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1 INTRODUÇÃO

Muito tem se falado sobre crise, principalmente relacionado à economia e finanças, por

causar  impactos  nos  agentes  produtivos  e  danos  na  economia,  gerando  desequilíbrio  entre

produção e consumo, desempregos e falências de empresas, afetando assim, toda a sociedade.

Vamos evidenciar ao longo do trabalho, a relação dos acontecimentos históricos desde a

crise de 2008 como também esclarecimentos dos motivos que contribuem para o surgimento de

novas crises e também demostrar como a crise econômica está afetando a previdência social,

causando impactos negativos no planejamento pessoal. Com isso iremos expor a importância do

planejamento e também como a contabilidade pode auxiliar no controle das finanças.

Além dos conceitos abordados, elaboramos o estudo de caso com base na entrevista de um

empresário que comercializa joias, tendo como o assunto principal o impacto gerado pela crise

financeira,  e  as  estratégias  desenvolvidas  para  “driblar”  este  momento  de  alto  índice  de

desemprego,  onde as  pessoas  são  obrigadas  a  diminuir  o  consumo para  evitar  ainda  mais  o

endividamento.

A metodologia utilizada pelo grupo foi descritiva uma vez que utilizamos a consulta de

livros, mas também levamos em consideração materiais recentes através de artigos da internet,

que contextualizam muito bem a realidade atual  dando base teórica e  elucidam os  conceitos

abordados. Tivemos várias reuniões para discussão do assunto e elaboração do trabalho.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Serão apresentados a seguir os principais temas que deram sustentação a este artigo: 

Crise econômica: desemprego, desigualdade social e endividamento das pessoas e o estudo de

caso de dois Microempresários do comércio varejista.

2.1 A Crise 

Segundo o portal Conceito de “uma crise económica faz referência a um período de 

escassez a nível da produção, da comercialização e do consumo de produtos e serviços”. O Brasil

e o mundo já passaram por várias crises com diversas intensidades, como por exemplo a crise de 

2008, uma das mais recentes crises que se iniciou nos Estados Unidos e gerou um grande impacto

no mundo.

2.1.1 A Crise de 2008

A crise de 2008 iniciou-se com uma sequência de falências de instituições financeiras

norte- americanas e europeias. Estas instituições faziam parte de todo sistema financeiro mundial.

Essa onda de falências relaciona-se ao chamado estouro de uma “bolha imobiliária”. 

Durante a década de 1990 deu-se um significativo aumento de medidas financeiras focada

no setor imobiliário, que tinham objetivo de aumentar o número de compradores de imóveis. Os

bancos que cediam empréstimos para os proprietários tinham limites de concessão. Para obter

aumento desse limite, algumas empresas compraram carteiras de crédito imobiliário dos bancos

norte-americanos. O que leva a uma artimanha financeira que liberava os bancos para gerar mais

crédito aos compradores.

Tal  acordo  entre  bancos  e  empresas  compradoras  de  créditos  fez  com que  o  sistema

financeiro internacional ficasse irregular, uma vez que a economia norte-americana está ligada à

bolsa de valores e a bancos do mundo inteiro.  Isto ocorreu pelo fato de que as pessoas que

recebiam estímulos para comprar imóveis através do crédito bancário, quase ilimitado, acabaram

dando o chamado calote.

Começou a agravar  quando o Congresso norte-americano aprovou a liberação de 700

bilhões  de  dólares  para  tentar  salvar  o  sistema financeiro.  O banco  central  norte-americano,

passou a ceder mais dinheiro para empresas que trabalhavam com hipoteca de imóveis, também

comprou os títulos hipotecários dos bancos que estavam em processo de falência, formando uma
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forte  intervenção  estatal  na  economia.  Tais  medidas  intervencionistas  socorreram

temporariamente o sistema financeiro e os bancos de uma crise mais catastrófica.

2.1.2 Relações entre a Crise de 2008 e o Momento Atual Brasileiro

As economias  mundiais  estão  interligadas,  podendo tanto  aproximar  quanto distanciar

mercados. Um cenário em que a globalização da economia, proveniente da natureza internacional

do comércio, possibilita uma relação cada vez mais forte no mercado internacional.

