma operação de 

transporte e armazenagem de materiais, para ser visualizada como um forte componente para 

a formulação das estratégias competitivas das organizações, por ser uma área capaz de 

efetivamente planejar e controlar todo o fluxo de armazenagem de produtos, serviços e 

informações associadas.  

        Mais recentemente, com a evolução natural do conceito, surge a noção de 

Gerenciamento da Cadeia de Suprimentos, como uma nova abordagem para os estudos de 

operações da produção, com uma filosofia de caráter gerencial.  

 

2.8.1 Definição de Logística 

 

          A logística é uma atividade da cadeia de suprimentos (Supply Chain Management) 

altamente correlacionada ao atendimento das necessidades do mercado, de produção e de 

marketing, pois consegue disponibilizar produtos e serviços no local onde são necessários, no 

momento em que são desejados, através da administração (planejamento, execução e controle) 

do fluxo e armazenamento de informações, produtos e materiais ao longo de toda a cadeia, 

envolvendo desde a entrada da matéria-prima na fábrica até a entrega do produto acabado ao 

consumidor.  

       Segundo o CML (Conselho de Gestão da Logística - USA), logística "É o processo de 

planejamento, implementação e controle do fluxo eficiente e economicamente eficaz de 

matérias primas, estoque em processo, produtos acabados, bem como serviços e informações 

associadas, cobrindo desde o ponto de origem até o ponto de consumo, com o objetivo de 

atender as necessidades e expectativas do cliente e/ou consumidor". 

 

2.8.2  Sistema de Logística 
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2.8.2.1 Cadeia de Suprimentos 

 

          Para SLACK et al. (2007), a gestão da cadeia de suprimentos é a gestão da interconexão 

das empresas que se relacionam por meio de ligações a montante e a jusante entre os 

diferentes processos, que produzem valor na forma de produtos e serviços para o consumidor 

final. Ainda segundo estes autores, a gestão da cadeia de suprimentos é uma abordagem 

holística de gestão através das fronteiras das empresas. Os autores também descrevem sobre o 

crescente reconhecimento sobre os benefícios substanciais a serem ganhos ao administrar-se 

toda a cadeia de operações de modo que satisfaçam o consumidor final. Estes benefícios 

centram-se em dois objetivos-chaves da gestão da cadeia de suprimentos, satisfazer 

efetivamente os consumidores e fazer isso de forma eficiente. 

         Para FIGUEIREDO et al. (2000), o conceito de Gerenciamento da Cadeia de 

Suprimento (Supply Chain Management – SCM em inglês) surgiu como uma evolução 

natural do conceito de Logística Integrada. Enquanto a Logística Integrada representa uma 

integração interna de atividades, o SCM representa sua integração externa, incluindo uma 

série de processos de negócios que interligam os fornecedores aos consumidores finais. A 

gestão da cadeia em sua totalidade pode proporcionar uma série de maneiras pelas quais é 

possível aumentar a produtividade e, em consequência, contribuir significativamente para a 

redução dos custos, assim como identificar formas de agregar valor aos produtos. 

O processo de fluxo de informações na FALL é gerado a partir do pedido de compra 

ou de venda até mesmo após sua efetivação, quando então é realizado o trabalho da equipe de 

pós-venda, com o propósito de superar a expectativa de satisfação do seu cliente. Os estoques 

são avaliados com o método CMPM (Custo Médio Ponderado Móvel).  

 Sua logística conta com o maior controle e identificação de oportunidades de redução 

de custos, redução nos prazos de entrega e aumento da qualidade no cumprimento do prazo, 

disponibilidade constante dos produtos, programação das entregas, facilidade na gestão dos 

pedidos e flexibilização da fabricação, análises de longo prazo com incrementos em inovação 

tecnológica.  

 
Figura 2: Cadeia de suprimentos da Serralheria FALL 

 
 
 
    PRODUTOS 
 
 

Fluxo de Materiais 

F 
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Onde: 

F = fornecedores 

T = transporte 

FA = FALL 

E = estocagem 

TR = transformação 

C = cliente 

Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

 Sua missão é distribuir produtos, prestar serviços e soluções de qualidade, satisfazendo 

as necessidades dos clientes e contribuindo para o desenvolvimento socioeconômico nas 

regiões onde atua, com a visão de ser referência na comercialização e prestação de serviços 

em equipamentos, componentes e peças, atendendo as necessidades dos clientes. 

 Seus valores estão ligados à satisfação dos clientes de modo que antecipe soluções a 

eles, que tenham relações duradouras e agregam valor no sentido de tempo e agilidade. Sua 

logística tem como: 

 Atividades-chave 

1º Padrões de serviços ao cliente 

- Excelência 

2º Transportes 

- Minimizar os riscos 

3º Administração de estoques 

- Estocagem de matéria prima e de produtos para atendimento ágil 

 Atividades de suporte 

1º Armazenagem 

- Estoques localizados em quase todos os estados do Brasil. 

T FA E TR E C 

Fluxo de Informações 
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2º Manuseio de materiais 

- Programação de reformas, visitas técnicas e contratos de manutenção 

3º Compras 

- Seleção de fornecedores 

4º Cooperação com a produção 

- Sequencia e tempo de volume de produção 

5º Manutenção de informações 

- Canais de comunicação criados para estreitar o relacionamento com clientes 

 A importância da logística é a posse do cliente quando e onde ele desejar. As linhas de 

distribuição da FALL foram estendidas para reduzir os custos e expandir se no mercado. A 

logística levou a empresa a diferentes níveis de serviços aos clientes, sendo bom o fato dos 

produtos serem entregues a eles com agilidade. 

 

2.8.3 Estratégia de Produção 

 

             A estratégia da produção diz respeito ao estabelecimento de políticas e planos amplos 

para utilizar os recursos de uma empresa, visando uma melhor sustentação de sua estratégia 

competitiva em longo prazo. Segundo Chase et al (2004), a estratégia da produção pode ser 

vista como parte de um processo de planejamento que coordena os objetivos operacionais 

com os mais amplos das organizações.  

        As estratégias de produção são desenvolvidas levando em conta os chamados critérios 

competitivos que possibilitam uma melhor análise acerca do posicionamento dos produtos e 

bens, frente às exigências do mercado/clientes. Usualmente são utilizados quatro critérios 

competitivos básicos: custo, qualidade, entrega e flexibilidade. Paiva et al. (2004) identificam 

cinco critérios competitivos na área da administração da  produção  que  se  relacionam  com  

a  estratégia  de  negócios  da organização,  a  saber:  custos,  qualidade,  desempenho  de  

entrega,  flexibilidade  e inovatividade. O último critério, a inovatividade, “é tradicionalmente 

definido como a habilidade da empresa em lançar novos produtos e/ou serviços em curto 

espaço de tempo” (PAIVA et al., 2004, p. 45). 

 

2.8.4 Sistemas de Produção 

 

           Para a produção de um produto ou serviço é preciso que um processo seja constituído. 

Este processo, dependendo de sua organização, pode ser considerado um sistema de produção. 
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Cada sistema de produção precisará avaliar, principalmente, duas variáveis: volume e 

variedade. 

 

2.8.5 Sistema de Produção em Massa 

 

         Sistemas de produção em massa têm como característica altos volumes de produção e 

variedade baixa. Sua característica é que as operações relacionadas com a produção são 

repetitivas – em série – e relativamente previsíveis. Na produção de um automóvel, de um 

eletrodoméstico ou de uma cerveja o sistema encontrado é o de produção em massa. 

 

2.8.6 Objetivos da Administração da Produção  

 

 A função produção, como qualquer outra função na empresa (marketing, finanças, 

recursos humanos, etc) têm objetivos a cumprir. Estes objetivos não podem ser antagônicos 

aos objetivos organizacionais, mais do que isso, eles precisam contribuir para que os objetivos 

maiores da organização sejam alcançados 

 Os principais objetivos da Administração da Produção são ao mesmo tempo forças 

competitivas internas à organização. 

 

2.8.7 Custo 

 

 Diminuir o preço de um determinado produto pode representar aumento significativo 

no volume de vendas, porém se isto não ocorrer a margem de lucro ficará corroída. Um 

trabalho intenso deverá ser realizado para que, através de uma revisão nos processos 

produtivos, os custos de produção sejam reduzidos a fim de o percentual de perdas dos lucros 

nas vendas sejam recuperados. Em um ambiente competitivo, como o que vivenciamos hoje, 

competir por custos pode ser muito mais que uma estratégia competitiva, pode representar a 

própria sobrevivência da empresa.   

 

2.8.8 Qualidade 

 

         Qualidade tanto para produtos como para serviços é algo que exige pleno conhecimento 

do consumidor, pois é este que a definirá. A qualidade do produto ou serviços entregue ao 

cliente dependerá da correta tradução das necessidades dos clientes para dentro do processo 
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produtivo. A perfeita utilização dos recursos produtivos também representa uma importante 

ferramenta para que a qualidade do produto seja alcançada. Traduzindo este objetivo, 

entendemos que qualidade é fazer certo, o trabalho certo, para que o produto certo seja 

entregue ao cliente. 

 

2.8.9 Rapidez 

 

        Cada vez mais a pronta resposta ao mercado se torna um fator competitivo importante. 

As empresas procuram reduzir seu tempo de produção para que possa suprir as necessidades 

de seus clientes. Enquanto reduzir o tempo de produção pode auxiliar na conquista de novos 

clientes, esta mesma rapidez pode trazer problemas de qualidade e custo durante o processo 

de produção. Aumentar a rapidez e manter qualidade superior acompanhada de custos 

adequados é o grande desafio da administração da produção, os quais só poderão ser 

alcançados através de um perfeito funcionamento do sistema produtivo. 

 

2.8.10 Planejamento da capacidade 

 

 A capacidade é, em uma análise ampla, a quantidade que se pode colocar um 

determinado espaço físico. Desta forma a capacidade pode ser definida como a quantidade de 

trabalho máxima que uma unidade produtiva pode executar, dado um determinado intervalo 

de tempo. 

Como exemplo: Uma fábrica de sapatos é capaz de produzir 30 pares por hora. A fábrica 

funciona 6 dias por semana e o tempo diário disponível para a produção é de 10horas. 

Pergunta-se qual a capacidade semanal de produção da máquina? 

 Resolução: 

Primeiro, devemos identificar qual a quantidade de horas disponíveis para a produção na 

semana. 

6 dias/semana x 10 horas/dia = 60 horas/semana 

Em seguida calculamos a capacidade produtiva semanal:  

30 par/hora x 60 hora/semana = 1.800 par/semana 

Desta forma, a capacidade produtiva semanal da fábrica é de 1.800 pares por semana. 

