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1. RESUMO 
Este artigo visa mostrar a importância do planejamento financeiro em micro empresa um estudo de 
caso no setor de varejo e de gestão familiar onde mostra a importância de fazer uma analise de 
mercado, nos caminhos a serem percorridos e a importância de planejar uma estratégia para onde a 
empresa deseja chegar. Nas Pequenas particularmente o conceito auxilia na aplicação de recursos, 
com o alto risco do mercado e as possibilidades de crescimento surgem oportunidades de diferenciais 
competitivos. Isso proporciona aos gestores, adotar decisões estratégicas quanto à oferta de produto 
e/ou de serviços e ao nicho de mercado a ser focado. O estudo enfoca o conceito de estratégia e 
como organizações pequenas e comércios utilizam essa ferramenta. Após conhecê-las como eles 
aplicam em seus negócios. Aqui se revela a estratégia fundamental de conservação e alavancar no 
mercado nas pequenas empresas e comércios. O tema parte dos planejamentos estratégicos mal 
elaborados ou explanados, mas não colocados em práticas. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O planejamento financeiro estabelece o modo pelo quais os objetivos podem 

ser alcançados manter o controle financeiro é importante para qualquer tipo de 

empresa seja ela micro e pequena empresa ou de grande porte. A grande maioria 

das pequenas e medias empresas apresentam um quadro critico pelo fato de não 

possuírem um grande conhecimento na parte administrativa. O problema a ser 

analisado é que nas micro e pequenas empresas muitas vezes o empresário por 

falta de preparo e conhecimento, não sabe administrar o seu recursos financeiros 

adquiridos por ser uma empresa de pequeno porte acaba confundindo o que entra 

de seu verdadeiro lucro. 

Planejamento é a tentativa estabelecida para prever as intercorrências futuras 

e não obter surpresas indesejadas que não foram planejadas. Este artigo defende a 

aplicação da metodologia planejamento estratégico como determinante para o 

sucesso inicial da gestão dos modelos de negócio de pequenoporte, como fonte de 

pesquisa analisamos uma lanchonete onde somente os proprietários cuidam de toda 

parte financeira e operacional do negocio. 

 

3. OBJETIVO 

 

O Objetivo deste artigo é analisar a importância do planejamento financeiro 

para sobrevivência das micro e pequenas empresas através de uma metodologia 

gerencial que permite estabelecer a direção a ser seguida. 

 

 

 



4. METODOLOGIA 

 

A elaboração deste artigo se fundamenta em pesquisa na área de 

planejamento financeiro em livros específicos da área de administração, artigos 

publicados e em resultados financeiros de micro e pequenas empresas. A pesquisa 

buscou analisar, por indícios de ausência de planejamento financeiro se tal ausência 

prejudica o desenvolvimento e andamento da empresa, analisando ainda 

estratégicas de planejamento. 

No decorrer deste trabalho serão apresentados teorias e conselhos práticos 

como colher dados e como ferramentas contábeis, podem ser utilizadas mantendo 

um controle financeiro da empresa, gerando um melhor desempenho de resultados 

e evitando que a empresa venha a fechar.   

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

  O planejamento é importante, pois determina aonde a empresa quer chegar e 

quais são seus objetivos e metas estabelecidas. 

 

O planejamento financeiro estabelece diretrizes de mudança e crescimento 
numa empresa, preocupando-se com uma visão global, com os principais 
elementos de políticas de investimento e financiamento da empresa. Com 
relação ao crescimento da empresa, ele está diretamente ligado à política 
financeira adotada pela empresa. Assim, o planejamento financeiro 
estabelece o modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser 
alcançados; é, portanto, um plano para o futuro. O planejamento auxilia 
ainda na implantação de projetos que exijam análises com antecedência de 
todas as variáveis a serem analisadas e a situação de incerteza.(ROSS et 
al., 2008). 
 

Traçar o planejamento do negócio é essencial para a sobrevivência das micro 

e pequenas. Muitas surgem todos os dias, mas o problema é que várias apenas têm 

a ideia. De acordo com Paulo Valery, consultor do SEBRAE (Serviço de Apoio às 

micro e pequenas empresas), 60% das companhias fecham por não ter um plano de 

negócios definido. "O que eu tenho visto é que essas empresas acabam focando 

mais nas oportunidades do que no próprio plano de negócios", disse Valery. De 

acordo com dados do SEBRAE, de cada 100 empresas que abrem no Estado de 

São Paulo, 22 fecham. O número sobe para 24 no Brasil. 



Para o consultor, isto é muito comum, pois a empresa que não possui um 

plano de negócios acaba sem rentabilidade para seguir adiante. "É um ciclo, os 

micro e pequenos empreendedores têm dificuldade de empreender por falta de 

dinheiro, mas sem planejamento é difícil conseguir qualquer tipo de financiamento 

ou investimento", explicou Valery. 

Especificamente sobrea startups, Valery disse que como a maioria dos 

empreendedores é formada por jovens e que as ideias e a vontade de empreender 

acabam atropelando os processos de definição de metas e planejamento, itens 

essenciais para o sucesso do negócio. "Na maioria das vezes elas nascem com 

ideias maravilhosas, mas na prática isso não é viável. Por isso, é melhor planejar 

antes", completou. 

Para Alessandra Andrade, coordenadora do centro de empreendedorismo da 

Fundação Armando Alvares Penteado (FAAP), é necessário se atentar para a 

rentabilidade do negócio. "A maioria das startups possui modelos de negócios 

replicáveis, o que é muito bom, mas, muitas vezes, não consegue ter rentabilidade, 

porque o próprio modelo de negócio não foi pensado e bem planejado para 

conseguir o rendimento necessário." 