Isso permite que uma crise econômica iniciada em um determinado país, desencadeie uma

certa instabilidade econômica. Possibilitando, assim, reflexos a curto e longo prazo na economia

desses. 

Segundo Valle (2016), o principal fator que alimenta a crise econômica é a completa falta

de  credibilidade  do  governo,  juntamente  com sua  equipe  econômica.  Esta  crise  também irá

impactar os diversos setores da economia e as finanças das pessoas.

Para  amenizar  os  impactos  negativos  o  Brasil  está  se  destacando  com  as  medidas

anticíclicas  no  combate  a  crise,  principalmente  àquelas  relacionadas  às  políticas

macroeconômicas expansionistas. De uma maneira geral, o mercado interno foi estimulado com o

aumento de crédito, diminuição da taxa de juros e desonerações fiscais. Em 2009, pode enxergar

uma melhora na economia brasileira, tanto ao crescimento quanto à volta dos fluxos financeiros

para o país. Desse modo, a maioria das medidas feitas para combater os efeitos da crise no Brasil

foi bem sucedida no sentido de evitar impactos mais rígidos e duradouros à economia brasileira.

A situação da economia brasileira atualmente se mostra instável, tanto por estar vivendo

um frágil momento político quanto às consequências da atual política monetária de corte da taxa

de juros, já que esta requer tempo para sentir os resultados reais. Além de sentir os impactos dos

investimentos para a copa de 2014 e para as olimpíadas de 2016, que ganharão mais destaque

sobre a demanda agregada do país nos próximos anos. 

A crise  então  se  caracterizou  como  uma  crise  real,  em  que  se  pode  perceber  um

crescimento muito baixo na economia quando comparado ao crescimento esperado e à economia

de outros países. Da mesma maneira que a diminuição da capacidade de compra do dinheiro

reservado, a desaceleração do consumo das famílias e a dificuldade em sentir os resultados reais

do plano Brasil maior também marcam os efeitos da crise de 2008 no Brasil.
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2.1.3 Impactos da Crise no Brasil 

A crise  econômica  de  2008-2009 que  se  iniciou  no mercado imobiliário  dos  Estados

Unidos  teve  uma  grande  influência  em  vários  setores  da  economia  brasileira,  afastou  os

investidores internacionais e paralisou o crescimento do Ibovespa. Segundo Almeida (2009), as

áreas influenciadas foram: em primeiro lugar, a exaustão dos créditos para o comércio exterior,

em segundo a retração dos investimentos estrangeiros e dos mercados externos, simultaneamente

à  queda  súbita  nos  preços  dos  produtos  de  exportação  mais  procurados,  gerando,  assim,

desemprego e a revisão dos planos de investimentos na base produtiva nacional. O pior momento

foi à rápida queda da produção industrial no final de 2008, juntamente com o crescimento do

desemprego  no  setor,  fazendo  com  que  as  estimativas  dos  analistas  quanto  aos  dados  de

crescimento passassem do pessimismo ao catastrófico.

Segundo Almeida (2009), a primeira área foi à conta externa, em que a desaceleração

econômica que ocorreu no mundo nesse período de crise gerou problemas na balança comercial

brasileira, potencializando a queda dos preços dos produtos. Isso acabou gerando uma menor

quantidade na entrada de recursos no país,  fazendo com que ocorresse um desequilíbrio nas

contas  externas,  porém,  mesmo  com  essa  queda,  houve  também  um  aumento  na  saída  de

recursos.

A segunda área de acordo com Almeida (2009), foi o sistema financeiro, em que no Brasil

contém uma característica específica, pois este apresenta uma alta taxa de juros praticada no país,

permitindo  que  as  grandes  instituições  bancárias  possam  direcionar  a  maioria  dos  seus

investimentos em títulos públicos, evitando uma associação com títulos de alto risco.

Já a terceira e última área segundo Almeida (2009),  foi  o canal das expectativas,  que

afetou as decisões das famílias quanto à realização de gastos com consumo e investimentos, e a

decisão dos bancos em relação à oferta de crédito, principalmente.