 

2.8.11 Localização da Empresa  
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 Determinada a capacidade com que a empresa vai operar, buscam-se as alternativas 

mais adequadas para a instalação da empresa. 

 

2.8.11.1 Fatores que influenciaram na localização 

 

 Localização dos mercados consumidores  

 Localização dos fornecedores e serviços de apoio  

 Disponibilidade de mão de obra  qualificada 

 Fácil acesso a rodovias e aeroportos 

 Incentivos fiscais (LEI Nº 3.122 / 2010, CAPÍTULO IV, Seção II, Art. 18.) 

 Potencial de crescimento da região  

 Restrições ambientais  

 Entre outros 

 

2.8.12 Quadro de funcionários 

 

Figura 3: Quadro de Funcionários 

5.072,00                     TOTAL 

LIVIA CRISTINA ADMINISTRAÇÃO 1.000,00                     

FABIANA MAPA VENDAS 1.100,00                     

ANTONIO FERREIRA 

622,00                         

PRODUÇÃO 750,00                         

ADRIANA DE MATOS SUPERVISÃO FABRIL 900,00                         

QUADRO DE FUNCIONARIOS 

NOME FUNÇÕES SALARIOS 

LUIZ FERNANDO

JOSE NUNES 

PRODUÇÃO

PRODUÇÃO

700,00                         

 
Fonte: Elaborado pelo grupo 

 

2.8.13 Terceirização 

 

2.8.13.1 Conceito 

 

 A terceirização ou “outsourcing” significa entregar o terceiro as atividades que não 

constituam “atividade fim” de um negócio, aumentando a qualidade e, reduzindo custo 

operacional. A terceirização de mão–de–obra é uma decisão inteligente e que vem sendo 

adotado por maioria das empresas de pequeno porte. 
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 Na serralheria FALL não é diferente, e para ter uma redução de custo e uma mão-de-

obra mais qualificada terceirizou o processo de pintura dos produtos. 

 

2.8.13.2 Base legal para contratação de terceiro 

 

 Artigo 1216 do Código Civil: "Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material 

ou imaterial, pode ser contratadas mediante retribuição". 

 Artigo 1220 do Código Civil: "A locação de serviços não poderá ser contratada por 

mais do que 4 anos".  

 Artigo 82 do Código Civil: "O ato jurídico é válido quando há o agente capaz, objeto 

lícito e forma prevista na lei, ou que esta não proíba.”  

 Artigo 5º da Constituição Federal, no inciso II:“ninguém está obrigado a fazer ou 

deixar de fazer a não ser em virtude de Lei” o que não é proibido é permitido. E Inciso 

XXXVI: "Alei não prejudicará o ato jurídico perfeito".   

 Artigo 170 da Constituição Federal: "Assegura a livre iniciativa, livre concorrência a 

busca do pleno emprego e o livre exercício de qualquer atividade econômica independente de 

autorização de órgãos públicos”. 

 O contrato de terceirização é elaborado com base na Lei Civil, portanto se sustenta em 

três princípios básicos: 

 1º Princípio da Autonomia da Vontade: liberdade de contratar; contratar o que, pelo 

prazo e da forma que quiser.  

 Segundo o art. 82 do Código Civil, o ato jurídico só é legítimo, isto é válido,quando o 

agente for capaz, o objeto for lícito e a forma estiver prescrita em lei, trata-se de obediência ao 

princípio da legalidade disposto no art. 5º, Inciso II da Constituição Federal, segundo o qual 

ninguém está obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude da Lei.  

 2º Princípio da Força Vinculativa: o contrato faz lei entre as partes.  

 3º Princípio da relatividade das convenções: os contratos obrigam apenas as partes 

contratantes. 

 

2.8.13.3 Enunciado 331 TST; Contrato de prestação de serviços; Legalidade; Revisão do 

enunciado 256.  
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I. A contratação de trabalhadores por empresa interposta é ilegal, formando-se o vínculo 

diretamente com o tomador dedos serviços, salvo no caso de trabalho temporário (Lei 

No.6.019, de 03.01.74).  

II. A contratação irregular de trabalhador, através de empresas interposta, não gera 

vínculo de emprego com os órgãos da Administração Pública Direta, Indireta ou Fundacional 

(Art. 37, II, da Constituição da República).  

III. Não forma vínculo de emprego com o tomador a contratação de serviços de vigilância 

(Lei No. 7.102, de20.06.83), de conservação e limpeza, bem como a de serviços 

especializados ligados à atividade-meio do tomador, desde que inexistente a pessoalidade e 

subordinação direta.  

IV. O inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica na 

responsabilidade subsidiária do tomador de serviços quanto àquelas obrigações, desde que 

este tenha participado da relação processual e conste também do título executivo judicial. 

 Enunciado 331, sempre é invocado quando se trata de analisar a terceirização. O 

Enunciado não tem força de lei, mas se origina de uma reiterada jurisprudência, e tem uma 

finalidade de orientar quanto ao entendimento de uma matéria jurídica, e desde que adaptado 

ao fato jurídico é quase sempre aplicado pelos Tribunais do Trabalho. 

 

2.8.13.4 Vantagens e desvantagens na terceirização 

 

 A terceirização apresenta-se como uma nova opção, proporcionando inúmeras 

vantagens, dentre elas: 

 Redução de custos com encargos trabalhistas; 

 Eliminação de gastos com recrutamento, seleção e treinamento de pessoal; 

 Ausência de vínculo empregatício com o trabalhador; 

 Eliminação de ociosidade e aumento de produtividade; 

 Foco na atividade fim; 

 Redução de investimentos em serviço de apoio. 

 Em contrapartida podem ser verificadas as seguintes desvantagens:  

 Redução salarial, pois que algumas empresas visam com a terceirização pagar menos 

do que pagariam aos especialistas se fossem seus empregados; 

 Trás insegurança no emprego, já que ocorre uma ampliação da rotatividade de mão-

de-obra 
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 Tem a tendência de individualização das relações profissionais; 

 

2.9 MATEMÁTICA FINANCEIRA 

 

Matemática financeira é a ação do tempo sobre o dinheiro, trata-se de juros e inflação 

e mostra como isso é aplicado através de empréstimos, investimentos. 

Segundo Kuhnen (2001, p.20) “de forma genérica, podemos então afirmar que o 

estudo da equivalência de valores datados constitui o objetivo da Matemática Financeira.” 

 

2.9.1 SAC – Sistema de Amortização Constante 

 

O Sistema de Amortização Constante (SAC) é um sistema simples, as amortizações 

são constante. Tal sistema de amortização de empréstimos, como o próprio nome indica é 

precisamente caracterizado pelo fato de que a parcela da amortização encerrada em cada uma 

das prestações é mantida constante. 

 

A parcela de capital é obtida dividindo-se o valor do empréstimo ou financiamento 

pelo numero de prestações, enquanto o valor da parcela de juros é determinado 

multiplicando-se a taxa de juros pelo saldo devedor existente no período 

imediatamente anterior. (Vieira Sobrinho, 2011, p. 230). 

 

Por esse sistema o credor exige a devolução do valor principal em parcelas iguais, 

incidindo os juros sobre o saldo devedor. 

 

2.9.2 SAC – Sistema de Amortização Constante 

 

Financiamento realizado de R$32.550,00, para compra de maquinas e equipamentos, 

dividida em 10 prestações e com uma taxa de juros mensal de 3,5 %. 

 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Juro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Infla%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Empr%C3%A9stimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Investimento
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Tabela: Sistema de amortização constante 

Maquinas  Unid. Valor 

Máquina de corte  1 R$ 5.350,00 

Dobradeira Sucção  1 R$ 6.000,00 

Pantógrafo  1 R$ 2.000,00 

Entestadeira  2 R$ 4.300,00 

Estampos  1 R$ 1.000,00 

Máquina de policorte   2 R$ 1.500,00 

Máquina de solda  2 R$ 2.000,00 

Furadeiras manuais  2 R$ 1.000,00 

Furadeira de bancada  2 R$ 500,00 

 

Lixadeira  2 R$ 1.100,00 

Compressor  2 R$ 800,00 

Morsa  4 R$ 800,00 

Equipamentos de corte 

Curvadoras  2 R$ 850,00 

Perfiladoras  1 R$ 1.500,00 

Serras  2 R$ 1.100,00 

Calandras  2 R$ 1.100,00 

Esmeril 2 R$ 300,00 

Ferramentas em geral  4 R$ 1.350,00 

Total dos Equipamentos 35 R$ 32.550,00 
Elaborado pelo grupo 

Taxa de Juros 3,5% ao mês 

TEMPO  AMORTIZAÇÃO   JUROS   PRESTAÇÂO   SALDO DEVEDOR  

0  -   -   -  32.550,00 

1 3.255,00 1.139,25 4.394,25 29.295,00 

2 3.255,00 1.025,33 4.280,33 26.040,00 

3 3.255,00 911,4 4.166,40 22.785,00 

4 3.255,00 797,48 4.052,48 19.530,00 

5 3.255,00 683,55 3.938,55 16.275,00 

6 3.255,00 569,63 3.824,63 13.020,00 

7 3.255,00 455,7 3.710,70 9.765,00 

8 3.255,00 341,78 3.596,78 6.510,00 

9 3.255,00 227,85 3.482,85 3.255,00 
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2.10 Psicologia das organizações 

 

2.10.1 Habilidades Requeridas 

 

 Proprietário: é a parte da organização que possui a responsabilidade de gerenciamento 

total da empresa, no qual, o mesmo deve fica a par de todos os acontecimentos para 

que sejam tomadas as decisões, sendo assim possível realizar melhorias através de 

planejamentos. 

 Supervisor: é o profissional que irá administrar coordenar e gerenciar os processos da 

serralheria. Exige desse profissional ensino médio completo, curso profissionalizante 

na área, experiência na produção e coordenação da serralheria. Desse profissional 

requer conhecimento de todo processo de produção da serralheria, mecânica geral e 

especifica. Técnicas avançadas relativa ás máquinas e equipamentos mecânicos, 

pneumáticos e hidráulicos. 

 Para esse processo de coordenação da equipe de produção da Serralheria Fall é 

necessário que o coordenador tenha alem do amplo conhecimento de todo o processo de 

produção habilidade de observar e intervir se necessário nesse processo de forma que possa 

ampliar melhorar e/ou qualificar a dinâmica do mesmo. 

 Psicólogo: possui a função de promoção e manutenção da saúde mental. A Serralheria 

Fall, juntamente com o psicólogo da nossa equipe valoriza e realiza trabalhos com o 

manejo do stress, programas de integração, socialização e regulação de conflitos. 

        As funções do psicólogo em nossa empresa são: Recrutamento e Seleção de 

pessoas. Controle e planejamento do RH, treinamento, avaliação de desempenho. 

