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RESUMO 

 

Sabemos que as empresas de pequeno porte movimentam uma fatia 

considerável da economia brasileira, e que existe um alto índice de EPP 

que encerram as atividades prematuramente por falta de planejamento, 

este estudo visa mostrar a importância do planejamento, não é muito 

difícil abrir uma empresa, a grande questão é obter sucesso com a 

mesma.  

Todas as empresas deve haver planejamento orçamentário, uma falha 

recorrente entre proprietários é achar que por ser donos do negócio, 

eles podem misturar conta pessoal com a conta empresarial, isto é um 

erro grave. 

A melhor maneira de manter as despesas sob controle, é acompanhar 

entrada e saída de dinheiro através de fluxo de caixa, permitindo que o 

gestor tenha uma visão ampla da situação financeira do negócio e 

administrar devidamente o capital, é preciso ter o pleno controle sobre 

todos os gastos. 

Muitas vezes a gestão financeira da empresa é feita de uma forma 

manual, as novas tecnologias estão tornando as atividades de 

gerenciamento muito mais práticas eficazes. 

Usar um software de gerenciamento que economize, tempo na emissão 

de relatórios para acompanhar contas a pagar e receber, agilizar o 

andamento de notas fiscais, saldo de caixa, verificar se a empresa está 

tendo lucro. 

Palavras-chave – Pequena empresa, planejamento financeiro, sistema 

de controle. 



1 INTRODUÇÃO  

 O presente artigo irá tratar sobre o Planejamento e Controle 

Financeiro em empresas de Pequeno porte. 

 Segundo pesquisas do SEBRAE (2014), as EPP em 2011 

representaram um porcentual de 27% do PIB brasileiro, sendo divididas 

por setores de atuação. O ramo de prestação de serviços corresponde a 

36,3% do PIB deste setor.  

 O Planejamento e Controle Financeiro são extremamente 

importantes para o desenvolvimento de qualquer empresa, seja qual for 

o porte econômico ou regime tributário. As Organizações visão obter o 

lucro.  

 Os empresários na maioria das vezes, não estão preparados para 

o crescimento dos negócios, em virtude de uma má gestão, levando 

assim a sua falência. 

Muita gente pensa que para obter o sucesso financeiro, precisa 
ter profundos conhecimentos de matemática e utilizar 
complexas técnicas financeiras. Na realidade, a mecânica das 
transações financeiras é relativamente fácil (HOJI, 2011, p.01). 

 Uma gestão financeira bem elaborada atua através de um conjunto 

de ações e procedimentos administrativos, que são capazes de 

melhorar significativamente a vida financeira de uma organização, até 

mesmo as de pequeno porte. 

 

A incapacidade de certas empresas de enxergarem o negócio 
que existe por trás da empresa tem sido responsável por 
muitos desastres financeiros, alguns bem conhecidos. Antes do 
advento do Plano Real, em junho de 1994,por exemplo, alguns 
seguimentos econômicos eram beneficiados pelas 
elevadíssimas taxas de juros obtidas nas operações de 
overnight. (SÁ, 2009, p.106). 

 Será demonstrado ao decorrer deste artigo, a importância dos 

controles internos e fluxo de caixa para tomadas de decisão. 

 

 



 

1.1 Situação problema-Problema de Pesquisa  

 A empresa precisa se preocupar com os Planejamentos e 

Controles Financeiros, uma gestão elaborada corretamente, permite que 

o empreendedor alcance com qualidade o sucesso desejado.  

 Alguns empresários muitas vezes não estão preparados para o 

crescimento, e acabam assim procurando por novos recursos.  

 Neste contexto o trabalho visa responder a seguinte questão: Qual 

a importância do Planejamento e Controle Financeiro nas organizações 

de Pequeno porte? 

1.2 Objetivo geral  

  Analisar os procedimentos internos de uma empresa prestadora de 
serviços, visando propor melhorias, e não comprometendo o seu 
planejamento. 