Essas três áreas, permitiu ao país demonstrar efeitos da crise econômica que eclodiu nos

países desenvolvidos. Estes então foram sentidos no último trimestre de 2008, fazendo com que a

economia brasileira sofresse uma forte desaceleração.
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2.2 Previdência Social x Desemprego

O desemprego, ou metaforicamente dizendo "o monstro" do desemprego, é algo bastante

temido em uma sociedade, pois normalmente é sinônimo e está completamente ligado a crises e

problemas que ocorrem cotidianamente.

Nas  últimas  décadas  o  desemprego  não  foi  algo  muito  assustador  para  o  Brasil,  as

pesquisas, levantadas pelo IBGE nos últimos anos, mostraram que o país conseguiu manter e até

mesmo diminuir os valores médios de empregos por um longo período de tempo. Mas com a

crise econômica e política vivida no país nos últimos anos, viu-se crescendo o desemprego e

tornando alarmante a situação do país. 

Todos os direitos do trabalhador estão regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho

(CLT), Constituição Federal de 1988 e várias leis esparsas (como por exemplo a lei  nº 11.788

que define o trabalho do estagiário). Surgem como autêntica expressão do humanismo jurídico e

instrumento de renovação social,  constituem atitude de intervenção jurídica em busca de um

melhor relacionamento entre o homem que trabalha e aqueles para os quais o trabalho se destina

e, por fim, visam também estabelecer uma plataforma de direitos básicos.

Segundo a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Direito do Trabalho é o conjunto

de  princípios,  regras  e  instituições  atinentes  à  relação  de  trabalho  subordinado  e  situações

análogas, visando assegurar melhores condições de trabalho e sociais ao trabalhador, de acordo

com as medidas de proteção que lhe são destinadas. Ou seja, direito do trabalho regulamenta o

relacionamento  entre  empregado e  empregadores.  Também é  necessário  citar  sobre  as  ações

trabalhistas,  já  que  segundo pesquisas,  realizadas  pela  revista  Exame,  o  Brasil  é  o  campeão

mundial de processos trabalhistas, com aproximadamente 2 milhões de casos por ano e muitos

processos decorrem de erros cometidos pelas empresas por desconhecimento da legislação. Para

Martins (2014):

A crise não é apenas uma das questões que envolvem a necessidade de mudança de normas
trabalhistas  rigidas,  mas também as novas tecnologias,  o desemprego, a  falta de criação de
empregos,  etc.  É  a  crise  uma  das  causas  da  flexibilização  do  Direitodo  Trabalho.  A crise
economica, contudo é uma companheira de viagem indispensavel, mas historica do Direito do
Trabalho ( MARTINS, 2004,P.22,23).

Na visão  do  autor,  normas  trabalhistas  rígidas,  não  são  compatíveis  com a  realidade

econômica atual,  marcadas por crises, exigindo normas de trabalho flexíveis,  que contribuem

para a criação de um número maior de empregos.
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De acordo com o artigo 840 inscrito na CLT a ação trabalhista nada mais é do que o

direito de reclamar algo numa relação de trabalho. Caso o empregador descumpra alguma regra

da legislação trabalhista,  vê-se compelido a enquadrar-se como Réu de uma ação trabalhista.

Dentre  os  erros  que  se  levam uma  ação  trabalhista  contra  a  empresa  estão:  integração  dos

pagamentos efetuados extra-oficialmente,  ausência de pagamento de horas extras,  excesso de

jornada de trabalho e ausência de horário de intervalo para descanso, ou seja, são problemas

rotineiros nas empresas brasileiras e a previsão para este momento de crise é que esses problemas

e ações trabalhistas aumentem.

Com  todos  os  problemas  do  desemprego  se  torna  essencial  a  discussão  sobre  a

previdência social. A explosão do déficit no orçamento federal se deve em grande parte à queda

na arrecadação do INSS em razão da crise econômica e do desemprego.