Desenvolvimento de equipes, atuar e coordenar grupos de liderança. Juntamente com toda a 

equipe promover motivação e satisfação. 

 Contador/Jurídico: Responsáveis por toda a gestão contábil e jurídica que a empresa 

necessita. E por uma questão de praticidade e qualidade esse serviço é prestado por 

uma empresa terceirizada que é especialista no assunto. 

 Vendedor: os vendedores da Serralheria FALL necessitam de um amplo conhecimento 

da língua portuguesa. Ensino médio completo. Conhecimentos sobre o sector do 

10 3.255,00 113,93 3.368,93  -  
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comercio.  Conhecimentos sobre a atividade e funcionamento comercial das empresas. 

Conhecimentos de informática enquanto utilizador, nomeadamente, de equipamentos e 

aplicações informáticas específicas da área comercial.  Conhecimentos de 

"marketing". Noções de comunicação, promoção e animação do ponto de venda. 

Conhecimentos de técnicas de negociação. Conhecimentos de técnicas de 

argumentação. Conhecimentos de cálculo comercial. Conhecimentos sobre os 

produtos, suas características, finalidades, modos de utilização.  

         Os vendedores de nossa empresa possuem os deveres de: promover e efetuar a 

venda de produtos através de contatos estabelecidos com clientes, com vista à sua satisfação. 

Estudar os produtos da empresa, caracterizar o tipo de clientes e recolher informação sobre a 

concorrência e o mercado em geral, de forma a responder adequadamente às necessidades dos 

clientes. Preparar ações de venda, em função dos objetivos e da política da Serralheria Fall. 

Apresentar o produto, referindo as suas vantagens e características, demonstrando quando 

necessário as potencialidades do mesmo. Negociar preços, modalidades de pagamento e 

condições de venda em função de parâmetros pré-estabelecidos.  

       Buscamos em nossos vendedores características de adaptar-se a diferentes 

situações e contextos, demonstração de disponibilidade e cortesia no relacionamento com 

interlocutores diferenciados, capacidade de persuasão junto dos clientes, adaptar a linguagem 

às características dos interlocutores.  

 Auxiliar de Compras: é o profissional que irá efetuar as compras de matérias em geral 

para a serralheria. Para execução desse cargo é necessário ensino médio completo, 

conhecimento básico de matemática financeira, conhecimento da língua portuguesa, 

facilidade de comunicação e interação, boa argumentação. Conhecimento sobre o 

sector do comercio e informática. Conhecimento básico dos materiais utilizados na 

serralheria.  

      Esse profissional deverá planejar a execução das compras de modo que não faltem 

materiais para serralheria e nem ocorram perdas, por isso é necessário que ele tenha noção 

básica de manutenção e armazenamento dos mesmos. Para que a empresa tenha menores 

gasto o auxiliar de compras deve negociar preços e modalidades de pagamento com seus 

fornecedores.    

 

 Serralheiro: esse profissional para fazer parte da nossa equipe de produção necessita 

dos pré-requisitos: Curso profissionalizante e ensino médio completo. Experiência na 

área de serralheria.    
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        As habilidades exigidas desse profissional são: capacidade de analisar e 

interpretar documentação, técnica relativa às máquinas e equipamentos mecânicos, 

pneumáticos e hidráulicos. Noções de: desenho técnico, matemática, segurança, higiene, 

normas e padrões de qualidade.  

        Os Conhecimentos em mecânica geral, funcionamento de equipamentos, técnicas 

de manutenção preventiva, técnicas de reparação, funcionamento de dispositivos auxiliares e 

técnicas de instalação, regulação e manutenção de dispositivos auxiliares são essenciais.  

 Auxiliar de Serralheria: exerce a função de dar apoio técnico e auxiliar o serralheiro. È 

exigido desse profissional ensino médio completo, conhecimento de técnica relativa ás 

maquinas, equipamentos e mecânica em geral, noção de desenho Técnico e 

matemática. 

 Pintor: exige-se do pintor ensino fundamental completo. Habilidade em acabamento e 

pintura. Experiência na área. O pintor tem a responsabilidade de finalizar as peças 

produzidas na serralheria, assim ele é responsável pelo acabamento de toda a 

produção. 

 Motorista: é o responsável por fazer as entregas dos materiais da Serralheria Fall. Para 

a execução desse cargo é necessário ensino fundamental completo carteira de 

Habilitação nacional categoria D. Conhecimento básico de Belo Horizonte e Região 

Metropolitana.  

      Exige-se desse profissional conhecimento básico de armazenamento, conservação e 

transporte de mercadoria.     

 

2.10.2 Trabalho em equipe 

 

      A Serralheria Fall visa e acredita em um trabalho em equipe, tendo em vista que o 

processo em conjunto possibilita maiores e melhores resultados.  Buscamos profissional que 

tenham características de interação e adaptação, já que o andamento de uma empresa é um 

processo dinâmico. Não acreditamos em formulas prontas e “mágicas” para trabalhar e 

desenvolver resultados satisfatórios, e sim, em um trabalho qualificado. 

       O sucesso da produção da nossa equipe basea-se na dedicação e empenho de cada 

funcionário.  Assim apostamos em freqüentes treinamentos para qualificar nossa equipe. 

Utilizamos de técnicas para incentivar a produção. Valorizamos a saúde de nossos 

funcionários acreditamos que ela é de suma importância no processo de produção e para o 

sucesso da nossa empresa, assim trabalhamos com orientações sobre segurança no trabalho, 
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higiene, ergonomia, além de ter uma constante vigilância dos conflitos tentando proporcionar 

um ambiente com poucos índices de stress, valorizando assim a saúde corporal e mental dos 

indivíduos. 

  

2.10.3 A liderança 

 

      O papel de um líder é essencial no desenvolvimento de uma empresa. Acreditamos a que 

liderança pode fazer a diferença entre o sucesso e o fracasso organizacional. Atribuísse ao 

líder o cumprimento das metas financeiras e organizacionais. Nossos lideres para atingir essas 

metas se utilizam de feedback abundante e revisão constante dos resultados. 

          O grande desafio, no desenvolvimento da liderança, é educar as pessoas aos moldes da 

cultura da empresa. Liderar exige grandes doses de flexibilidade e de capacidade de 

improvisação, além de capacidade de análise para reformular permanentemente o curso e não 

se agarrar a um plano.   

        È importante que um líder tenha a capacidade de adotar uma posição e tomar decisões 

difíceis e de criar uma estratégia ou visão para o sucesso.  Mobilizar e motivar a equipe 

também são um dos papeis importante de um líder. 

         Consideramos a liderança uma atividade, não um conjunto de características pessoais, 

por isso acredita-se na capacidade de nossos profissionais e em suas qualificações.  

          Nossos líderes exercem um papel importante nos processos de conflitos que aparecem 

na dinâmica da nossa empresa, cabe a eles saberem quais competências, normas e valores 

culturais da organização valem à pena preservar, quais terão de ser descartados e que 

inovações são necessárias para que a Serralheria Fall possa utilizar o melhor de sua história e 

avançar rumo ao futuro. 

 

2.10.4 Conflitos  

 

          O conflito é o motor da inovação. Se for administrado de maneira produtiva, 

impulsionará a mudança. O trabalho adaptativo quase sempre gera conflito, porque implica 

decidir que características ficam e quais serão descartadas. 

          Para solucionar e evitar conflitos é de extrema importância discutir questões 

estratégicas que se evitaram no passado, estabelecer estruturas e processos que incluam 

cronogramas de reuniões. Manter supervisão constante para que haja o controle das 

interações, e tentando evitar assim conflitos pessoais em um espaço profissional. Também é 
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muito importante a capacidade de "ouvir o que não se diz" ou ler nas entrelinhas, para 

entender quais são os valores e os fatores que podem gerar resistência à mudança. 

      Exemplo de conflito gerado na empresa é a requisição do funcionário para promoção de 

cargo, nesse caso a empresa analisa as qualificações, experiência e desempenho do mesmo 

para averiguar se ele tem a capacidade de subir de cargo, alem disso é importante analisar se o 

quadro de funcionário está completo. 

      Concluísse que os conflitos são importantes para a evolução e crescimento da empresa, 

mas para isso é necessário um bom gerenciamento dos mesmos, para que eles não gerem 

desconfortos e intrigas entre os funcionários.     
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3. CONCLUSÃO 

 

Conclui-se que o trabalho interdisciplinar é de suma importância, pois identifica a 

como cada matéria faz o estudo no período, indicando em que momento se aplica para cada 

disciplina.  Não podemos deixar de falar da importância de todos os setores se comunicarem 

com a contabilidade, onde os mesmos passam as informações sobre o trabalho que realizaram, 

para que possam ser analisadas e demonstradas contabilmente, além de auxiliar nas tomadas 

de decisões dos sócios para dar o próximo passo. 

O presente trabalho interdisciplinar apresenta uma relação entre as disciplinas do curso 

de ciências contábeis. A oportunidade de desenvolver o presente cria uma ponte entre a teoria 

e a prática, pois a construção do conhecimento tem que ser efetiva e trabalhar as situações que 

possam vir a ser exigidas ou encontradas no cotidiano profissional. 

Percebe-se ao longo do desenvolvimento do trabalho tendo como base a contabilidade 

que estuda o patrimônio e apresenta as demonstrações contábeis, após a apuração dos fatos e 

registrando–os. 

A logística observa o interesse em reaproveitar todo o material de refugo, observando 

as aplicações que possam ser bem absorvidas pelo mercado, seja em testar subprodutos ou 

fazer a análise da melhor opção ambiental aplicável a esses materiais. O Custo tem que ser 

bem calculado e de seu resultado a entidade se posiciona no mercado. Oferece o melhor 

produto com melhor aproveitamento das receitas. As minúcias do estoque, dos valores 

agregados, dos gastos diretos e indiretos para estar em funcionamento, mas tudo isso tende a 

incluir um bom relacionamento com a logística. Quando percebemos através da psicologia 

que o intelectual dos empregados e seu interesse em atingir as expectativa e metas para o qual 

a empresa trabalha.  

As dificuldades encontradas, os obstáculos enfrentados pelo grupo não são mera 

simulação, mas sim a realidade encontrada no dia-a-dia dos profissionais que já fora do 

ambiente acadêmico precisam trazer à memória aquilo que lhe foi transferido.  
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APÊNDICE 
 

Apêndice 1 – CONTRATO SOCIAL 

 

CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

 

Fabiana Mapa de Abreu, brasileira, solteira, empresária, nascida ao dia 30/04/1987, 

no município de Belo horizonte - MG, portadora da Carteira de Identidade nº.MG-

11.167.922, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº.  123.456.789-00, 

residente e domiciliada na Rua Consuelo, nº. 215 bairro Jardim dos Comerciários, 

Belo Horizonte-Minas Gerais, Cep 31.650-100. 