1.3 Objetivos específicos 

 Analisar os controles internos e verificar se estão de acordo com 

os tipos de planejamento financeiro. 

 Analisar os dados obtidos. 

 

 

2. METODOLOGIA  

E para responder a pergunta feita na situação problema, será 

elaborada uma entrevista com o sócio da empresa FCS, e foi aplicado 

um questionário com 6 (seis) questões, para analisar como são feitos os 

controles internos. 

O controle financeiro permeia toda estrutura da empresa. 
Quase todos profissionais que exerçam função administrativa, 
independente do setor que atuam, acabam cotidianamente 
fazendo escolhas que impactam diretamente a saúde 
financeira da empresa. (GUIMARÃES, 2013, p.25). 

 



A Entrevista é um método criado para recolher informações, este 
tipo de diálogo consiste entre duas ou mais pessoas, com a finalidade 
de recolher informações sobre suas ideias e os seus projetos. 

Alguns aspectos precisam ser levados em consideração, à 
entrevista representa uma técnica de coleta de dados na qual, o 
pesquisador tem um contato mais direto com o entrevistado, no sentido 
de entender sobre suas opiniões a respeito de um determinado assunto. 

Para que todas as informações no momento da entrevista sejam 
devidamente obtidas, será necessário um plano estratégico. O 
pesquisador após definir a temática a ser estudada, deve elaborar um 
planejamento, que permitira encontrar o seu verdadeiro propósito. As 
perguntas precisam ser previamente elaboradas, levando em 
consideração a ordem em que elas devem ocorrer durante a entrevista. 

Outro aspecto também de total relevância, é a objetividade por 
parte do entrevistador, que deverá ser o mais objetivo possível, não 
desviando o foco da entrevista, tornando o procedimento cansativo ou 
muito longo, o entrevistado deve ficar à vontade. (BRASIL 
ESCOLA,2017) 

O objetivo de uma pesquisa bibliografica é mostrar que as opiniões 

citadas no texto foram sustentadas pelas fontes consultadas. A 

bibliografia deve aparecer no final do trabalho produzido, com todos os 

tipos de fontes pesquisadas para ser elaborado o trabalho.  

(SIGNIFICADOS,2017) 

 

No estudo de caso podemos detalhar a fundo todo o processo 
envolvendo a empresa, e com isso analisar as evidências, 
desenvolvendo argumentos lógicos para a tomada de decisão. 

Estudo de caso é uma inquirição empírica que investiga um 
fenômeno contemporâneo dentro de um contexto da vida real, 
quando a fronteira entre o fenômeno e o contexto não é 
claramente evidente e onde múltiplas fontes de evidência são 
utilizadas (YIN, 1989, APUD YIN, 1981A, 1981B). 

Esta definição considerada como uma "definição mais técnica” 
(Yin, 1989), nos ajuda a compreender e distinguir o método do 
estudo de caso de outras estratégias de pesquisa como o 
método histórico e a entrevista em profundidade, o método 
experimental e os survey. (BRESSAN,2017). 



 

2.1 Estudo de caso: Caracterização da empresa  

 A FCS Silva Contabilidade e Gestão Empresarial foi fundada em 
2005, com o porte de EIRELI, e com apenas 2 funcionários, que 
cuidavam de uma pequena carteira de clientes, que atendiam suas 
necessidades na parte fiscal.  
 
 A empresa busca prestar serviços com qualidade na área de 
Contábil, Fiscal, Departamento Pessoal, Finanças e Legalização de 
Sociedades, atendendo aos requisitos da legislação vigente, tendo como 
foco o comprometimento e responsabilidade visando a satisfação dos 
clientes, e para que isso ocorra, os funcionários são subtmetidos a 
treinamentos mensais para atualização das Leis e Normas da aréa.  
  