Segundo disposto em lei  (artigo 201 da Constituição Federal  de 1988),  a  previdência

social  será  organizada  sob  a  forma  de  regime  geral,  de  caráter  contributivo  e  de  filiação

obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos

termos da lei, a: cobertura de eventos de doença, invalidez, morte, idade avançada; proteção à

maternidade,  especialmente  à  gestante;  proteção  ao  trabalhador  em situação  de  desemprego

involuntário; salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa renda;

pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e dependentes.

A constituição e manutenção da previdência social se dá a partir da contribuição mensal

ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) de acordo com a legislação trabalhista vigente, que

é realizada por trabalhadores registrados no programa. As pessoas que trabalham com carteira

assinada, o empregador é responsável por descontar o valor da referida contribuição. No caso de

autônomos,  são  os  próprios  interessados  que  devem  fazer  o  pagamento,  usando  um  carnê

disponível para compra em papelarias e livrarias. Assim, o INSS administra o recebimento das

contribuições pagando os benefícios aos assegurados que já atingiram a idade de se aposentar ou

que tenham direito ao benefício por algum outro motivo contemplado pelo seguro.

Com isso, se houver maior número de pessoas trabalhando e contribuindo do que pessoas

usufruindo do beneficio não haveria problema para o sistema da previdência se sustentar. Porém,

com  o  aumento  do  desemprego  devido  a  crise  político-econômica  instalada  no  país,  a

problemática atual é que se observa o aumento cada vez mais comum dos subempregos e dos
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empregos informais sendo que estes não contribuem com a previdência social,  o que impacta

negativamente as reservas do programa.

Com o passar do tempo, as desigualdades do sistema capitalista aumentam sendo que

menos direitos são garantidos e as relações de trabalho ficam cada vez mais fragilizadas sendo

um problema não só para as questões do déficit da previdência, mas como também para a nossa

sociedade como um todo. Além do problema de estruturação do sistema em si, temos os desvios

de verba do setor para iniciativa privada, que também contribuem para o déficit da manutenção

do programa. Com a análise da real situação do país, para ser interrompido a propagação desses

impactos na sociedade brasileira deverá haver a inclusão das pessoas que estão fora do mercado

de trabalho formal ou que estão sobrevivendo dentro de condições de trabalho inadequadas que

não garantem direitos e, portanto, além de não contribuir com a previdência social prejudicam o

próprio trabalhador não tendo seus direitos garantidos e suas proteções asseguradas.

2.3 Análise do Cenário Econômico no Mercado Empresarial

O sucesso e a sobrevivência empresarial dependem, em grande parte, do conhecimento

econômico dos fatos atuais e da previsão dos acontecimentos futuros. 

O mercado brasileiro está passando por um estágio de desenvolvimento, de constantes

ajustes  e  reajustes  exigindo  assim  maior  cautela  no  ambiente  de  decisão,  pois  o  cenário

econômico e financeiro repercute direta ou indiretamente sobre as atividades das empresas. Com

isso  se  faz  necessário  acompanhamento  dos  principais  indíces  macroeconômicos  e

microeconômicos. 

Segudo o site Comunidade Adm, a macroeconomia aborda os apectos da estrutura do

sistema financeiro e as políticas econômicas de que o governo federal utiliza para controlar o

nível de atividade econômica dentro da Economia do país. É importante que os gestores estejam

em  alerta  para  as  mudanças  na  política  econômica,  pois  influenciam  diretamente  no

desenvolvimento de estratégias. 

A inflação é um exemplo de um fator que além de afetar as relações entre empregado e

empregador  impacta  nos  processos  decisórios  que  envolvem  os  custos  industriais,  despesas

operacionais,  renovação tecnologica,  reajustes  salariais  e  planejamento  de expansão a  longo-

prazo impactando negamente na ampliação de empregos e no crescimento econômico do país,

exigindo adequações e ajustes para a sobrevivência no cenário atual. 
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A microeconomia  aborda  o  comportamento  do  consumo  de  individuos  e  de  famílias

versus a produção de diversos bens e serviços e seus respectivos preços. Explora as relações entre

oferta e demanda com o objetivo de maximização dos lucros e rentabilidade empresarial. Essas

questões também exigem atenção dos empresários, pois proporcionam possíveis oportunidades

para ampliação das  vendas determinando os  preços de produtos  e serviços  de acordo com a

demanda atual. Com o mercado econômico atual o que se tem percebido é que para sobreviver às

empresas estão passando por fusões, aquisições, incorporações e privatizações como estratégias

para  se  manterem provocando mudanças  significativas  na  gestão  empresarial,  forçadas  pelos

acontecimentos econômicos. 