Adriana de Matos Vieira, brasileira, solteira, empresária, nascida ao dia 

16/05/1989, no município de Santa Luzia-MG, portadora da Carteira de Identidade 

de nº. MG-3.761.875, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 580.284.396-

91, residente e domiciliada na Rua das Goiabeiras, nº. 129, bairro Bom Destino, 

Santa Luzia-Minas Gerais, Cep 33060-180. 

Lívia Cristina dos Santos, brasileira, solteira, empresária, nascida ao dia 

16/07/1989, no município de Belo Horizonte - MG, portadora da Carteira de 

Identidade de nº. MG 0.666.666, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº 

580.555.555-55, residente e domiciliada na Rua das Varginha, nº. 129, bairro Rio 

Branco, Belo Horizonte-Minas Gerais, Cep 33060-180. 

Luiz Fernando Ramos Amâncio, brasileiro, solteiro, empresário, nascido ao dia 

26/09/1986, no município de Belo Horizonte, portador da Carteira de Identidade de 

nº. MG 22.123.098, expedida pela SSP/MG, inscrito no CPF sob o nº. 000.345.374-

59, residente e domiciliado na Rua Wania de Carvalho Silveira, nº. 70, bairro 

Silveira, Belo Horizonte-Minas Gerais, Cep 30.855-100, têm ajustado entre si, justo e 

acertado, constituir uma sociedade empresária limitada, observados os termos da 

Lei Federal nº. 10.406/2002 – Código Civil – CC, que será regida pelas cláusulas e 

condições a seguir estipuladas, de livre e comum acordo, por manifestação 

espontânea de vontades, a saber: 

SEÇÃO I – NOME EMPRESARIAL E SEDE 

CLÁUSULA PRIMEIRA – A sociedade é constituída e praticará suas atividades sob o 

nome empresarial de SERRALHEIRIA FALL LTDA, adotando o nome fantasia de 
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SERRALHEIRIA FALL. 

Parágrafo Único – A sociedade empresária limitada terá sede e domicílio no 

município de Nova Lima, estado de Minas Gerais, na Rua Alameda da Serra, nº. 

2000, bairro Vila da Serra, Cep. 33.333-333. 

SEÇÃO II – OBJETIVO SOCIAL 

O objetivo social da empresa é comércio e indústria de Serralheria. 

SEÇÃO III – CAPITAL SOCIAL 

CLÁUSULA TERCEIRA – O Capital Social é de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 

representado por 200.000,00 (duzentos mil) quotas, no valor nominal de R$ 1,00 

(um real) cada, integralizadas em moeda corrente no país, ficando assim 

representado e distribuído: 

CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

 

Seção III – Capital Social 

 

          CLÁUSULA QUARTA – As quotas sociais são indivisíveis e não poderão ser 

cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), 

ao(s) qual (is) fica assegurado, em igualdades de condições e preço, assim como na 

proporção da distribuição do Capital Social, o direito de preferência de aquisição das 

quotas sociais postas à venda, observando o seguinte: 

I – O(s) sócio(s) que pretender (em) vender suas quotas sociais deverá (ao) notificar 

outro(s), por escrito e com a prova de respectivo recebimento, para se manifestarem, 

no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sobre o exercício do direito de preferência de 

aquisição das quotas sociais; 

NOME 

QUANT.  

QUOTAS 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL % 

Fabiana Mapa de Abreu 50.000 R$ 1,00 50.000,00 25,00% 

Adriana de Matos Vieira 50.000 R$ 1,00 50.000,00 25.00% 

Lívia Cristina dos Santos 60.000 R$ 1,00 60.000,00 30,00% 

Luiz Fernando Ramos 

Amâncio 40.000 R$ 1,00 40.000,00 20,00% 

 Total... 200.000   200.000,00 100% 



56 

 

II – Caso algum dos sócios não queira exercer o direito de preferência, o(s) outro(s) 

poderá (ao) sub-rogar nesse direito; 

III – Findo o prazo para a manifestação e exercício do direito de preferência de 

aquisição das quotas sociais sem que o(s) sócio(s) notificado(s) se manifeste(m) ou 

exerça(m) o direito de preferência, poderá (ão) o(s) sócio(s) notificante(s) ceder ou 

transferir suas quotas sociais ao(s) terceiro(s) interessado(s). 

SEÇÃO IV – RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA QUINTA – A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas quotas 

sociais, porém respondem solidariamente pela integralização da totalidade do 

Capital Social. 

SEÇÃO V – PRAZO DE DURAÇÃO E INÍCIO DE ATIVIDADES 

CLÁUSULA SEXTA – A sociedade desenvolverá suas atividades e seu objetivo social a 

partir de 03/07/2012 com o prazo de duração por tempo indeterminado.     

                

CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

  

Seção VI – Administração e Assinatura 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – A administração e representação da sociedade serão exercidas, 

em conjunto ou isoladamente, pelos sócios. 

 

Parágrafo Primeiro - Caberá ao(s) sócio(s) administrador (es) a representação da 

sociedade, judicial e/ou extrajudicial, perante as instituições financeiras e bancárias, 

fornecedores, clientes em geral ou quaisquer terceiros, assim como autarquias, 

órgãos e repartições públicas federais, estaduais e municipais. 

 Parágrafo Segundo – É vedado o uso da sociedade para fins diversos aos 

previstos no objetivo social, tais como avais, cartas de fianças, endossos ou 

qualquer outra responsabilidade junto a terceiros que venha comprometer a 

sociedade ou seu patrimônio, sendo nulos e inoperantes esses atos caso praticados 

por seus titulares ou empregados. 

 Parágrafo Terceiro – É vedado ao(s) administrador (es) fazer (em)-se 

substituir no exercício de suas funções, sendo-lhe(s) facultado constituírem 

mandatário da sociedade, nos limites de seus poderes. 
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CLÁUSULA OITAVA – O(s) sócio(s) administrador (es) terá(ao) uma retirada mensal, a 

título de pró-labore, que será estipulada anualmente em Reunião dos Sócios, 

respeitando os limites estabelecidos pela legislação vigente. 

SEÇÃO VII – EXERCÍCIO SOCIAL E PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CLÁUSULA NONA – O exercício social será coincidente com o ano civil, iniciando em 

1° de janeiro e terminando em 31 de dezembro de cada ano civil. 

CLÁUSULA DÉCIMA – Ao término do exercício social em 31 de dezembro, o(s) 

administrador (es) prestará (ao) contas justificadas de sua administração, 

procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de 

resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros 

ou perdas. 

Parágrafo Único – A qualquer tempo o(s) sócio(s) poderá(ao) examinar os livros, 

documentos e estado de caixa da sociedade, podendo, ainda, solicitar ao(s) 

administrador(es) os esclarecimentos necessários, que deverão ser feitos no prazo 

máximo de 5 (cinco) dias úteis. 

CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

 

SEÇÃO VIII – REUNIÃO E DELIBERAÇÃO DOS SÓCIOS 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Os sócios se reunirão pelo menos 1 (uma) vez por 

ano, nos 4 (quatro) meses seguintes ao término do exercício social, com o objetivo 

de deliberar sobre as contas justificadas, o balanço patrimonial e o de resultado 

econômico apresentados pelo(s) administrador(es), assim como de qualquer outro 

assunto constante de ordem do dia. 

Parágrafo Primeiro – Até 10 (dez) dias antes da data marcada para a reunião, os 

documentos referidos no caput da presente Cláusula deverão ser comprovadamente 

postos pelo(s) administrador (es) à disposição do(s) sócio(s) que não exerça(m) a 

administração da sociedade empresária. 

Parágrafo Segundo – Poderá ser convocada pelo(s) administrador (es), a qualquer 

momento, Reunião Extraordinária de Sócios, desde que a convocação se feita por 

escrito e com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, para deliberar sobre aumento 

ou redução de Capital Social; designação ou destituição e o modo de remuneração 

do(s) administrador(es); alteração do Contrato Social; distribuição de lucros; cisão, 



58 

 

fusão, transformação, incorporação ou dissolução da sociedade; pedido de 

recuperação judicial; oneração ou alienação de bens do ativo fixo; ou qualquer outro 

assunto pertinente à sociedade. 

Parágrafo Terceiro – Caso o(s) administrador (es) não promover (em) a 

convocação para Reunião de Sócios Ordinária até 15 (quinze) dias antes do término 

do prazo estabelecido no caput desta Cláusula, ou de Reunião de Sócios 

Extraordinária até 10 (dez) dias contados da solicitação feita por sócio(s), por escrito 

e com a prova de respectivo recebimento, qualquer sócio poderá promover 

validamente a convocação. 

Parágrafo Quarto – O comparecimento na Reunião de Sócios supre de pleno 

direito, a prova de convocação específica do(s) sócio(s) para a reunião. 

Parágrafo Quinto – A Reunião de Sócios se torna dispensável quando todos os 

sócios decidirem, por escrito, sobre a matéria que seria objeto de deliberação, 

excetuando-se os casos em a lei ou Contrato Social exigem a realização da reunião. 

Parágrafo Sexto – A Reunião de Sócios poderá ser iniciada com a presença, em 

primeira convocação, de sócios que representem, no mínimo, 3/4
 (três quartos) do 

Capital Social e, nas demais convocações, com a presença de sócios que 

representem, no mínimo, 1/2 (metade) do Capital Social. 

Parágrafo Sétimo – As deliberações serão aprovas por votos correspondentes a 3/4
 

(três quartos) do Capital Social. 

SEÇÃO IX – ABERTURA DE FILIAIS 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A sociedade poderá, a qualquer tempo, abrir ou fechar 

filial, sucursal, agência, depósitos, escritórios ou outra dependência em qualquer 

parte do território nacional, mediante competente Alteração do Contrato Social 

assinada por todos os sócios. 

CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

SEÇÃO X – RESOLUÇÃO DA SOCIEDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – A sociedade não se dissolverá com o falecimento ou 

interdição de qualquer dos sócios, continuando suas atividades com o(s) sócio(s) 

remanescente(s). 

 

Parágrafo Primeiro – Havendo falecimento ou interdição de qualquer sócio, a 

sociedade ou o(s) sócio(s) remanescente(s) deverá (ao) apurar os haveres 



59 

 

correspondentes à participação do sócio falecido ou interditado até a data do fato, 

em balanço patrimonial especialmente levantado, e efetuar o pagamento ao(s) 

herdeiro(s) e/ou sucessor(es) legalmente reconhecidos, na seguinte forma e prazos: 

I – 20% (vinte por cento) no prazo máximo de 90 (noventa) dias; 

II – mais 30% (trinta por cento) no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias; 

III – o restante de 50% (cinqüenta por cento) no prazo máximo de 1 (um) ano. 