 No decorrer dos anos a FCS começou a desenvolver projetos 
contratando estágiarios para as áreas de contabilidade e Legalização de 
empresas. E para compor a equipe de Departamento Pessoal, 
contrataram mais um colaborador, onde antes os trabalhos eram feitos 
por terceiros, de uma empresa de contabilidade parceira. A empresa 
conta hoje com 5 pessoas no quadro de funcionários. 
 
 Atualmente a FCS, trabalha com uma carteira de clientes de 
aproximadamente 80 empresas, que atuam no ramo de Prestação de 
Serviços, Saúde, Comércio, Industria, Construção Civil e Arquitetura, e 
desta forma a empresa diversifica seus trabalhos.  
 

A sócia da empresa visando aperfeiçoar e aumentar a carteira de 
clientes, encomendou uma pesquisa de mercado com uma empresa de 
consultoria especializada em captação de clientes, e os resultados 
demonstraram um  grande crescimento de empresas no brasil que estão 
trabalhando com o comércio eletronico. E com essa visão, a FSC 
colocou em seu quadro de metas para o futuro investir em 
especializações para os funcionários, melhorando a qualidade dos 
serviços prestados no setor de e-commerce. 
 

No que se refere ao sistema contábil, a empresa conta com o ERP 
Prosoft, onde são feitos todas as integrações entre cada departamento,  
para com a contabilidade. O sistema OMIE foi contratado para ajudar 
nas questões que se referem ao faturamento, emissões de boletos e 
conciliações bancárias, aonde são feitas as integrações com os clientes. 



Estão nos planos da FSC adquirir um ERP mais avançado, para 
aprimorarem a integração do sistema da empresa com a dos clientes, e 
assim diminuindo as horas gastas transferindo todo o trabalho feito para 
o sistema do cliente. 

Com a integração do sistema, os colaborados teriam um tempo 
maior para analises de seus trabalhos desenvolvidos, como 
consequência o cliente receberá um trabalho com uma qualidade maior 
e uma precisão exata dos resultados.  

A empresa está localizada próximo ao bairro do Morumbi, em um 
prédio empresarial, a escolha do local foi feita pela proprietária, por 
conta que a localização do escritório encontra-se perto de várias 
empresas, de diversos ramos, podendo assim aumentar a sua carteira 
de cliente, e também pelo investimento na alocação no prédio, por ter 
um baixo custo. 

 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

3.1 CONTROLE  FINANCEIRO 

O controle financeiro é essencial para tomada de decisão, pois com ele 
além de ter uma visão clara do negócio é capaz de evitar problemas 
futuros, á exemplo falta de recursos em caixa. 

Com controle financeiro bem estruturado a empresa consegue gerar 
diversos demonstrativos contábeis.  

Os demonstrativos mais conhecidos e de melhor entendimento são a 
Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e DFC Demonstração 
do Fluxo de Caixa (DFC). 

 Demonstração do Resultado do Exercício 

Em uma visão geral esse demonstrativo apresenta a saúde da empresa 
em um dado momento, ou seja, se dentro do período a empresa obteve 
lucro ou prejuízo. 

 

 Demonstração do fluxo de Caixa 

Neste demonstrativo são apresentadas as movimentações que afetaram 
caixa, ou seja, as saídas e entradas de recursos.  



Além de demonstrar as entradas e saídas, ele apresenta se a empresa 
terá que pegar empréstimo para honrar seus compromissos, ou se é 
possível fazer novos investimentos com a sobra de recursos. 

 

O principal objetivo de uma empresa capitalista sempre foi o de 
produzir lucro para os seus proprietários ou acionistas. 

Este é o conceito de shareholder: pessoa, grupo ou 
organização que detém o capital de uma empresa. Assim, as 
decisões globais da empresa sobre oque, quanto e como 
produzir se baseiam no critério de aumentar o lucro do capital 
investido. A taxa de lucro – a relação entre o lucro e o capital - 
mostra em que grau a empresam atinge tal objetivo para 
oferecê-lo aos shareholdres, seja como participação no 
resultado empresarial ou como retorno do investimento em 
termos de dividendos. O balanço contábil e as demonstrações 
financeiras sempre foram os meios de avaliação sobre o 
desempenho financeiro da empresa e de tomada de decisão 
sobre investimentos a serem efetuados. (CHIAVENATO, 2014, 
P.19). 

