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Nos últimos anos o mercado de ras-
treamento e monitoramento de veículos
tem crescido exponencialmente. Muitas
empresas têm entrado nesse segmento,
uma série de mudanças na legislação
trouxe o tema para a ordem do dia e o
público tem ficado mais atento também
ao assunto.

Mas algumas questões não acompa-
nharam a velocidade e a proporção que o
assunto tomou. Uma delas é o
conceito do que é rastreamen-
to e o que é monitoramento.
Na primeira impressão são ter-
mos semelhantes, mas no dia a
dia das operações e do negó-
cio, eles são completamente
distintos.

O monitoramento é o pro-
cesso para acompanhar o pas-
so a passo que esteja sendo da-
do pelo veículo. Os produtos
desenvolvidos para tal finali-
dade utilizam a tecnologia
GPS e GPRS, a primeira para
coleta de informações geo-referenciais e
a segunda para transferência destas in-
formações para uma central de proces-
samento. O monitoramento é muito uti-
lizado pelas empresas para o gerencia-
mento de frotas, para saber, on-line, se
uma carga está próxima do local de des-
tino, se houve um desvio da rota progra-
mada ou se ainda vai demorar mais do

que o previsto, em virtude de um conges-
tionamento, por exemplo.

Já o rastreamento não tem a finalida-
de do acompanhamento simultâneo,
nem muito menos pontua a localização
de um veículo na tela de um computa-
dor, salvo em algumas exceções. Não é
esse o objetivo dele e não foi concebido
para tal fim. O conceito de rastreamento
se aproxima mais da procura de sinais
para encontrar o objeto perdido ou rou-
bado. Por isso, os produtos desenvolvi-
dos utilizam a tecnologia da radiofre-

quência, considerada ideal para os casos
de roubo e furto.

A radiofrequência não é melhor nem
pior do que o GPS ou o GPRS. Todas essas
tecnologias são excelentes para cada fim
as quais elas se destinam. Não existe na-
da melhor do que a utilização de satélites
(GPS/ GPRS) para saber, on-line, o exato
posicionamento de um caminhão.

Mas se esse mesmo caminhão for rou-
bado e rapidamente colocado dentro de
um galpão, provavelmente o sinal do
GPS irá cair. Nesse momento, na tela do
computador, o gestor da frota poderá ver
que o veículo saiu do trajeto inicialmente
traçado, bem como sua última localiza-
ção, mas onde estará? Para completar, os
criminosos ainda se equipam com os ini-
bidores de sinais, conhecidos como jam-
mers. Eles embaralham os sinais que o
equipamento de monitoramento recebe
e transmite e, dessa forma, é como se não

existisse mais o produto no
veículo.

Com a radiofrequência isso
não ocorre já que ela, ao ser
acionada, continua emitindo
sinais, que permitem a locali-
zação do bem rastreado. Para
chegar ao veículo roubado, as
equipes de pronta resposta
das empresas de rastreamento
– sejam carros, motos, heli-
cópteros ou até aviões – se-
guem os sinais emitidos pelo
equipamento e chegam, com
precisão cirúrgica, no local on-

de o veículo está escondido, mesmo que
esteja em certos níveis de subsolo.

Em um país com as dimensões conti-
nentais do Brasil e com os altos índices
de criminalidade, precisamos, de fato,
ter soluções distintas para necessidades
tão diversas. Só assim podemos ser efi-
cientes, seja no monitoramento ou no
rastreamento.

Rastreamento não é monitoramento
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Uma coisa ninguém discute, o potencial do
mercado brasileiro de TI é imenso. Hoje, o país
figura na oitava posição entre os maiores mer-
cados de tecnologia da informação do mundo.
O setor movimentou mais de US$ 37 bilhões
em 2010, e de acordo com a consultoria IDC
Brasil, o mercado deverá ter crescido 13% em
2011, movimentando mais de US$ 42 bilhões.

Porém, ainda assim o setor de TI segue so-
frendo com diversas dificuldades que impe-
dem um crescimento ainda maior. E essas bar-
reiras começam justamente onde deveríamos
ter apoio, nas leis brasileiras.

A primeira grande dificuldade está na alta
carga tributária incidente sobre as empresas de
TI. Primeiramente, o limite de faturamento pa-
ra o enquadramento como Microempresa (ME)
e Empresa de Pequeno Porte (EPP) de R$ 3,6
milhões ao ano (correspondente a R$ 300 mil
ao mês) é muito baixo. 