Parágrafo Segundo – O mesmo procedimento será adotado em qualquer outro 

caso em que a sociedade se resolva em relação a qualquer de seus sócios. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O sócio que desejar se retirar da sociedade, seja por 

divergência de deliberação tomada em Reunião de Sócios ou qualquer outra razão, 

deverá notificar, por escrito e com a prova de respectivo recebimento, a sua 

resolução ao(s) outro(s) sócio(s), com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. 

Parágrafo Único – Caso o(s) sócio(s) remanescente(s) deliberem pela continuidade 

da sociedade, a sociedade ou o(s) sócio(s) remanescente(s) deverá(ão) apurar os 

haveres correspondentes à participação do sócio dissidente ou retirante até a data 

de sua efetiva saída, em balanço patrimonial especialmente levantado, e efetuar o 

pagamento em 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a 

primeira em 30 (trinta) dias contados da efetivação de sua retirada ou do vencimento 

do prazo de 60 (sessenta) dias contados da comunicação de sua resolução. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Se a maioria dos sócios, representativa de mais de 1/2 

(metade) do Capital Social, entender que um ou mais sócios está(ão) pondo em 

risco a continuidade da sociedade em virtude de atos de inegável gravidade, 

poderão excluí-lo(s), por justa causa, mediante Alteração do Contrato Social 

aprovada em reunião específica para esse fim, dando ciência ao acusado em tempo 

hábil para permitir seu comparecimento e o exercício do direito de defesa. 

Parágrafo Único – Caso seja tomada a deliberação pela exclusão do(s) sócio(s) 

acusado(s), a sociedade ou o(s) sócio(s) remanescente(s) deverá(ao) apurar os 

haveres correspondentes à participação do sócio excluído até a data de sua efetiva 

saída, em balanço patrimonial especialmente levantado, e efetuar o pagamento em 

12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 30 

(trinta) dias contados da efetivação de sua retirada. 
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CONTRATO SOCIAL  

SERRALHERIA FALL LTDA. 

 

                     SEÇÃO XI – DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, 

que não está (ao) impedido(s) de exercer (em) a administração da sociedade por lei 

especial; ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar (em) sob os 

efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 

públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, 

peculato; ou contra a economia popular, o sistema financeiro nacional; contra 

normas de defesa da concorrência, as relações de consumo, a fé pública ou a 

propriedade. 

SEÇÃO XII – CASOS OMISSOS E DÚVIDAS 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – As dúvidas eventualmente surgidas e os casos omissos 

referentes ao presente Contrato Social serão regulados e omissos referentes ao 

presente Contrato Social serão regulados e resolvidos com observância dos 

preceitos da Lei Federal nº. 10.406, de 10 de janeiro de 2002 – Códigos Civil-CC, e 

pela legislação específica em vigor à época. 

SEÇÃO XIII – FORO 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG para 

exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, bem 

como para dirimir quaisquer conflitos que possam surgir. 

     Estando, assim, justos e contratados, assinam o presente instrumento em 3 (três) 

vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

 

Belo Horizonte, 03 de janeiro de 2011. 

_________________________________ 

      Fabiana Mapa de Abreu 

_________________________________ 

     Adriana de Matos Vieira 

_________________________________ 

     Lívia Cristina dos Santos 

_________________________________ 

     Luiz Fernando Ramos Amâncio 
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Apêndice 2 – Balanço Patrimonial 

Notas 30/9/2012 31/8/2012 Notas 30/9/2012 31/8/2012

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE

   Caixa/Bancos......................................................................4 14.171          13.854                Fornecedores...................................................................11 40.000            5.000               

   Aplicações Financeiras......................................................................8 104.020        102.000              Empréstimos e financiamentos......................................12 26.040            29.295             

   Duplicatas a Receber/Clientes..........................................7 111.367        56.650    Obrigações Fiscais e Tributárias.....................................13 21.848            9.062

   Estoque de Mercadorias................................................5 10.934          8.625                  Salários a Pagar...............................................................14 -                 -                  

   Impostos a Recuperar.....................................................6 -               -                     Encargos Sociais a Recolher......................................15 6.019              4.076

      Total ........................................................ 240.492        181.129              Provisão Imposto de Renda e CSLL......................................16 4.378              846

   Dividendos a Pagar.......................................................

ATIVO NÃO CIRCULANTE       Total ....................................................... 98.284            48.279

   Empréstimos a Coligadas................................................-               -                  

   Depósitos Judiciais e outros................................................-               - PASSIVO NÃO CIRCULANTE

   Investimentos.......................................................................44.000          40.000                Empréstimos e financiamentos......................................

   Imobilizado......................................................................9 50.490          35.490                Outras contas a pagar...................................................

   (-)Depreciações acumuladas................................................10 7.098            3.549                     Total....................................... -                 -                  

    Intangível............................................................................

   Diferido............................................................................ PATRIMÔNIO LÍQUIDO

     Total................................................... 87.392          71.941                Capital social...................................................................18 204.792          200.000           

   (-) Capital a Integralizar................................................................-                 -                  

   Correção Monet.do Capital Integralizado................................................................-                 -                  

      Reserva Legal................................................................19 1.240              240

      Reservas para Contingências................................20 2.357              455

  Reserva de Lucros..........................................................21 21.211            4.097

   Prejuizos Acumulados..............................................

      Total do Patrimônio Líquido................................. 229.600          204.792           

   Total do ativo.............................................................................................327.884        253.070                 Total do passivo e do Patrimonio Liquido.............................................................327.884          253.070           

0,00              

EMPRESA EXEMPLO S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 AGOSTO E 30 SETEMBRO 2012    (valores expressos em reais)

 

 

 

 

 

 

 



62 

 

Apêndice 3 – Demonstração de Resultado 

30/09/2012 31/08/2012

RECEITA DE VENDAS...................... .............................................................................................................111.367            56.650             

    Impostos Incidentes Sobre as Vendas............................................................................30.348              15.437             

      RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS..........................................................................................81.020              41.213             

CUSTO DAS VENDAS (CMV).............................................................................................................46.176              28.325             

      LUCRO BRUTO.............................................................................................................................34.844              12.888             

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS........................................................ 6.394                5.148               

DESPESAS COM VENDAS........................................................................................4.145                2.963               

RECEITAS FINANCEIRAS..........................................................................................2.020                2.000               

DESPESAS FINANCEIRAS........................................................................................1.139                1.139               

CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO...........................................................

RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL 4.000                

      LUCRO OPERACIONAL.............................................................................................................................29.186              5.637               

RECEITAS NÃO OPERACIONAIS.............................................................................

DESPESAS NÃO OPERACIONAIS.........................................................................

      LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA.............................................................................................................................29.186              5.637               

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA............................................................ 4.378                846                  

PROVISÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL(CSLL)................................................

      LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO.............................................................................................................................24.808              4.792               

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO E 30 DE SETEMBRO

(valores expressos em reais)

EMPRESA EXEMPLO S.A.
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Apêndice 4  – DMPL 

Reserva 

Legal

Reserva para 

Contingência

Saldos em 31 de julho de 2012.................200.000        -             -                  -                 -               200.000              

    Aumento de Capital............................... -               -             -                  -                 -               -                      

    Reserva de Reavaliação....................... -               -             -                  -                 -               -                      

    Lucro do exercicio............................... -               -             -                  4.792             -               4.792                  

    Destinação dos Lucros: 240            455                 (695)               -                      

      Constit.Reservas................................ -                      

      Dividendos.......................................... -                      

Saldos em 31 de agosto de 2012.................200.000        240            455                 4.097             -               204.792              

    Aumento de Capital............................. 4.792            (240)           (455)                (4.097)            -               -                      

    Reserva de Reavaliação................... -               -             -                  -                 -                      

    Lucro do exercicio.............................. -               -             -                  -                 24.808          24.808                

    Destinação dos Lucros:

      Constituição de Reservas..................................-               1.240         2.357              -                 (3.597)          -                      

      Dividendos.......................................... -                      

Saldos em 30 de Setembro de 2012.................204.792        1.240         2.357              (0)                   21.211          229.600              

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

(valores expressos em reais)

EMPRESA EXEMPLO S.A.

Reservas de Lucros

Capital 

Social

Lucros 

Acumulados

Reserva de 

Reavaliação

Total do 

Patrimônio 

Líquido

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO E 30 DE SETEMBRO 2012
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Apêndice 5  – DVA 

30/09/2012 31/08/2012

Receita Bruta de Vendas...........................................111367 56.650             

Menos:

  Fornecedores.............................................................16162 9.914               

  Fornecedores de Serviços.................................... 8328 5.657               

(=) Valor Adicionado Bruto 86878 41.079             

(-) Depreciação e amortização 2309 1.710               

(=) Valor Adicionado Liquido prod. entidade 84569 39.369             

(+) Resultado Eq. Patrimonial / Desp. Financ. 5139 1.139               

(+) Receita Financ. 2020 2.000               

(=) Valor Adicionado Recebido 42.508             

Valor Adicionado Liquido 91.729             42.508             

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO Percentual Percentual

   Governo (impostos).......................................................51.077             55,68% 27.005             63,53%

   Empregados (Mão-de-Obra)...................................12.101             13,19% 7.862               18,50%

   Financiadores - Juros..............................................1.139               1,24% 1.139               2,68%

Retenção:

    Depreciação.............................................................2.603               2,84% 1.710               4,02%

    Lucro.................................................................. 24.808             27,04% 4.792               11,27%

(=) Valor Adicionado Líquido......................................91.729             100,00% 42.508             100,00%

(valores expressos em reais)

EMPRESA EXEMPLO S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE AGOSTO E DE 30 SETEMBRO 2012

As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Contábeis.

