Resultado operacional – LB

O LB é um relatório gerencial muito útil para a diretoria de sua empresa.
Ele mostra de forma simples e com boa precisão a resultado de cada contrato
mensalmente, para tomada de decisões e estratégia empresarial.
Encontre a opção “resultado operacional” no seu módulo SIF, mostrado
abaixo.

A rotina deverá ficar como mostrado na tela abaixo

Observe as marcações em verde. Entre a Empresa, e o mês desejado a gerar o LB
Clique no botão “carregar” (Seta verde)
Todos os contratos ativos no sistema deverão ser carregados automaticamente,
como o exemplo acima, mas com algumas regras. Quais São?
1 - O contrato deverá estar ativo

2 - Deverá ter pelo menos 1 funcionário (NPC)
1 - O início e término devem estar dentro do período desejado

Como verificamos algum contrato para solucionar estes casos ? Para isso temos
que ir na opção “contratos” do SIF. Veja abaixo

Veja a marcação verde: entre o contrato , e clique no botão ao lado. Deve aparecer
seu contrato, como no exemplo abaixo para o contrato 004.001 (detran)
Se precisar trocar de “empresa”, clique na empresa (seta amarela, em cima a direita)
Veja as caixas vermelhas, e preencha corretamente.
O Campo Faturado (em azul), pode receber 3 opções
F – Faturado , Clientes normais com NF
N – Não Faturado , cortesias e outros clientes sem faturamento
R – Reserva, o cliente reserva técnica, existente em empresas de vigilância

O relatório do LB é agrupado nestes 3 tipos, aonde os N e R, por não terem
faturamento, são “rateados” nos outros clientes da empresa, através das despesas
administrativas. Verifique o Campo NPC, que indica o “Numero de Pessoas
Contratadas”, é um campo digitado na FIS ou nesta tela, e deve expressar a ultima
posição fechada em seu contrato . Se este campos possuir 0, ele nçao será
carregado no LB. Precisamos configurar mais um item, clique no botão com um +
(circulado em azul acima) Para acessar mais informações

Aqui observe o campo que informa se o clientes está ativo (0) ou Inativo (1) , que
acompanha a rotina da FIS (Ficha de Implantação).
Clique no botão “avançar” marcado em verde

Nesta tela, apesar de todos os campos se referirem ao LB, vamos nos concentrar no marcado pelo circulo preto
Cada uma destas marcações, são colunas que serão informadas no LB, através de configurações que veremos
em breve. Aqui você somente indica se você deseja calcular estes campos no referido contrato, em seu LB
Reserva Rateada – O Cliente “Reserva”, indicado pelo “R” na 1ª tela, terá seu custo rateado neste cliente, se
marcada a caixa
Material – O valor indicado no LB para material será adicionado a este contrato
Treinamento, Fardamento, Vt e VR – Da mesma forma
Clique em retornar, e nesta 2ª tela, clique no botão “salvar”

A cada contrato que não sair como deseja no LB, vc deverá encontrar a explicação
nesta opção para resolver e ajustar.

Volte a Opção do LB
Ao Clicar em uma linha do contrato, temos um atalho para estas informações do
contrato, veja abaixo o exemplo.

Se desejar limpar tudo e carregar novamente os dados, após ajustes nos contratos
faça como o exemplo abaixo. Clique no botão “limpar tudo” e carregue novamente
os dados atualizados

Clicando no botão “carregar”. Isto faz uma recarga limpa dos dados.
Uma vez que todos os seus contratos estão na grade do LB, é hora de conhecer
cada coluna e aprender a configurar as mesmas de forma correta.

Veja o titulo das colunas (marcado em verde), e se precisar ver as colunas
restantes avance a grid a direita, na seta mostrada em vermelho. São cerca de 15
campos (colunas) processadas.