A globalização e a competitividade passaram a exigir das empresas novas posturas com

relação  à  produtividade  e  qualidade  dos  seus  produtos  e  serviços.  Hoje  os  administradores

brasileiros  estão  mais  atentos  às  questões  macroeconômicas  e  centrados  na  solução  dos

problemas internos, tidos como microeconômicos, pois estão de olho no que as empresas estão

fazendo lá fora, para que, na continuidade, o Brasil possa estar entre os países mais importantes

da economia mundial. Por isto, é necessário domínio e conhecimento sobre fluxo de recursos

econômicos para o desenvolvimento de estratégias, aproveitando as oportunidades de mercado

porque, qualquer trabalho atual constitui apenas um teste para o futuro.

2.4 A Contabilidade como ferramenta Gerencial

Durante  muito  tempo  a  contabilidade  foi  vista  como  um  sistema  de  arrecadação  de

impostos  e  hoje  essa  visão  começa  a  ocupar  um lugar  secundário  para  os  gestores,  pois  a

contabilidade através de números econômicos e financeiros traz informações relevantes, para que

o empresário possa ter dados importantes que podem ser usados como ferramenta para decidir o

futuro da empresa.

De acordo com Passos (2010), a contabilidade é um instrumento de apoio na gestão de

negocios que poderá contribuir significamente para a eficiência operacional da organização, pois

auxilia as empresas a coletar, processor e relatar informações para uma variedade de decisões

operacionais e administrativas.

Segundo Iudicibus, Martins e Gelbcke (2006, p.48):

“A contabilidade é, objetivamente, um Sistema de informação e valiação destinado a prover
seus  usuarios  com demostrações  e  analises  de  natureza  econômica,  financeira,  fisica  e  de
produtividade,  com  relação  á  entidade  objetivo  de  contabilização”.(  MARTINS  e
GELBCKE,2006,p.48)
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Assim, a contabilidade é a fonte mais completa para o auxílio no controle da empresa e

uma  forte  aliada  para  o  controle  de  finanças,  através  das  suas  demonstrações  e  balanço

patrimonial,  estas  informações  dadas  pela  contabilidade  ajudam a  todos  os  envolvidos  e  no

desempenho  da  empresa,  a  aperfeiçoarem  os  processos  de  desempenho  e  traçar  estratégias

visando o lucro e a rentabilidade empresarial.

Por  isto,  a  contabilidade  é  uma  ferramenta  fundamental  para  auxiliar  em  todo  esse

processo, pois uma organização que não possua um sistema contábil para fornecer as informações

necessarias, possivelmente não terá, de maneira transparente, comprovação de que esta seguindo

na  direção  desejada,  e  a  informação  correta  é  fator  decisivo  para  as  empresas  manterem-se

competivas perante as constantes mudanças no cenário econômico mundial.

2.5 A Importância do Planejamento para evitar o Endividamento

Com  base  no  site  Gerencianet,  a  maioria  das  empresas,  independentemente  de  seus

tamanhos, têm algum tipo de endividamento, por menor que seja. Isso pode não ser um problema,

desde  que  essas  dívidas  sejam saudáveis,  ou  seja,  desde  que  os  recursos  sejam usados  para

subsidiar o desenvolvimento da organização. O problema é que a maioria das vezes, o endividado

não  consegue  sair  dessa  situação  sozinho,  seja  pela  ausência  de  controle  financeiro  ou  de

conhecimento das possibilidades para resolver o problema.