 

Informações para o cálculo do valor Adicionado mês de agosto 

Despesas  Pessoal Serviços 3° Governo Depreciação 

Administrativas 4854 1456 1699 1699 294 

Vendas 2963 741 1126 1096 0 

Financeira 1139,25       
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Custo dos Produtos Vendidos mês agosto 
   Fornecedores 9914 35% 
   Serviços 2833 10% 
   Governo 8498 30% 
   Mão-de-obra 5665 20% 
   Depreciação 1416 5% 
   Total 28325,18 100% 
   

      

      Informações para o cálculo do valor Adicionado mês de setembro 

Despesas    Pessoal Serviços 3° Gorveno Depreciação 

Administrativas 6100 1830 2135 2135 294 

Vendas 4145 1036 1575 1534 0 

Financeira 1139         

Res. Eq. Patr. 4000 
    

      

      Custo dos Produtos Vendidos mês 
setembro 

   Fornecedores 16162 35% 
   Serviços 4618 10% 
   Governo 13853 30% 
   Mão-de-obra 9235 20% 
   Depreciação 2309 5% 
   Total 46176,07 100% 
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Apêndice 6 – NOTAS EXPLICATIVAS 

 

  SERRALHERIA FALL LTDA 
 

 
 

 
1 – CONTEXTO OPERACIONAL: 

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO 
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES À AGOSTO E SETEMBRO 2012 

 
VALORES EXPRESSOS EM REAIS 

 

Nota 01 – Contexto Operacional 

 

A Empresa Serralheria FALL Ltda é uma sociedade empresária limitada, com sede na cidade 

de , Brasil, e tem como principais operações a industrialização de blocos de Concreto. 

 

Nota 02 – Apresentação das Demonstrações Contábeis 

 

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de Agosto 2012 e 30 de 

setembro de 2012. 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas 

no Brasil, tomando-se como base a Lei n° 11.638/2007 e o Pronunciamento Técnico PME – 

Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos 

Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, Resoluções CFC 

n°750/1993, 1.255/2009 e 1.282/2010. A preparação das demonstrações contábeis requer que 

a administração utilize estimativas e premissas que afetem os valores reportados de ativos e 

passivos, a divulgação de ativos e passivos contingentes na data das demonstrações contábeis, 

bem como os valores reconhecidos de receitas e despesas durante o exercício. Os resultados 

reais podem ser diferentes dessas estimativas. 

 

Nota 03 – Sumária das Principais Práticas Contábeis 

 

Conversão de Operações em Moeda Estrangeira e Moeda Funcional 

  

Os direitos e obrigações monetários denominados em moedas estrangeiras são convertidos às 

taxas de câmbio vigentes na data das demonstrações contábeis. As receitas de vendas, custo e 

despesas denominadas em moedas estrangeiras são convertidas pela taxa média de câmbio do 

mês de suas ocorrências. A moeda funcional da empresa é o Real (R$). 

 

Nota 04 - Caixa/ Bancos 

 

Agosto 

 

 A empresa Integralizou o capital dos sócios no valor de $ 200.000,00. 

 Recebeu dinheiro referente a empréstimo- $ 32.550,00 
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 Pagou a compra de imobilizados $ 35.490,00, sendo eles às máquinas, móveis e os 

equipamentos. 

 Pagou nesse período salários, aluguel, despesas financeiras e outros, totalizando 
43.206,00. 

 Investiu 40.000,00 na empresa Ferro Nogueira Ltda e aplicou $100.000,00 em 

instituições financeiras. 

 

Setembro 

 

 A empresa pagou os impostos tributários referentes o mês de Agosto 

 Recebeu a duplicata a receber referente às vendas de Agosto. 

 Pagou restante valor de matérias primas referente agosto . 

 Pagou a MOD Mão-de-Obra direta referente ao mês de setembro . 

 Pagou despesas com salários referentes ao mês de setembro. 

 Pagou as despesas administrativas e comerciais, referente ao mês de setembro, 

pelo consumo e gasto de água, energia. 

 Pagou o Imposto de Renda referente ao mês de agosto.  

 Efetuou pagamento da segunda parcela referente aquisição de máquinas. 

 

Nota 05 - Estoques de Mercadoria 

  

 Os estoques estão registrados pelo custo médio de aquisição ou produção e 

demonstrados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou produção e os valores de 

reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para estoques obsoletos ou 

de baixa movimentação. 

 

Agosto 

 

 Adquiriu no mês compra de matérias-primas no valor de R$ 30.000,00. 

 

Setembro 

 

 No mês a empresa comprou de matérias-primas no valor R$ 40.000,00  . 

 

Nota 06 - Imposta a Recuperar 

 

Agosto 

 

 A empresa possui um saldo que foi recuperado referente à compra de matérias primas 

no mês de agosto, onde foram debitadas nos impostos a recolher, realizando a 

compensação. 

 

 

 

Setembro 

 

 Possui um saldo referente a compras que foram feitas no mês de setembro, que foi 

compensado nas obrigações tributárias referente à venda do mês de Setembro. 
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Nota 07 - Contas a Receber 

 

Os valores a receber são registrados e mantidos no balanço patrimonial pelo valor nominal 

dos títulos representativos desses créditos, acrescidos das variações monetárias ou cambiais, 

quando aplicáveis, deduzidos de provisão para cobrir eventuais perdas na sua realização. A 

provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montante considerado 

suficiente pela Administração para cobrir eventuais perdas estimadas na realização desses 

créditos. O valor estimado da provisão para créditos de liquidação duvidosa pode ser 

modificado em função das expectativas da Administração com relação à possibilidade de se 

recuperar os valores envolvidos, assim como por mudanças na situação financeira dos 

clientes. Valores de reposição ou realização. Quando aplicável, é constituída provisão para 

estoques obsoletos ou de baixa movimentação. 

 

Agosto 

 

 A empresa não recebeu valor referente a vendas efetuadas no mês de agosto, sendo o 

valor R$ 56.650,00. 

 

Setemtro 

 

 A Indústria recebeu o total referente a vendas de produtos do mês de agosto,  

 Não recebeu pelas vendas efetuadas no mês de setembro. 

 

Nota 08 - Aplicações Financeiras 

 

São operações realizadas pelas empresas com o objetivo de gerar recursos financeiros, 

podendo ser de liquidez imediata onde à empresa pode resgatar o valor aplicado mais os 

rendimentos no dia em que desejar. Os rendimentos correspondem a inflação ocorrido no 

período em que o dinheiro permaneceu aplicado, geralmente baseada nas variações dos títulos 

do governo. 

 

Agosto 

 

 No mês foi realizada uma aplicação financeira no valor de R$ 100.000,00  referente 

50% do caixa. 

 

Setembro 

 

 No mês de setembro a empresa obteve rendimento de 2% referente aplicação do mês 

anterior. 
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Não Circulante 

 

Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis após os 12 meses subsequentes à data das 

demonstrações contábeis são considerados como não circulantes. 

 

 Nota – 09 Imobilizado 

 

O imobilizado está registrado ao custo (sendo os bens adquiridos no Brasil acrescido das 

atualizações monetárias até 1995) e não inclui os encargos financeiros incorridos durante o 

período de construção. Os bens são depreciados pelo método linear, com base nas vidas úteis 

estimadas. 

 

 

Agosto 

 A empresa comprou de máquinas para a fabricação do produto R$ 32.550,00. 

 Comprou de equipamentos e mobiliários para administração no valor total de R$ 

2.940,00. 

 

Nota – 10 Depreciação Acumulada 

 

 Depreciação dos Equipamentos, máquinas e mobiliários totalizaram no valor de R$ 

3.549,00, onde 94% são referentes às máquinas apropriadas no custo do equipamento 

e 6% da administração referente à compra dos equipamentos e acessórios. 

 

Conta do Passivo 

 

Nota - 11 Fornecedores 

 

A conta fornecedores é uma conta do passivo onde são registradas as obrigações a pagar aos 

fornecedores. 

 

Agosto 

 

 A empresa comprou R$ 30.000,00 de matérias primas. 

 

Nota – 12 Empréstimos e Financiamento  

 

Empréstimos e Financiamentos registram as obrigações da entidade junto a 

instituições financeiras, cujos recursos são destinados para financiar imobilizações ou para 

capital de giro. 

 

Agosto 

 

 A empresa financiou no valor R$ 32.550,00 aquisição de maquinário, sendo o total 

financiado em curto prazo 10 parcelas iguais com juros de 3,5%. 
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 Nota – 13 Obrigações Fiscais e Tributárias 

 

Obrigações previstas na legislação tributária, considerado como um vínculo que une o credor 

(ativo) e o devedor (passivo) para pagamento de alguma divida. 

 

Agosto 

 Mediante a venda dos produtos referente ao mês de agosto, totalizaram os Impostos 

Tributários no valor de R$ 15.437,00. 

 

Setembro 

 

 Referente à venda dos produtos do mês de setembro totalizou os impostos tributários 

no valor de R$ 30.348,00. 

 

Nota 14 - Salários a Pagar 

 

E um tipo especial de conta de registro e controle de fluxo de recursos, destinadas a 

receber salários, proventos, vencimentos, aposentadorias, pensões e similares.  

 

Agosto 

 

 Foram contabilizados R$ 8.451,75 referente Salários da administração, Pro – labore e 

comissões de vendas. 

 

Setembro 

 

 Foram contabilizados salários a pagar o valor de R$ 10.585,95, referente ao mês de 

setembro. 

 

  Nota 15 - Contas a Pagar 

 

As contas a pagar contém a contabilização referente às despesas com água, Luz, 

telefone, frete, etc. Onde são contrapartidas com as despesas administrativas e comercias. 

 

Agosto 

 

 Foram contabilizadas despesas gerais referentes ao mês. 

 

Setembro 

 

 Contabilizadas as despesas gerais do mês de setembro. 
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Nota 16 - Provisão Impostos de Renda  

 

A pessoa jurídica deve constituir obrigatoriamente, em cada período de apuração, 

provisão para Imposto de Renda, relativo ao imposto devido sobre o lucro real e sobre os 

lucros cuja tributação tenha sido diferida, desse mesmo período de apuração (observando-se 

que o valor provisionado é indedutível para fins de apuração do lucro real). 

 

 

 

Agosto 

 

 Provisionado o valor de 15% referente ao Imposto de Renda. 

 

Setembro 

 

 No mês de Setembro foram provisionados 15% do Imposto de Renda.  

 

Não Circulante 

 

Nota 17- Empréstimos e Financiamento 

 

Agosto 

 

 A empresa financiou um imobilizado no valor de R$ 32.550,00, sendo        

contabilizado a curto prazo. 

 

Conta do Patrimônio Líquido 

 

Nota 18 - Capital Social 

 

Os sócios iniciaram o empreendimento com valor total de R$ 200.000,00 onde cada sócio 

aplicou R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) na empresa.  

 

Nota 19 - Reserva Legal 

 

Tem a finalidade de assegurar a integridade do capital social. 

 

Agosto 

 

 Mediante ao nosso lucro do mês de agosto foram provisionados 5% para Reserva 

Legal. 

 

Setembro 

  

 No segundo mês foram reconhecidos 5% do lucro. 

 

Nota 20 - Reserva para Contingências 

 

Conta que serve para remediar o impacto dos riscos que possam ocorrer. 
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Agosto 

 

 Mediante ao nosso lucro do mês de janeiro foram provisionados 10% para Reserva 

Estatutária. 

 

 

 

Setembro 

 

 No segundo mês foram reconhecidos 10% do lucro. 