Coluna Contrato – é preenchida com o código de cada contrato, através da regra de 6 dígitos , aonde os 3
primeiros indica o “cliente” e os 3 próximos indica o “contrato”. Como vê o LB faz seu cálculo através de
“contratos”, padrão em todo o sistema GEO. No exemplo acima , vemos o cliente “Detran 004.001”.
Coluna TIP – Veja a identificação mostrada anteriormente
F - Faturado,
N – Não Faturado
R – Reserva, conforme o agrupamento do LB
Coluna Descrição – Nome do contrato
-NPC – Coluna “digitada” no Cadastro Contrato , mostrado anteriormente, indica o “Numero de Pessoas
Contratadas”. Este campo não é calculado, e recebe também influencia da rotina da FIS.
-NPU – “Numero de Pessoas Utilizadas”, esta rotina é calculada, e indica a soma de funcionários em atividade
na folha de pagamento do SIP no mês em questão (no exemplo mês 01/2001).
Esta coluna não necessita configuração, o LB se baseia na próxima coluna “salários” para seu calculo.
-Coluna Salários – Rotina calculada, através da folha do mês em questão. Como sabemos o SIP trabalha com
verbas (Vantagens e Descontos) que são programadas para cada funcionário no processo de folha a cada
mês. Estas verbas ficam disponíveis para todo o sistema realizar seus levantamentos. Contate seu DP e
solicite as verbas que se referem a “salário do mês”.
Como exemplo vamos usar a verba 101 (salários) e 103 (férias) para indicar esta coluna. Como Configurar ?
Clique no Botão “Parâmetros” na tela do slide anterior.

Esta tela possui todas as configurações necessárias para processar seu LB. Uma
vez configurada, todo o calculo é automático.
Veja o circulo vermelho. No campo de cima você coloca as verbas referente ao
salário, e no campo abaixo, você coloca as folhas aonde ele deve procurar. O SIP
possui até 9 folhas: 1-Folha Final,2-Adiantamento de 13º Salario,3-Final de 13º
Salario,4-Adiantamento de Salarios,5 a 9 – Outras folhas.

Coluna Encargos Social – Aqui é calculado os encargos aplicados sobre a coluna
salários.

Na tela de “parâmetros” localize o Campo “Encargos Sociais”, e coloque o percentual
que sua empresa pratica nas planilhas para este fim. No exemplo, usamos 50%.
Se algum contrato tiver Encargos diferenciados, não se preocupe, pois ao final
ensinaremos como realizar ajustes finos no seu LB. Coloque o % médio usado por
sua empresa.
Observe que não podemos utilizar aqui uma despesa (Centro de Custo) de seu
financeiro SIF, pois na realidade ele só iria expressar os encargos mensais, deixando
de fora os anuais, como 13º, rescisão e outros.

Apesar disto, se desejar capturar uma despesa do SIF, coloque os centros de custo
que expressam a coluna no campo ao lado, mostrado no exemplo abaixo, com os
CC 30.01 e 30.02
Você pode utilizar esta dica para outras colunas, quando permitido.

Coluna Material/Treinamento - Na tela de “parâmetros” localize o Campo
“Material/treinamento” , no exemplo é de R$ 5,00. Este é um valor médio por
funcionário, e expressa o valor pago anualmente, dividido pelos meses e por
funcionários, o valor colocado será multiplicado pela coluna NPU.
Coluna Vale Transporte – Aqui utilizamos uma verba da Folha (exemplo 220 ou 925)
que expressa o valor pago pela “empresa” em cada contrato. O calculo aqui é fiel pois
busca diretamente da folha de Pagamento.
Coluna vale Refeição – Idem vale Transporte, no exemplo usamos a verba 210 ou
926.
Coluna Fardamento - Na tela de “parâmetros” localize o Campo “Fardamento”. este é
um valor médio por funcionário, e expressa o valor pago anualmente, dividido pelos
meses e por funcionários. O valor colocado será multiplicado pela coluna NPU

No exemplo acima vemos R$ 19,00. Se em sua empresa este cálculo já for previsto
em Folha (SIP), poderia utilizar as verbas no campo ao lado (amarelos)
Coluna Outros Custos – O Financeiro de sua Empresa (SIF) , suas despesas e
receitas são identificadas pelos “Centros de Custos” , que identifica cada
lançamento para que possamos montar qualquer consulta e relatório desejado.

Exemplos de Centro de Custo
02.01 – Folha de Pagamento
02.03 – Vale Transporte
05.01 – Energia Eletrica
20.01 – Faturamento (Credito)
Cada centro de custo é formado por 2 digitos indicando seu “grupo mestre” Ex. 02.00 (Custos com Pessoal) e seus subgrupos ( um . e mais 2 digitos) , Ex 02.01 Folha de Pagamento
Assim temos 99 grupos , e 99 sub-grupos para identificar todos os movimentos financeiros de sua empresa.
Os Centros Custo são semelhantes ao “plano de contas” da contabilidade, sendo mais simples e não possui contra-partida.
Dentro das especificações de Centros de Custos no seu SIF, temos algumas características para cada um deles :
O tipo = Debito (D) ou Crédito (C)
A Incidencia – Fixo ou eventual
A Categoria – Identifica de forma genérica o objetivo daquela despesa em sua empresa. Podem ser:
C = Custos Diretos Operacionais, que representam todas as despesas relacionadas aos funcionários locados (exceto a
administração) . exemplo : folha mao de obra
A = Despesas Administrativas, que representam todas as despesas da sua administração. Exemplo : Energia, Telefone, Folha
da Administração
O = Outros custos Diretos, que representam despesas eventuais (da administração), como pagamento de viagens,
treinamentos, consertos de equipamentos nos clientes etc
R = Receitas , refentes ao faturamento e outras receitas
N = Não ativas, como transferência bancaria, cheque cancelado, etc