Para Gitman (2001), o planejamento financeiro é um aspecto importante das operações

nas empresas e famílias, desta maneira as pessoas devem reunir para distribuírem entre urgente e

importante às metas que desejam alcançar em um determinado período sempre respeitando seus

recebimentos  e  gastos.  Como o próprio  nome já  diz,  ele  serve  para  organizar  todas  as  suas

receitas e despesas para que se tenha um controle sobre suas finanças empresariais. Baseado em

um planejamento  para  buscar  possíveis  soluções  do  endividamento,  Frankberg  (1999) define

planejamento financeiro como: 

“Estabelecer e seguir uma estratégia precisa, deliberada e dirigida para a acumulação de

bens e valores que irão formar o patrimônio de uma pessoa e de sua família. Essa estratégia pode

ser voltada para curto ou longo prazo (FRANKENBERG,1999, p.31)”.

Segundo  Frankenberg  (1999),  o  planejamento  financeiro  pessoal  tem  objetivos

semelhantes  do  planejamento  financeiro  empresarial,  que  busca  gerar  riquezas  para  seus

acionistas, ampliando seu patrimônio, não só para o indivíduo, mas para toda a família. Para
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alcançar este objetivo, é necessário um planejamento dividido em períodos de curto e longo prazo

proporcionando um melhor aproveitamento de sua renda.  Ressaltando que curto prazo estaria

relacionado com as metas urgentes, ou seja, conquistar aquilo que é necessário no momento, e

longo prazo às metas importantes.

Prevenir  a  dívida  é  sempre  a  melhor  solução.  Antes  de  se  decidir  por  uma ajuda  de

crédito,  a organização precisa ter  certeza se poderá realmente cumprir  com os compromissos

propostos.  Ou  seja,  antes  de  sequer  pensar  seriamente  em  solicitar  um  empréstimo,  o

administrador deve analisar a real situação financeira da empresa, nunca se comprometendo a

pagar prestações que ultrapassem 30% de seus rendimentos mensais líquidos.

Além disso, uma das formas mais recomendadas pelos educadores financeiros é fazer uma

reserva de emergência, essa deve garantir no mínimo suas necessidades básicas por seis meses.

Isto é, quem se planeja adequadamente prevê que imprevistos podem ocorrer a qualquer instante

e se prepara da melhor maneira possível para minimizar os impactos.
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3 ESTUDO DE CASO

Estudamos uma empresa que comercializa joias para o atacado e varejo e solicitou que

sua identidade não seja exposta. Trata-se de uma empresa mineira que começou sua história com

um empreendimento no centro de Belo Horizonte em dezembro de 2004, trabalhando no atacado

de peças Folheadas antialérgicas e fabricação de Joias em material nobre como o Ouro 18k. No

ano seguinte  foi  inaugurada a  segunda loja  em um shopping na cidade  de Contagem, assim

passando o foco para o varejo, aumentando o investimento na fabricação de joias, com peças

diversificadas e personalizadas feitas por toda equipe. Em 2005 a empresa começa a investir em

grande variedade de relógios, nacionais e importados e conquistou uma maior fatia do mercado

consumidor. Atualmente a empresa conta com mais de 27 colaboradores que contribuem com o

funcionamento de 3 lojas. 

3.1 A contabilidade como uma ferramenta essencial para a gestão e organização do negócio

Atualmente  a  contabilidade  da  joalheria  é  terceirizada,  de  acordo  com a  opinião  do

empresário ele viu que com a terceirização do serviço ele poderia ter melhor qualidade de serviço

por contratar uma equipe especializada na área. O contador da empresa é uma peça fundamental

para a gestão do negócio, é um profissional que possui habilidades e experiências que vão além

da rotina contábil. Atualmente o contador da joalheria desempenha um papel de consultor para

auxiliar  nas  tomas  de  decisões.  Hoje  o  empresário  consegue  ver  a  contabilidade  como uma

parceira para o bom desenvolvimento do negócio, mas para isso acontecer a empresa passou por

várias situações difíceis que refletem nos dias atuais.