 

 

Nota 21 - Reserva de Lucro 

 

Reserva de lucros são as contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros, 

para atender a varias finalidades sendo sua constituição efetiva por disposição da lei ou por 

proposta por órgãos da administração. 

 

Agosto 

 

 A demonstração do Resultado referente ao mês de agosto resultou                   R$ 

4.792,00. 

 

Setembro 

 

 A demonstração do Resultado referente ao mês de setembro resultou                R$ 

24.808,00. 
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Apêndice 7: CONTABILIDADE CUSTOS 

Nome e setor Salário Adicional Total INSS Nº de Salário Líquido a

Insalubrid. Nº Valor Proventos filhos Família pagar

Produção (MOD)

Luis Fernando 700,00       124,40        10 56,21       880,61    70,45     1 22,00        832,16     

José Nunes 622,00       124,40        20 84,83 831,23    66,50     2 44,00        808,73     

Antônio Ferreira 750,00       124,40        5 27,27 901,67    72,13     1 22,00        851,54     

Total MOD 2.072,00    373,20        168,31     2.613,51 209,08   88,00        2.492,43  

Supervisão Fabril (MOI) -          

Adriana de Matos 900,00       186,60        0 -           1.086,60 86,93     -         -            999,67     

Administração -          

Livia Cristina 1.000,00    -             20 163,64 1.163,64 93,09     2 -            1.070,55  

Vendas -          

Fabiana Mapa 1.100,00    -             0 -           1.100,00 88,00     3 -            1.012,00  

TOTAIS 5.072,00    559,80        331,95     5.963,75 477,10   88,00        5.574,65  

Folha de pagamento do mês de Agosto / 2012

Horas Extras

 

Até R$ 1.174,86 8,00%

9,00%

11,00%

Tabela de cálculo do INSS do empregado:

De R$ 1.174,87 a até R$ 1.958,10

De R$ 1.958,11 a até R$ 3.916,20

Tabela para o pagamento do salário-família:

Até R$ 608,80 R$ 31,22 

De R$ 608,81 até R$ 915,05 R$ 22,00  

Salario e Pró-labore

100,00%

Salario Fabrica (MOD) 2.613,51

Salario Fabrica (MOI) 1.086,60

Salario Administração 1.163,64

Salario Vendas 1.100,00

Pró-Labore 2.488,00

TOTAL 8.451,75

FGTSGrat. Natalina1/3 de FériasInci. CumulativaTOTAL

FPAS SAT A Terceiros

20,00% 3,00% 5,80% 8,00% 8,33% 2,78% 4,09% 100,00%

522,70 78,41 151,58 209,08 217,71 72,66 106,89 1.359,03

217,32 32,60 63,02 86,93 90,51 30,21 44,44 565,03

232,73 34,91 67,49 93,09 96,93 32,35 47,59 605,09

220,00 33,00 63,80 88,00 91,63 30,58 44,99 572,00

497,60 497,60

1.690,35 178,91 345,90 477,10 496,78 165,79 243,92 3.598,75

INSS

Contabilização de Encargos da Empresa no mês de Agosto 2012
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MOD 4.181,62

MOI 1.738,56

DESP. ADM 4.754,33

DESP.COM. 1.853,09

INSS a recolher 88,00

12.615,60

INSS a recolher 2.780,26

FGTS a recolher 477,10

Salarios a pagar 8.451,75

Provisao férias 165,79

Provisao 13° 496,78

Provisão demais encargos 243,92

12.615,60

Creditos Folha de Pagamentos agosto 2012

Debitos Folha de Pagamentos agosto 2012

 

Dados $ % Dados

Vr Total 30.000,00  100,00% Vr Total 29.000,00     100,00% 27.650,36    100,00%

IPI -            0,00% IPI -               0,00% -              0,00%

Vr merc. 30.000,00  100,00% Vr merc. 29.000,00     100,00% 27.650,36    100,00%

ICMS 3.600,00    12,00% ICMS 5.220,00       18,00% 4.977,06      18,00%

PIS 495,00      1,65% PIS 478,50         1,65% 456,23        1,65%

COFINS 2.280,00    7,60% COFINS 2.204,00       7,60% 2.101,43      7,60%

Vr Líq. 23.625,00  Receita Líquida Total: 41.213,14    

Mapa de compra de Matérias Primas do mês de Agosto 2012

Produto: Portão Ferro Produto: Porta Ferro

Compra de Matérias-Primas Venda de Produtos Acabados

 

Quantidades vendidas (*) Preço Unit. Margen Unit.

Portão 75 386,67       193,33333 Receita Bruta Total: 56.650,36    

Porta 57 485,09       242,54702

Produto MP M.O.D. %Rateio CIF Total Prod. Mensal

Portão 8.000,00 2.000,00 47,83% 4.500,00       14.500,00 75

Porta 7.000,00 2.181,62 52,17% 4.643,56       13.825,18 57

Totais 15.000,00 4.181,62 100,00% 2.851,63 28.325,18

Quantidade de Produtos Vendidos no mês de agosto 2012

Custo de produção agosto 2012
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Produto Qte estoque Custo Total Soma Custo Unit.

Portão 75 14500,00 14500,0 193,33         

Porta 57 13825,18 13825,2 242,55         

Totais 132 28325,18

Produto Qte vendas Custo Unit. Obs Custo Total

Portão 75 193,33 14.500,00     

Porta 57 242,55 13.825,18     

Totais 132 28.325,18     

Produto Qte estoque Custo Total

Portão 0 -               

Boreal 0 -               

Total -               

Determinação do custo médio ponderado agosto 2012

Custo dos produtos vendidos no período agosto 2012

242,55

Custo Unitário

193,33

Estoque final de produtos acabados agostos 2012

 

Em $ 1.000,00

RECEITAS BRUTAS 56.650,36

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ICMS 10.197,06

934,73

COFINS 4.305,43 15.437,22

RECEITAS LÍQUIDAS 41.213,14 100,00%

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

EI(PA) 0,00

Custo da Produção Acabada
Estoque inicial produtos processo 0,00

Custo da produção do período 28.325,18

Estoque final produtos processo 0,00 28.325,18

EF(PA) 0,00 28.325,18 68,73%

LUCRO BRUTO 12.887,96 31,27%

DESPESAS OPERACIONAIS

Administrativas 5.148,33

Tributárias

Comerciais 2.963,09 8.111,42 19,68%

RESULTADO OPERACIONAL 4.776,54 11,59%

2.000,00

Financeiras 1.139,25 2,76%

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS 5.637,29 8,83%

Imposto de Renda 15% 845,59         

Contribuição Social sobre o Lucro 9% 845,59       2,05%

LUCRO LÍQUIDO 4.791,69    6,77%

Receita Financeira

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS MÊS DE AGOSTO 2012

PIS
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43.206,00

200.000,00 2.940,00 100.000,00 56.650,36 23.625,00 15.000,00

32.550,00 1.200,00 2.000,00

32.550,00

3.255,00

1.139,25

25.000,00

100.000,00

8451,75

2.150,00 102.000,00 56.650,36 8.625,00

900,00

1.110,00

40.000,00 3600 3600 28.325,18 28.325,18 5.920,18 28.325,18

495 495 2.950,00

2280 2280 15.000,00

1.200,00

3.255,00

232.550,00 218.696,00

13.854,00 0,00 0,00 0,00

40.000,00 3.255,00 32.550,00 2.940,00  

294,00

40.000,00 3.549,00 32.550,00 2.940,00

Investimentos (-) Depreciação aculmul. Imobilizado Produção Imobilizado Administrativo

     CONTAS DO: _           ATIVO MÊS DE AGOSTO 2012_____________________

Impostos a recuperar Estoques de P.A. Estoques de P. P.

Caixa/bancos Aplicação Financeiro Duplicatas a rec./clientes Estoque de mercadorias
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Fornecedor materiais Outros Fornecedores

2.940,00 2.940,00 25.000,00 30.000,00 3.255,00 32.550,00 900,00 900,00

32.550,00 32.550,00 1.110,00 1.110,00

0,00 5.000,00 29.295,00 0,00

Serviços de Terceiros INSS a recolhes

2.150,00 2.150,00 8451,75 8451,75 477,1 88,00 2.780,26

0,00 0,00 477,10 2.692,26

165,79 496,78 495 934,73    2280 4.305,43 

165,79 496,78 439,73 2.025,43

243,92 3600 10.197,06 845,59

243,92 6.597,06 845,59

ICMS a recolher

Provisão abono férias PIS a recolher COFINS a recolherProvisão 13°

Provisão IRProvisão demais Enc.

Emprestimos e financ.

     CONTAS DO:         PASSIVO MÊ AGOSTO 2012 ________

Salários a pagar FGTS a recolher

Fornec. Financ. Imob. 
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Patrimônio Liquido do mês de agosto 2012 

239,58 455,21 4.096,90 200.000,00

239,58 455,21 4.096,90 200.000,00

Capital SocialReserva Legal Reserva Estatutária Reserva de Lucro

 

Recita de Vendas Despesas ADM Despesas Comerciais CPV

56.650,36 56.650,36 900,00 800,00 1.853,09 1.853,09 28.325,18 28.325,18

4.754,33 4.754,33 1.110,00 1.110,00

294,00 294,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Receita Financeira Despesas Financeiras

2.000,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.139,25 1.139,25 8451,75 8.451,75

0,00 0,00 0,00 0,00

ICMS Inc. S. Vendas PIS Inc. S. Vendas COFINS Inc. S. Vendas

10.197,06 10.197,06 934,73    934,73 4.305,43 4.305,43 5.148,33 56.650,36

2.963,09 2.000,00

28.325,18

1.139,25

10.197,06

934,73

4.305,43

0,00 0,00 0,00 Prov. IR 845,59 5.637,29

4.791,69

ARE

Despesas salarios

     CONTAS DE:        RESULTADO DO MÊS DE AGOSTO 2012______________

Custo Aluguel galpão
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Nome e setor Salário Adicional Total INSS Nº de Salário Líquido a

Insalubrid. Nº Valor Proventos filhos Família pagar

Produção (MOD)

Luis Fernando 700,00       124,40        10 56,21       880,61         70,45           1 22,00        832,16            

José Nunes 622,00       124,40        20 84,83 831,23         66,50           2 44,00        808,73            

Antônio Ferreira 750,00       124,40        5 27,27 901,67         72,13           1 22,00        851,54            

Valdeci Azevedo 700,00       124,40        0 0 824,40         65,95           0 -            758,45            

Total MOD 2.772,00    497,60        168,31     3.437,91       275,03         88,00        3.250,88         