Segundo Silvestre (2010) para ter controle financeiro e conseguir 
um retorno sobre o capital investido é preciso avaliar o orçamento com 
inteligência, saber a prioridade de cada despesas e verificar os riscos 
que envolvem o dinheiro instantâneo.  

 
Segundo Zdanowics (2004) o fluxo de caixa é o instrumento mais 

importante para o administrador na tomada de decisão pois, através 
dele, o administrador planeja a necessidade ou não de recursos 
financeiros a serem captados pela empresa.Dificilmente as empresas 
que o utilizam fracassam, e além disso conseguem gerar benefícios 
econômico futuro. 
 

3.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO: ESTRATÉGICO, TATICO E 
OPERACIONAL 

Segundo HOJI, há três tipos de planejamentos, são eles 
estratégicos táticos e operacionais, e serão abordados com maior 
transparência abaixo, podemos destacar os planejamentos são fatores 
essenciais, para que suas necessidades de recursos, com um menor 
custo possível sejam aplicadas em sua empresa, a fim de ajustar o seu 
ciclo financeiro. 

Todos os empreendimentos estão sujeitos às projeções devam conter 
sua relação de risco e retorno, que estão sujeitas a nossas atitudes, 



conforme exposto por MORATE e JORGE como Indicadores de 
Desempenho. 

 Planejamento estratégico É um planejamento de longo prazo, e as 
decisões relacionadas à empresa, geralmente está associada às linhas 
de produtos ou mercados, a estratégia vai determinar de maneira 
disciplinada e organizada, como atingir os objetivos que levarão a um 
futuro melhor. (HOJI, 2011). 

 

Planejamento tático tem finalidade de alavancar os resultados por meio 
de ações de curto prazo, ele traduz e interpreta do planejamento 
estratégico, podemos mensurar o plano de marketing, produção, 
pessoal, ou seja, financeiro empresarial da organização por se tratar de 
um planejamento mais especifica é o responsável por elaborar metas e 
condições para que as ações estabelecidas no planejamento estratégico 
sejam atingidas. (HOJI, 2011). 

 

O planejamento operacional é feito para maximizar os recursos da 
empresa, aplicados em operações do dia-dia, obedecendo aos planos 
estratégicos. Envolve decisões mais descentralizadas, mais repetitivas e 
de maior flexibilidade quanto ao ajuste durante o período de 
implementação. (HOJI, 2011). 

 

RISCO E RETORNO 

Os riscos variam de acordo com as características de cada 
empresa, especialmente aquelas tomadas decisões no campo 
financeiro, que devem ser gerenciados e previstos, o administrador que 
deseja qualificar seus riscos terá que analisar sistematicamente a força 
e fraqueza e sua empresa, procurando antecipar os futuros problemas e 
diminuir o impacto deste risco na rentabilidade do negocio. (MORANTE 
E JORGE. 2011). 

 

Realmente é um grande desafio para os profissionais e principalmente 
para as empresa compreenderem o desenvolver de um retorno, portanto 
todos os projetos, planejamentos e até mesmo os risco devem estar 
alinhados, pois todos os ganhos ou perdas que são aplicados sobre os 
investimentos, serão mensurados, a partir do momento que buscamos 
um retorno positivo. (MORANTE E JORGE. 2011). 



3.3 EMPESA DE PEQUENO PORTE.  

Empresa de pequeno porte é uma sociedade simples, uma 
empresa individual que em cada ano calendário tem a receita bruta 
superior a R$360.000,00 até um limite de R$3.600.000,00.  

Além do faturamento as empresas podem ser classificadas pelo número 

de funcionários que possuem.  A Lei Geral das EPP foi criada em 2006 

para regulamentar a atividade e já passou por algumas mudanças mas 

pode dizer que o grande papel desta lei é avaliar a atividade no país 

facilitando a vida jurídica desses empreendedores. 