3.2 Reflexos da crise atual na rentabilidade da Joalheria

Devido a comercialização de bens não essenciais e diante o cenário atual a clientela fiel

está deixando de consumir bens supérfluos e destinando os recursos financeiros para os produtos

básicos para sobrevivência. Com isso o faturamento bruto da empresa reduziu aproximadamente

40% por cento quando comparado com o ano de 2015. Além disso foi necessário reduzir o valor

das peças comercializadas com o objetivo de atrair novos clientes e recuperar os clientes antigos. 

Foi necessário desenvolver estratégias para permanecer no mercado; devido a diminuição

de recursos financeiros foi necessário promover a demissão de aproximadamente 30% por cento

de seus  funcionários.  Essas  demissões  desencadearam processos  trabalhistas  que estão sendo
14
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julgados pela justiça brasileira. Pode-se dizer que essa crise afetou diretamente a lucratividade do

negócio. Somente após esse momento de crise o Empresário começou a utilizar a contabilidade

como uma ferramenta estratégica para a gestão do negócio.

Devido ao excesso de informalidade essas novas adaptações estão causando um choque de

cultura nos funcionários e até mesmo nos sócios da Joalheria, são mudanças necessárias para se

manter rentável no mercado atual.
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4 RESULTADO DAS DISCUSSÕES INTERGRUPAL

 Na discussão intergrupal realizada pelo grupo sobre a Crise Econômica: desemprego,

desigualdade social e endividamento das pessoas os assuntos foram abordados da seguinte forma:

As crises financeiras podem ter várias origens, mas possuem uma consequência comum, o

desemprego.  Com  o  crescimento  da  população  desempregada,  há  a  tendência  de  crescer

juntamente o número de inadimplentes no mercado, e com isso a desigualdade social evidencia

numa população “antes” considerada equilibrada com a ascensão de milhões de pessoas para as

classes C e D.

            Existem  ainda  alguns  economistas  que  relacionam  este  endividamento

desordenado das pessoas com a maior oferta de crédito liberado pelo Governo da época, que

inicialmente  o  objetivo  era  diminuir  com  a  pobreza  do  país  facilitando  a  aquisição  de

determinados bens que ainda não eram acessíveis há uma parcela da população brasileira. Porém

não  se  preocuparam  com  os  impactos  que  esta  liberação  de  crédito  provocaria,  além  do

endividamento  generalizado  percebe-se  que  como  estratégia  para  contornar  este  momento

conturbado o Governo aumentou as taxas de juros para os créditos e financiamentos dificultando

a saída de dinheiro para o mercado.

Com o Estudo de Caso realizado com uma joalheiria, percebe-se que a contabilidade é

uma importante ferramenta no momento de crise, pois o contador além de realizar a contabilidade

propriamente dita, pode também ajudar na tomada de decisões, pois é quem tem uma melhor

visão do cenário financeiro que a empresa vive.

Pode-se perceber que é um ciclo, em que a crise gera instabilidade econômica, que por sua

vez acarreta na menor circulação do dinheiro, o que afeta diretamente as empresas de diversos

setores,  tais  empresas  que  se  veem  na  necessidade  de  demitir  um  número  considerável  de

empregados, e novamente voltamos à instabilidade econômica.

Todas essas ações irão refletir diretamente na economia do país, na sustentabilidade e na 

contratação de colaboradores e comunidades adjacentes.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao  longo  da  construção  do  trabalho  ficou  evidente  os  impactos  gerados  pela  crise

econômica tanto nos âmbitos profissionais quanto nos sociais. Além disso, foi apresentado como

a contabilidade e um bom planejamento pode ajudar a se livrar da crise ou pelo menos minimiza-

la. 

Foram abordados os impactos da crise no Brasil, como o desemprego e o endividamento,

foram abordados e exemplificados através de artigos pesquisados e diante dos acontecimentos

atuais. 

Porém,  existem  soluções  e  medidas  a  serem  tomadas  para  minimizar  os  danos,  e,

futuramente melhorar a situação econômica do país. Isso foi evidenciado no nosso estudo de

caso,  em que a  empresa escolhida (sua identidade não foi  divulgada)  mostrou-se que é  uma

empresa que se preocupa bastante com a situação econômica de sua empresa e busca sempre

planejar antes de tomar as decisões. 