Veja acima a tela de cadastro de centros de custo com um exemplo.
Voltando ao LB, a Coluna “Outros Custos” é calculada procurando no seu
Financeiro todas as despesas da categoria “O”.

Também pode ser inserido o valor total preenchendo no campo da esquerda, e
deixar o LB ratear o valor pelos contratos, proporcionalmente ao faturamento de
cada um.
Veja exemplo abaixo

Nesta linha também é rateado todo o custo referente ao Contrato Identificado
como RESERVA TÉCNICA ou NÃO FATURADO.

Outra despesa inserida nesta coluna são folhas de pagamento avulsas e
complementares que podem ser identificadas pelas verbas e suas folhas. Veja
abaixo aonde inserir (opcional)

Coluna Despesa Administrativa – Da mesma forma que outros custos, aqui o LB
procura pela categoria de Centro de Custos “A”, como explicado. Ela é rateada
entre os contratos.

Abaixo um exemplo de CP direcionada a um contrato.

Observe a identificação do Centro de Custos (Viagens) (campo obrigatório) e mais
abaixo a identificação de um contrato (004001) , que é um campo opcional.
Esta despesa não será rateada, e sim colocada completa na linha deste contrato no
seu LB.

Voltamos ao LB:
Coluna Despesas Comerciais – representa valores comerciais e comissões
pagas . Da mesma forma, pode ser lançada pelo total a ser rateado, ou pelos
centros de custo
Coluna Despesas Financeiras – representa valores financeiros, juros,
empréstimos . Da mesma forma, pode ser lançada pelo total a ser rateado, ou
pelos centros de custo do SIF
Colunas Encargos Fiscais – Identifica os Tributos e impostos na sua planilha de
custo. Aqui o campo é % e é aplicado sobre o “Faturamento” do Contrato. Se o
valor inserido for maior que 100,00 o LB interpreta como “valor total” e rateia
como os outros campos. Pode ser usado também o Centro de Custo. Note que
temos dois campos para este cálculo, para contratos feitos na Capital (Dentro
do Município) e Interior (fora do Município).

Coluna Faturamento – Representa os créditos deste contrato no mês, e é
capturado diretamente do financeiro SIF, pelo Centro de Custo (R) . Veja exemplo
abaixo com o cc 20.01

Ao final da tela de “parâmetros” vemos um campo de referencia “Numero de
Funcionários da Administração” (No exemplo acima temos 15) e um campo de
“Observações “ que é impresso no relatório.
O Botão “Importar” recupera os dados de “parâmetros” de um mês indicado
anterior. É opcional.
Pronto. Podemos processar o LB. Retorne a tela principal e clique no botão
“Processar”.

Se tudo correr bem, se LB é processado e representa de forma bem fiel , o Lucro
de seus Contratos.

As últimas colunas do LB são somas das outras colunas e o resultado da
operação, mostrando o lucro ou prejuízo estimado em cada contrato. Vemos
também a coluna Fator K, que representa quantas vezes o custo de um
funcionário é maior que o seu salario, uma referencia muito usada empresas de
serviços. Veja abaixo

Para Imprimir clique no botão imprimir.

Se desejar realizar ajustar valores específicos, ou que não tenha sido expresso
corretamente naquele mês, clique na marcação “Detalhes”. A Rotina abre colunas
adicionais a cada coluna original, permitindo que se digitem valores, sobrepondo
os originais. Veja abaixo:

Outra função interessante são as “Metas”. Clique no Botão e o LB “duplica” as
linhas, permitindo que o usuário digite valores de referencias (metas) para serem
perseguidas pelos gerentes de sua empresa. Veja abaixo:

Clique novamente no botão , para suprimir as metas.
Faça vários testes e modificações até conseguir o ajuste desejado. O LB tem
uma boa precisão e após configurado seu uso é bastante simples e
automatizado. Uma excelente ferramenta de gerenciamento.