As EPP podem seguir o regime do Simples Nacional que é uma 

tributação exclusiva e, além disso, podem também escolher pelas 

opções tributarias o Lucro Real ou Lucro Presumido. Esse tipo de 

empresa tem tratamentos diferenciados e simplificados como a redução 

na carga tributária.  

Do Tratamento Favorecido à Microempresa Art. 1o À 
microempresa é assegurado tratamento diferenciado, 
simplificado e favorecido, nos campos administrativos, 
tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de 
desenvolvimento empresarial, de acordo com o disposto nesta 
Lei. Parágrafo único. O tratamento estabelecido nesta Lei não 
exclui outros benefícios que tenham sido ou vierem a ser 
concedidos às microempresas (VIEURA 2003 2003, P. 27). 

As EPP podem seguir o regime do Simples Nacional que é uma 
tributação exclusiva e além disso podem também escolher pelas opções 
tributarias o Lucro Real ou Lucro Presumido. Esse tipo de empresa tem 
tratamentos diferenciados e simplificados como a redução na carga 
tributária e além disso tem a dispensa de apresentar documentos da 
escrituração na forma mercantil e dos documentos de inscrição. 
(LEONY,2013) 

As EPP têm uma parcela considerável para geração de empregos em 
todo o país, seu papel é fundamental pois movimenta a economia das 
cidades e ajuda para a arrecadação de tributos para transformação de 
serviços e melhorias para a população. Com o grande número de 
geração de empregos e rendas por causa das EPP, o governo sempre 
vem com novidades para estimular o crescimento continuo do setor e, 
consequentemente, o desenvolvimento econômico, são empreendidos 
esforços conjunto com os três governos para a reformulação de apoio 
ao segmento e a implementação de novas políticas. (LEONY, 2013) 



 

O Simples Nacional é um regime tributário que foi criado 
especialmente para os pequenos negócios, incluindo as 
empresas de pequeno porte. Oferece benefícios como a 
simplificação do cálculo e recolhimento dos tributos, bem como 
a redução da carga de impostos. O regime é dividido em faixas. 
Isso significa que a alíquota de imposto a ser paga aumenta de 
acordo com o faturamento. À alíquota, por sua vez, é um 
percentual ou valor fixo usado para calcular um tributo. É 
definida pelo governo com base no faturamento da empresa no 
ano anterior. (MESQUITA 2016) 

 

3.4 Sistema de Informação. 

Atualmente no mundo de negócios as empresas veem o Sistema 
de Informação como algo crucial para suas operações, e seu uso 
abrange todas as áreas da empresa, pois está ligada diretamente com a 
solução de problemas, e de oportunidades de negócios usando os 
dados gerados pelos sistemas. 

Um sistema de informação (SI) pode ser definido como um 
conjunto de componentes inter-relacionados trabalhando juntos 
para coletar, recuperar, processar, armazenar e distribuir 
informação com a finalidade de facilitar o planejamento, o 
controle, a coordenação, a análise e o processo decisório em 
empresas e outras organizações. (LAUDON; LAUDON, 1999, 
p. 4) 

O sistema de informação é composto por 3 componentes básicos 
de processamento que são desenvolvidos da seguinte forma: 

Entrada: O sistema faz a captação dos dados de dentro da 
organização, ou de dados externos. Na entrada das informações ao 
sistema, são feitas as análises e verificações da qualidade dos dados. 
Esses dados, por exemplo podem ser de funcionários, carteira de 
clientes, ou da parte operacional da empresa, envolvendo diretamente 
as áreas. (LAUDON; LAUDON, 1999) 

Processamento: Nesta etapa, o sistema após a coleta e verificação 
dos dados, irá realizar o processamento das informações coletadas, 
fazendo a separação, classificando e editando, e por fim fazendo as 
comparações e resumos, transformando em dados apropriados para os 
usuários do sistema. (LAUDON; LAUDON, 1999)  