As  soluções  passam todas  por  um campo de  planejamento  e  conscientização,  pois  o

planejamento e a consciência andam lado a lado, já que não tem como obter um planejamento

sem saber o que vai ser melhor para a empresa e sua vida. 
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MATRIZ(00014) RPC CONT ABEIS E T RIBUT ARIAS LT DA

Balanço Patrimonial em 31/12/2015 Diário: 0

Descrição Classificação

Ativo (1)

Circulante (10)

Caixa e Equivalentes de Caixa (15)

Numerários em caixa (20)

Caixa (25) 1.1.01.01.01

=Numerários em caixa

Banco conta movimento (30)

Banco do Brasil (45) 1.1.01.02.01

Banco Santander (53) 1.1.01.02.02

Caixa Econômica Federal (55) 1.1.01.02.03

=Banco conta movimento

=Caixa e Equivalentes de Caixa

Estoques (280)

Estoques  em trânsito (285)

Mercadorias para Revenda (320) 1.1.06.01.01

=Estoques  em trânsito

=Estoques

=T o t a l  -  Circulante

Ativo Não Circulante (370)

Imobilizado (435)

Máquinas e equipamentos (465)

Maquinas e Equipamentos (56) 1.2.03.03.01

=Máquinas e equipamentos

Móveis e utensílios (485)

Moveis e Utensílios (527) 1.2.03.05.01

=Móveis e utensílios

Veículos (495)

Veículos (500) 1.2.03.06.01

MATRIZ(00014) RPC CONT ABEIS E T RIBUT ARIAS LT DA

Balanço Patrimonial em 31/12/2015 Diário: 0

Descrição Classificação
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=Veículos

=Imobilizado

=T o t a l -  Ativo Não Circulante

=T o t a l  - Ativo

****************************************************( XXXXX )****************************************************

MATRIZ(00014) RPC CONT ABEIS E T RIBUT ARIAS LT DA

Balanço Patrimonial em 31/12/2015 Diário: 0

Descrição Classificação

Passivo (2)

Circulante (685)

Fornece dores (765)

Fornecedores Nacionais (792)

FORNECEDORES DIVERSOS (6967) 2.1.03.02.98

=Fornecedores Nacionais

=Fornecedores

Tributos e Contribuições (790)

Tributos e Contribuições (795)

INSS a recolher (820) 2.1.04.01.01

FGT S a Recolher (825) 2.1.04.01.02

=Tributos e Contribuições

Retenções de Imposto e Contribuições (840)

Imposto de Renda Retido na Fonte (845) 2.1.04.02.01

Contribuição Assistencial a recolher (6970) 2.1.04.02.03

=Retenções de Imposto e Contribuições

Obrigações Tributarias (885)

ICMS a Recolher (886) 2.1.04.03.01

Simples (888) 2.1.04.03.02

=Obrigações Tributarias

=Tributos e Contribuições

Obrigações com Pessoal (930)

Salários e Pro-labores (935)

Salários a Pagar (940) 2.1.05.01.01

Pro Labore a Pagar (6969) 2.1.05.01.02

=Salários e Pro-labores

=Obrigações com Pessoal

=T o t a l  -  Circulante
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Descrição Classificação

Passivo Não Circulante (1125)

Empréstimo e Financiamentos a Pagar (1130)

Empréstimos (1135)

Empréstimos Bancários (1145) 2.2.01.01.01

=Empréstimos

=Empréstimo e Financiamentos a Pagar

=T o t a l -  Passivo Não Circulante

Patrimônio líquido (1170)

Capital Social (1175)

Capital social (1182)

Jose Geraldo Diogo (846) 2.3.01.01.02

Marilene Aparecida Zerlotini de Souza (847) 2.3.01.01.03

=Capital social

=Capital Social

Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado (1325)

Lucros ou Prejuízos Acumulados (1330)

Prejuízos/Déficits Apurados (1340) 2.3.03.01.02

=Lucros ou Prejuízos Acumulados

=Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Resultado

=T o t a l -  Patrimônio líquido

=T o t a l  - Passivo

****************************************************( XXXXX )
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