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Introdução 

 

A gestão financeira é considerada uma importante ferramenta que auxilia as 

organizações em busca de melhores resultados.   

O setor de transporte de pessoas tem sido, uma importante atividade que move a 

economia local e regional. As formas de contratação do transporte, são através de licitações, 

terceirização, convênio com empresas privadas e particulares. O Município de Marau, 

apresenta 28 empresas que realizam esta prestação de serviço, que envolve 215 empregos 

(FEE, 2018) e que aponta um cenário que carece de uma gestão eficaz, devido aos elevados 

custos operacionais e financeiros, para manter a atividade.  

O objetivo do presente estudo foi identificar o perfil da gestão financeira realizada 

pelas empresas de transporte de pessoas localizadas no município de Marau-RS. 

 

Referencial Teórico 

 

Segundo Hoji (2008), o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu 

valor no mercado e o que se espera dela é que o investimento produza um retorno compatível 

com o risco assumido, ou seja, não basta existir o lucro, é preciso que a empresa seja rentável. 

Para Barbosa (2010, p. 42), é primordial que haja um planejamento financeiro na 

empresa a fim de antecipar informações como oportunidades, ameaças, mudanças no mercado 

financeiro e econômico e a partir disso tomar decisões quanto à elaboração de um plano 

empresarial para o empreendimento.  

Dahmer e Casturino (2009, p. 3), concluem que “se o fluxo de caixa é uma ferramenta 

de controle financeiro que visa diminuir os riscos de gestão, então a microempresa que utiliza 

essa ferramenta apresenta maior controle na necessidade ou sobra de recursos.” 

Segundo Hoji (2008, p. 160), o objetivo do orçamento de caixa é anteceder a situação 

financeira futura da empresa, pois, “o conhecimento antecipado das necessidades e sobras de 

caixa no curto, médio e longo prazos possibilitam aos administradores financeiros tomar 

decisões que otimizem os resultados”. 

 

Metodologia de Pesquisa 

 

 Realizou-se uma pesquisa descritiva, quantitativa e um estudo de caso. Conduziu-se 

um censo e investigou-se 28 empresas da referida atividade. Foi aplicado um questionário, 

dividido em 6 blocos, com 20 perguntas estruturadas, baseadas no modelo de Vianna e 

Gonçalves (2011) e aplicado no decorrer do mês de setembro de 2018. 

 

  



Apresentação dos Resultados 

 

Constatou-se que 68% das empresas estão no mercado há mais de 10 anos e 89% 

atuam com menos de 5 empregados. Em 78% a gestão financeira é realizada pelo proprietário. 

Destacou-se ainda que em 71% dos casos, os responsáveis pela área financeira, não possuem 

qualificação formal para o exercício do cargo e não utilizam o contador como consultor e 

instrutor financeiro (89%) para os empreendimentos em estudo. Diante disso, 27% não 

utilizam nenhuma ferramenta para auxiliar na gestão de finanças e 71% consideram regular a 

viabilidade dos investimentos realizados.  

Além das atividades no setor de transportes de pessoas, algumas empresas optam por 

um recurso extra tendo um fluxo de caixa para complementar sua renda, por exemplo o setor 

do agronegócio, por isso não busca muito recursos em instituições financeiras. 

 Constata-se nas empresas analisadas uma forma de gestão empírica que, apesar de 

mostrar aspectos eficientes, permite uma série de melhorias se comparada com as melhores 

práticas de gestão.  
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