O custo elevado dos profissionais faz com
que o valor do faturamento também seja eleva-
do, para o repasse dos custos. Portanto, muitas
pequenas em-
presas de fato
não conseguem
se enquadrar
devido a isso,
a u m e n t a n d o
drasticamente
os impostos a
serem recolhi-
dos. Ou seja, es-
sa lei do Simples
Nacional não
beneficia muitas
pequenas em-
presas, obriga-
das a se enqua-
drar no Lucro
Real ou no Lucro
Presumido.

Além disso,
também inci-
dem altos tribu-
tos sobre a pro-
dução nacional, criação de softwares, Contri-
buição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ), PIS e
Cofins, entre diversos outros impostos que difi-
cultam uma maior ascensão do setor.

Outro grande problema se encontra no
quesito de terceirização de mão-de-obra em
TI. Existe uma interpretação literal da súmu-
la 331 do TST, que não permite a terceiriza-
ção da atividade fim das empresas, e acaba
levando ao entendimento por parte dos juí-
zes de que qualquer atividade de Informática
é Informática. 

Assim, a terceirização acaba sendo encarada
como uma atividade ilegal, que coloca uma
empresa interposta entre um trabalhador e
uma empresa real contratante.

Nesse caso, é preciso regularizar a subcon-
tratação de empresas prestadoras de serviços
específicos, destacando a necessidade de dife-
renciação entre terceirização e subcontratação
em tecnologia. A não ser as empresas globais
de TI, que com grande poderio econômico
conseguem comprar outras pequenas empre-
sas, não existem empresas que consigam do-
minar a área de forma completa. 

Isso acaba desestimulando as pequenas e
médias companhias do setor, e dificultando
mais uma vez a produção nacional.

No entanto, as vitórias do setor começam a
surgir. No último dia 14 de dezembro de 2011, o
Diário Oficial da União (DOU) publicou a san-
ção da Presidente da República Dilma Rousse-
ff, na Lei nº 12.546 que desonera a folha de pa-
gamento para as empresas de TI. 

Por meio desta modificação, que ocorreu em
cima da Lei nº 11.774/2008, obtivemos a redu-
ção das alíquotas da Contribuição Previdenciá-
ria para empresas de TI e TIC, inclusive, disci-
plinando o regime de contratação de serviços
de ambos os setores.

Essa é uma primeira demonstração de que
o Governo começa a enxergar, enfim, o gran-
de potencial que o setor de TI possui. Espe-
ramos que no futuro seja reconhecido e valo-
rizado o papel estratégico que o segmento
desempenha no desenvolvimento econômi-
co e social da nação. 

O Governo começa a
enxergar, enfim, o
grande potencial
que o setor de TI
possui. Esperamos
que no futuro seja
reconhecido e
valorizado o papel
estratégico que o
segmento
desempenha no
desenvolvimento
econômico e social
da nação
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COORDENADOR DOS CURSOS DE GESTÃO FINANCEIRA E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 
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A situação parecerá familiar e provavelmente muitos se iden-
tificarão com ela: uma conta de cifras onerosas vence no dia 2,
mas não há saldo em conta corrente. Há um recebível que po-
deria cobrir facilmente essa despesa, mas ele só entrará no dia
15. Pior: a empresa não tem aplicações financeiras para resgatar
recursos e quitar a dívida. 

Quais as saídas possíveis? A primeira é obter um emprésti-
mo de capital de giro, pagando as pesadas taxas de juros pecu-
liares ao sistema financeiro brasileiro. Há a alternativa de des-
contar o recebível em uma
factoring, que também irá co-
brar uma taxa de desconto so-
bre o valor de face. Em ambas
as opções, a empresa incorre-
rá em um gasto adicional:
uma despesa financeira.

Muitas empresas, em espe-
cial micro e pequenas, enfren-
tam com frequência as dificul-
dades de caixa. Em geral, isso
ocorre porque a gestão dos re-
cursos financeiros não é feita
de maneira criteriosa. Dito de
outra forma, os gestores se preocupam com a parte operacional
do dia a dia e se esquecem de efetuar a análise das finanças da
empresa, o que permitiria traçar uma Estratégia Financeira.

