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1 RESUMO 

Em pequenas empresas a variação do consumo influi diretamente no planejamento 

financeiro, o qual é realizado primeiramente através do fluxo de caixa, sendo que 

sua evolução ou retração define as medidas a serem tomadas por essas. 

O individualismo é um dos fatores chave que se expressa na variação do consumo, 

o qual pode provocar uma mudança de padrões, sendo papel da empresa analisá-

los e buscar por meio desses, uma maior fidelização e prospecção de novos 

clientes. 

Graças ao fluxo de caixa que a empresa consegue coletar dados para investimentos 

futuros, agindo como uma ferramenta crucial para a gestão e controle da saúde 

financeira desta, auxiliando nas tomada de decisões, podendo prever o futuro da 

empresa ao longo do tempo.  

Observando os fatores que influenciam o comportamento do consumidor e o fluxo de 

caixa os restaurantes buscam orientar sua estratégia tendo em vista as 

necessidades internas do público alvo e sua situação financeira, criando estímulos 

de consumo para esses, possuindo como maior força competitiva a diferenciação de 

seus produtos de acordo com suas necessidades, em relação aos concorrentes. 

2 INTRODUÇÃO 

As necessidades e desejos humanos são o que movem o mundo e o que motivam a 

humanidade na eterna busca por satisfazê-lo. Sabendo-se que o consumo é gerido 

por necessidades e desejos, sendo que a cada dia a preferência das famílias pelos 

produtos e serviços se modifica, é necessário que as empresas busquem satisfazer 

o consumidor se mantendo um passo a frente do concorrente, sendo que para isso é 

necessário analisar quais fatores influenciam o seu comportamento, criando 

condições favoráveis para gerar no cliente estando um passo a frente da 

concorrência no que diz respeito à qualidade do serviço oferecido, um preço justo e 

uma atendimento adequado que produza no cliente o desejo de adquirir o serviço 

oferecido pela empresa e de se manterem fiéis a marca. 

Para todas as etapas de planejamento da empresa a questão da administração 

financeira deve ser levada em conta sendo importante que as pessoas responsáveis 

pela administração financeira levem em consideração aspectos como o 

planejamento e controle desde o processo de tomada de decisão quanto aos 

assuntos que compõe a rotina financeira da pequena empresa. 

3 OBJETIVOS 



Os objetivos do projeto são identificar o impacto do consumo no planejamento 

financeiro dos pequenos restaurantes em São Bernardo do Campo e as variáveis do 

consumo que impactam no planejamento financeiro utilizado pelos restaurantes de 

pequeno porte em São Bernardo do Campo.  

4 METODOLOGIA  

Sendo a metodologia utilizada para isso, à pesquisa bibliográfica associada à 

pesquisa de campo, de caráter exploratório, de natureza quantitativa e com base em 

questionários semi-estruturados, aplicados aos proprietários e/ou administradores 

dos pequenos restaurantes na cidade de São Bernardo do Campo. 

5  DESENVOLVIMENTO 

O consumo é um processo envolvido na reprodução cultural, que se torna 

importante no mundo moderno por evidenciar questões como o individualismo, onde 

por questões de personalidades diversificadas, as pessoas procuram por produtos 

capazes de evidenciá-las, o que ao final acaba por ser uma prática cotidiana, 

comum no dia-a-dia das pessoas. O consumo é o que gira a roda econômica para 

que ela continue produzindo, empregando pessoas como mão-de-obra e trazendo 

riquezas para o país, mas para a pequena empresa que deseja se manter 

competitiva e ganhar espaço no mercado é necessário compreender que a 

preferência e a demanda das famílias pelos produtos e serviços a elas oferecidos se 

modificam, havendo por parte dos restaurantes o desafio de transformar seus 

produtos e alterar seus processos em busca da satisfação e fidelização do 

consumidor, mantendo-se dessa forma competitivas em relação ao mercado. Para 

isso é importante que essas empresas compreendam que existem fatores que 

influenciam o comportamento de compras do consumidor tais como os fatores 

culturais, sociais, pessoais e psicológicos, que influenciam diretamente o ciclo de 

produção e financeiro das organizações, sendo um desafio para elas se manterem 

competitivas e atuantes em um mercado tão competitivo. 

Nesse sentido, observa-se o quanto a variação de consumo pode impactar dentro do 

ambiente organizacional, principalmente dos restaurantes, afetando o planejamento 

financeiro e os custos de produção que são obviamente repassados ao consumidor, 

o que impacta na decisão de compra do cliente.   

Por causa desses impactos é necessário que a empresa tenha especial atenção 

com os aspectos da saúde financeira de sua empresa, como o fluxo de caixa que é 

uma ferramenta imprescindível no dia-a-dia das organizações, tanto para controlar 



as entradas e saídas da organização como para organizar investimentos quanto a 

sua prioridade de acordo com o caixa e com o orçamento que a empresa tenha 

disponível. 

Para isso, os gestores devem avaliar freqüentemente os planos e decidir por 

possíveis mudanças nas operações para que se obtenha um melhor resultado. 

Portanto, o controle financeiro deve assegurar que os planos traçados para a 

pequena empresa sejam seguidos, realizando mudanças nos planos existentes de 

acordo com a situação do ambiente operacional do negócio. 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa está em fase de levantamento de dados. 
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