Saída: Após o processamento das informações, e a sua 
transformação em dados uteis, ocorre a transferência dos dados 
processados para os usuários, ou para as atividades nas quais as 
informações são necessárias. Esses dados são extraídos de várias 
formas, em relatórios, apresentações, de forma gráficas, dados para 
outros sistemas, tudo será gerenciado conforme a necessidade do 
usuário. (LAUDON; LAUDON, 1999) 

Um sistema de informação não está apenas limitado a 
computadores, pois dependem de outros fatores. O sistema de uma 
organização será composto de 3 componentes para o seu bom 
desenvolvimento e eficácia nos resultados, que seria a tecnologia, 
organizações e pessoas. (LAUDON; LAUDON, 1999) 

Uma organização é composta por pessoas, e por suas tecnologias. 
O sistema de informação, demanda de usuários capacitados para o 
gerenciamento, desenvolvimento e uso das informações, 
compreendendo as demandas geradas pela empresa, e por 
intervenções externas, como por exemplo o Governo, na criação de 
novas declarações, ou de impostos, causando uma nova necessidade 
de demanda. (LAUDON; LAUDON, 1999) 

Os empregados necessitam de treinamento especial para fazer 
suas tarefas ou usar eficientemente os sistemas de informação. 
Suas atitudes a respeito de seus empregos, empregadores ou 
tecnologia de computação podem ter um efeito poderes sobre 
sua capacidade de usar os sistemas de informação de modo 
produtivo. (LAUDON e LAUDON, 1999, p. 6). 

Voltado a atender as necessidades desenvolvidas pelas empresas 
ao longo do tempo, o sistema ERP (Enterprise Resource Planning), foi 
desenvolvido visando a integração das informações de todas as áreas 
de uma empresa, organizando e desenvolvendo as informações em um 
único banco de dados, O ERP é um sucessor do MRP (Material 
Requirements Planning- Cálculo das Necessidades de Materiais) e do 
MRPII (Manufacturing Resources Planning- Planejamento dos Recursos 
de Manufatura), que visavam atender as necessidades do cálculo de 
materiais, e de manufatura. (NORRIS; HURLEY; HARTLEY; 
DUNLEAVY; BALLS. 2001; ALBERTÃO. 2001). 

 

O ERP, é um sistema muito superior ao seu antecessor, traz as 
informações integradas em tempo real de todas as áreas. Com uma 
estrutura de Client/Service, que basicamente é composta de um 
Servidor, para armazenar dados, e de usuários que fazem o input das 



informações, que são gerenciadas em uma base de dados única. Um 
exemplo dessa estrutura seria o departamento de compras fazendo a 
solicitação de matérias no sistema, emitindo um pedido de compra, que 
já aparece em aberto para consulta de outros usuários. (NORRIS; 
HURLEY; HARTLEY; DUNLEAVY; BALLS. 2001; ALBERTÃO. 2001). 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme exposto no processo de análise e pesquisa, a empresa está 

caminhando para o seu desenvolvimento, porém precisa melhorar em 

relação a seus controles internos, por conta do tempo que é gasto na 

manutenção de planilhas. 

A pergunta proposta nesse estudo é a forma correta de utilização do 

controle financeiro das pequenas empresas, que necessita de uma 

rotina diária e constante na manutenção. 

Além de demostrar a saúde financeira da organização, é essencial para 

análise de investimento quando houver sobra de recurso. 

Silvestre (2010) para obter um controle financeiro e conseguir um 

retorno sobre o capital investido, é preciso avaliar o orçamento com 

inteligência, saber as prioridades de todas as despesas, e analisar os 

riscos e retornos. 

Diante deste contexto é essencial que a empresa, tenha uma reserva 

em caixa, para eventuais imprevistos como baixa no faturamento e 

aumento no índice de inadimplência. 

 

 

 