Para traçar uma Estratégia Financeira, há que se seguirem al-
guns procedimentos básicos. Em primeiro lugar, é essencial
identificar o comportamento das entradas e saídas. Tanto ao
longo do ano, como dentro do próprio mês, há períodos em que
ocorre um aumento das atividades financeiras. Por exemplo, nos
meses de maio, outubro e dezembro costumam se intensificar
as atividades comerciais, decorrentes do Dia das Mães, Dia das
Crianças e Natal, o que tem impacto nas finanças da empresa,
tanto nas entradas, como nas saídas. E, dado o hábito do consu-
midor brasileiro de parcelar as compras, uma empresa poderá
ter de pagar à vista e vender a prazo, gerando um descasamento
entre entradas e saídas de recursos financeiros. Outro exemplo:
o 5º dia útil do mês tende a registrar um aumento do volume de
compras à vista, por conta dos pagamentos de salários.

Após ter identificado como as entradas e saídas se comporta-
ram ao longo de um intervalo de tempo, a segunda etapa do
plano financeiro consiste em confrontá-las por meio de uma
planilha eletrônica: a construção do fluxo de caixa. Logo, será
possível identificar em quais dias do mês costumam ocorrer dé-
ficits de caixa, quais as naturezas desses déficits – em função de
gastos fixos ou variáveis – e estabelecer um plano para que não
aconteçam no futuro. 

Por exemplo, as saídas financeiras para folha de pagamento do

mês seguinte podem ser sanadas com parte da entrada de recur-
sos das prestadoras de cartão de crédito deste mês. Ou para o pa-
gamento do 13º, um dos maiores percalços financeiros das em-
presas, pode ser constituído um fundo específico ao longo do ano,
de forma a amortecer o impacto dessa obrigação trabalhista.

O terceiro passo é, com base no fluxo de caixa, aplicar os mé-
todos gerenciais de custeio. É frequente um empresário acredi-
tar que está tendo lucro com base nas informações do fluxo de
caixa, mas na verdade, está incorrendo em prejuízo. Isso ocorre
porque há custos que não se constituem em saídas financeiras. 

O principal deles é a depreciação. Como máquinas e equipa-
mentos têm vida econômica limitada – de 3 a 6 anos, depen-
dendo do estado tecnológico e da taxa de obsolescência – as

empresas precisam planejar a
reposição desses itens. Se não
o fizer, tenderá a perder mer-
cado para os concorrentes que
irão operar com melhor capa-
cidade técnica e, portanto,
com custos mais baixos. A re-
posição do capital fixo repre-
senta uma saída financeira
importante da empresa, o que
pode representar um proble-
ma no caso de não haver sido
prevista em orçamento.

Uma vez resolvidos os pro-
blemas de curto prazo, é hora de efetuar o planejamento de lon-
go prazo. Sob este ponto de vista, entra em cena o orçamento
empresarial. Micro e pequenas empresas não costumam usar
este instrumento no Brasil, o que explicaria, em parte, a estag-
nação e, muitas vezes, o alto índice de mortalidade dessa cate-
goria de empreendimento. O orçamento permite identificar
quais são os pontos de controle dos gastos da empresa e como
alavancar o crescimento econômico no longo prazo – lembre-
se: a empresa que não cresce está condenada à morte.

Muitas empresas familiares têm o mau hábito de distribuir
todo o lucro em pró-labore, não deixando espaço para o cres-
cimento. Pior: não é raro retirar recursos financeiros mesmo
quando há prejuízo. É um caminho sem volta para a concor-
data e a falência. 

Com o orçamento é possível identificar qual o espaço para a
remuneração dos sócios/donos da empresa, a reposição do ca-
pital fixo e o crescimento estratégico. Tudo feito de forma equi-
librada para alcançar objetivos pré-estabelecidos.

É um longo caminho a ser percorrido. Mas são instrumentos
de gestão financeira que não podem ser negligenciados. Se a
empresa não conseguir dedicar recursos para exercê-los, está
correndo um sério risco de enfrentar más surpresas. 

Caso o tempo de trabalho dos funcionários seja insuficiente
para atender a essa necessidade, uma alternativa é contratar
consultores financeiros especializados. É um investimento rela-
tivamente baixo que propicia alto retorno de longo prazo. 

Fluxo de caixa, 
custeio e orçamento
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 27 fev. 2012, Seudinheiro, p. B11.