Supervisão Fabril (MOI) -                 

Adriana de Matos 900,00       124,40        0 -           1.024,40       81,95           -         -            942,45            

Administração -                 

Livia Cristina 1.000,00    -             20 163,64 1.163,64       93,09           2 -            1.070,55         

Joana Nogueira 622,00       -             0 0 622,00         49,76           0 572,24            

Totais ADM 1.622,00    163,64 1.785,64       142,85         1.642,79         

Vendas -                 

Fabiana Mapa 1.100,00    -             0 -           1.100,00       88,00           3 -            1.012,00         

Aux. Vendas 750,00       -             0 0 750,00         60,00           0 690,00            

Totais Vendas 1.850,00    1.850,00       148,00         1.702,00         

TOTAIS 5.772,00    622,00        331,95     8.097,95       647,84         88,00        6.275,87         

Folha de pagamento do mês de Setembro 2012

Horas Extras

 

Até R$ 1.174,86 8,00%

9,00%

11,00%

Tabela de cálculo do INSS do empregado:

De R$ 1.174,87 a até R$ 1.958,10

De R$ 1.958,11 a até R$ 3.916,20

Tabela para o pagamento do salário-família:

Até R$ 608,80 R$ 31,22 

De R$ 608,81 até R$ 915,05 R$ 22,00 

 

100,00%

Salario Fabrica (MOD) 3.437,91

Salario Fabrica (MOI) 1.024,40

Salario Administração 1.785,64

Salario Vendas 1.850,00

Pró-Labore 2.488,00

TOTAL 10.585,95

Salario e Pró-labore
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FGTSGrat. Natalina1/3 de FériasInci. Cumulativa TOTAL

FPAS SAT A Terceiros

20,00% 3,00% 5,80% 8,00% 8,33% 2,78% 4,09% 100,00%

687,58 103,14 199,40 275,03 286,38 95,57 140,61 1.787,71

204,88 30,73 59,42 81,95 85,33 28,48 41,90 532,69

357,13 53,57 103,57 142,85 148,74 49,64 73,03 928,53

370,00 55,50 107,30 148,00 154,11 51,43 75,67 962,00

497,60 497,60

2.117,19 242,94 469,68 647,84 674,56 225,12 331,21 4.708,53

MOD 5.225,62

MOI 1.557,09

DESP. ADM 5.699,77

DESP.COM. 2.812,00

INSS a recolher 88,00

15.382,48

INSS a recolher 2.917,81

FGTS a recolher 647,84

Salarios a pagar 10.585,95

Provisao férias 225,12

Provisao 13° 674,56

Provisão demais encargos 331,21

15.382,48

Creditos Folha de Pagamentos setembro 2012

Contabilização de Encargos da Empresa no mês de Setembro 2012

Debitos Folha de Pagamentos setembro 2012

INSS
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Dados $ % Dados

Vr Total 40.000,00  100,00% Vr Total 56.067,15       100,00% 55.300,26    100,00%

IPI -            0,00% IPI -                0,00% -              0,00%

Vr merc. 40.000,00  100,00% Vr merc. 56.067,15       100,00% 55.300,26    100,00%

ICMS 4.800,00    12,00% ICMS 10.092,09       18,00% 9.954,05      18,00%

PIS 660,00      1,65% PIS 925,11           1,65% 912,45        1,65%

COFINS 3.040,00    7,60% COFINS 4.261,10        7,60% 4.202,82      7,60%

Vr Líq. 31.500,00  Receita Líquida Total: 81.019,79    

Quantidades vendidas (*) Preço Unit.

Portão 145 386,67       Receita Bruta Total: 111.367,41  

Porta 114 485,09       

Produto MD e MP M.O.D. %Rateio CP e CIF Total Prod. Mensal

Portão 16.000,00 2.500,00 47,84% 5.759,09        24.259,09 150

Porta 14.000,00 2.725,62 52,16% 6.000,00        22.725,62 114

Totais 30.000,00 5.225,62 100,00% 11.759,09 46.984,71

Produto Qte estoque Custo Total Soma Custo Unit.

Portão 150 24259,09 24259,1 161,73           

Porta 114 22725,62 22725,6 199,35           

Totais 264 46984,71

Produto Qte vendas Custo Unit. Obs Custo Total

Portão 145 161,73 23.450,45       

Porta 114 199,35 22.725,62       

Totais 259 46.176,07       

Produto Qte estoque Custo Total

Portão 5 808,64           

Porta 0 -                

Total 808,64           

Custo de produção do mês de Setembro 2012

Determinação do custo médio ponderado Setembro 2012

Custo dos produtos vendidos no período Setembro 2012

Estoque final de produtos acabados de Setembro 2012

Quantidade de Produtos Vendidos no mês de Setembro 2012

Mapa de compra e venda de Matérias Primas do mês de setembro 2012

199,35

Produto: Austral Produto: Boreal

Compra de Matérias-Primas Venda de Produtos Acabados

Custo Unitário

161,73
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13.854,00 3.255,00 102.000,00 56.650,36 56.650,36 8.625,00 30.000,00

56.650,36 477,10 2.020,00 111.367,41 31.500,00

2.692,26

243,92

6.597,06 10.125,00

439,73

2.025,43

1.139,25 0,00

5.845,59 104.020,00 111.367,41 5.225,62 46.984,71

15.000,00 1.557,09

1.192,00 30.000,00

1.333,00 0 0,00 3.255,00

655,00 4.800,00    4.800,00    46.984,71 23.450,45 1.092,00

9.938,11 660,00      660,00      22.725,62 355,00

4.300,00 3.040,00 3.040,00 4.300,00

1.200,00 1.200,00

70.504,36 56.333,45

14.170,91 0,00 808,64 0,00

40.000,00 3.549,00 15.000,00 2.940,00  

4.000,00 3.549,00

44.000,00 -7.098,00 15.000,00 2.940,00

32.550,00

32.550,00

     CONTAS DO: _              ATIVO MÊS DE SETEMBRO 2012_________________

Caixa/bancos Aplicação Financeiro Duplicatas a rec./clientes Estoque de mercadorias

Impostos a recuperar Estoques de P.A.

Estoques de P. P.

Investimentos (-) Depreciação aculmul.

Imobilizado Produção

Imobilizado AdministrativoImobilizado Saveiro
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Fornecedor materiais Outros Fornecedores

0,00 5.000,00 5.000,00 3.255,00 29.295,00 1.192,00 1.192,00

15.000,00 15.000,00 Dia 20 40.000,00 1.333,00 1.333,00

655,00 655,00

0,00 40.000,00 26.040,00 0,00

Serviços de Terceiros INSS a recolhes

0,00 0 477,10 477,1 2.692,26 2.692,26

4.300,00 4.300,00 647,84 10.585,95 647,84 88,00 2.917,81

9.938,11 647,84     

0,00 0,00 647,84 3.477,65

243,92 243,92 845,59 845,59 165,79 496,78

331,21 4.377,85 225,12 674,56

331,21 4.377,85 390,91 1.171,34

6.597,06   6.597,06   439,73    439,73      2.025,43 2.025,43   

4.800,00 20.046,13 660,00 1.837,56 3.040,00 8.463,92

15.246,13 1.177,56 5.423,92

Provisão abono férias Provisão 13°Provisão demais Enc.

Salários a pagar FGTS a recolher

COFINS a recolher

     CONTAS DO: _          PASSIVO MÊS DE SETEMBRO 2012_________________________

Fornec. Imob. Saveiro Emprestimos e financ.

ICMS a recolher PIS a recolher

Provisão de IR
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Contas do Patrimônio Liquido mês de Setembro 2012 

239,58 239,58 455,21 455,21 4.096,90 4.096,90 200.000,00

1.240,39   2.356,75   21.210,71 455,21

239,58

4.096,90

1.240,39 2.356,75 21.210,71 204.791,69

Capital SocialReserva Legal Reserva de LucroReserva Estatutária

 

Despesas Comerciais CPV

111.367,41 111.367,41 5.699,77 5.699,77 2.812,00 2.812,00 23.450,45 23.450,45

294,00 294,00 1.333,00 1.333,00 22.725,62 22.725,62

100,00 100,00

300,00 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Despesas Financeiras

0,00 1.200,00 1.200,00 1.139,25 1.139,25 6.393,77 111.367,41

2.020,00 2.020,00 4.145,00 4.000,00

46.176,07 2.020,00

1.139,25

20.046,13

1.837,56

0,00 0,00 0,00 8.463,92

COFINS Inc. S. Vendas PIS Inc. S. Vendas Prov. IR 4.377,85 29.185,70

8.463,92   8.463,92 20.046,13 20.046,13 1.837,56 1.837,56 24.807,84 24.807,84

4.000,00 4.000,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Aluguel galpão ARE

Resultado de Eq. Patr.

     CONTAS DE:           RESULTADO MÊS DE SETEMBRO 2012______________

ICMS Inc. S. Vendas

Receita Financeira

Recita de Vendas Despesas ADM
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RECEITAS BRUTAS 111.367     

IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS

ICMS 20.046

PIS 1.838

COFINS 8.464 30.348       

RECEITAS LÍQUIDAS 81.020       100,00%

CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

EI(PA) 0

Custo da Produção Acabada
Estoque inicial produtos processo 0

Custo da produção do período 46985

Estoque final produtos processo 0 46.985

EF(PA) 809 46.176       56,99%

LUCRO BRUTO 34.844       43,01%

DESPESAS OPERACIONAIS

Administrativas 6.394

Tributárias

Comerciais 4.145 10.539       13,01%

RESULTADO OPERACIONAL 24.305       30,00%

4.000         

2.020         

Financeiras 1.139         1,41%

RESULTADO LÍQUIDO ANTES DOS IMPOSTOS 29.186       28,59%

Imposto de Renda 15% 4.378

Contribuição Social sobre o Lucro 9% 4.378         5,40%

LUCRO LÍQUIDO 24.808       23,19%

Receita Financeira

Resultado Eq. Patrimonial

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS MÊS DE SETEMBRO 2012

Em reais

 

Quant. Cust. unit. Cust. Total Quant. Cust. unit. Cust. 

Total

Quant. Cust. unit. Cust. Total

FICHA CONTROLE DE ESTOQUE MÊS DE AGOSTO E SETEMBRO 2012

CUSTO MÉDIO PONDERADO MÓVEL

45000 429 10.125,00

429 23,601 10.125,00

TOTAIS 1.000 55.125,00 1905

30000

1699 23,617 40.125,00

01/09/2012

15000 365 23,625 8625

01/09/2012 1334 23,613 31.500,00

1270 23,622

1.000,0 23,625 23.625,00

02/08/2012 635 23,625

Data
Entradas Saídas Saldo

01/08/2012 1.000 23,625 23.625,00
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