Outra dificuldade encontrada pelo microempreendedor é com relação ao 

investimento. Fabiano Nagamatsu, consultor do SEBRAE, acredita que este pode 

ser o principal entrave para essas empresas continuarem operando. "Muitos, por 

falta de experiência e networking [relacionamento], acabam procurando pessoas e 

investidores errados, e isto pode desanimar o empreendedor e fazer com que ele 

desista. É importante que eles procurem aceleradores e até mesmo programas que 

nós oferecemos aqui." 

Algumas dicas de Valery para o empreendedor que está em fase inicial do 

negócio são: estabelecer metas, como quanto se quer ganhar e aonde se quer 

chegar; fazer uma busca de informações sobre quais negócios vão fazer você atingir 

suas metas; e planejar. (MENEGHETTI, 2018). 

 

5.1. Planejamentos de Resultados  

 

De acordo com Anvicente & Santos (1983, p. 155) planejar numa abordagem 

geral, é estabelecer com antecedência as ações a serem executadas, além de 

estimar recursos e definir responsabilidades para o alcance dos objetivos. O 



planejamento é a tentativa de prever as ocorrências futuras e estar preparado para 

agir de forma a evitar surpresas desagradáveis no funcionamento e na gestão do 

empreendimento. 

  Portanto, o ato de planejar traz a possibilidade de compreender direções e 

prever situações, evitando problemas futuros e dando tempo ao administrador para 

buscar soluções para melhorar seu negócio. 

Segundo Ross et AL (2002, p. 525) afirma que: “o planejamento financeiro 

estabelece o método pela quais as metas financeiras devem ser atingidas. A meta 

mais frequente adotada pelas empresas é o crescimento”. 

 

5.2. Benefícios do Planejamento em Curto Prazo 

 

 Para difundir a importância do planejamento entre as pequenas e médias 

empresas, destaco a importância do planejamento financeiro de curto prazo que, 

normalmente, recebe significativo destaque uma vez que é nesse processo que será 

definido o montante de investimento futuro, objetivo de vendas, necessidade de 

capital, dentre outros.  

Porém, o modelo de gestão de pequenas e médias empresas é diferente das 

grandes por uma razão óbvia: disponibilidade de recursos. Para os gestores de 

menor porte a pergunta mais básica é: o que eu ganho implementando um processo 

de planejamento financeiro na minha PME? A resposta é que o planejamento 

financeiro é tão importante que pode significar a diferença entre sobrevivência e 

morte empresarial. 

 

5.3. Micro e Pequena Empresa Conceito de Micro e Pequena Empresa 

 

A Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte foi instituída 

em 2006 para regulamentar o disposto na Constituição Brasileira, que prevê o 

tratamento diferenciado e favorecido à microempresa e à empresa de pequeno 

porte. 

Foi concebida com ampla participação da sociedade civil, entidades 

empresariais, Poder Legislativo e Poder Executivo e já atravessou quatro rodadas 

de alteração, sempre com o objetivo de contribuir para o desenvolvimento e a 

competitividade das microempresas e empresas de pequeno porte brasileiras, como 



estratégia de geração de emprego, distribuição de renda, inclusão social, redução da 

informalidade e fortalecimento da economia.  

Através da Lei Geral, foi instituído o regime tributário específico para os 

pequenos negócios, com redução da carga de impostos e simplificação dos 

processos de cálculo e recolhimento, que é o Simples Nacional. 

Além disto, a Lei prevê benefícios para as pequenas empresas em diversos 

aspectos do dia a dia, como a simplificação e desburocratização, as facilidades para 

acesso ao mercado, ao crédito e à justiça, o estímulo à inovação e à exportação. A 

Lei Geral uniformizou o conceito de micro e pequena empresa ao enquadrá-las com 

base em sua receita bruta anual. 

A microempresa será a sociedade empresária, a sociedade simples, a 

empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário, devidamente 

registrados nos órgãos competentes, que aufira em cada ano calendário, a receita 

bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00. 

Se a receita bruta anual for superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior é R$ 

4.800.000,00, a sociedade será enquadrada como empresa de pequeno porte. Estes 

valores referem-se a receitas obtidas no mercado nacional. A empresa de pequeno 

porte não perderá o seu enquadramento se obter adicionais de receitas de 

exportação, até o limite de R$ 4.800.000,00.  

A Lei Geral também criou o microempreendedor individual, que é pessoa que 

trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo 

Simples Nacional, com receita bruta anual de até R$ 81.000,00. O 

microempreendedor pode possuir um único empregado e não pode ser sócio ou 

titular de outra empresa. Ao contrário do que muitos pensam, as micro e pequenas 

empresas têm sim um papel fundamental para promover o crescimento econômico 

do país.  

Em primeiro lugar, esses negócios ajudam a criar empregos e renda para a 

população, sendo uma das principais causas da redução das desigualdades sociais. 

Segundo dados recentes do IBGE, as empresas de pequeno porte representam 20% 

do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro e são responsáveis por pelo menos 60% 

dos quase 100 milhões de empregos no país.  

Como as micro e pequenas empresas lidam com menor quantidade de 

trabalhadores, detêm certas facilidades de crédito e no campo tributário, elas 

conseguem resistir melhor às crises econômicas eventuais.  



Esses negócios são montados para refletir um crescimento de longo prazo, e 

os seus donos ou gestores costumam ser muito mais obstinados a conservar o 

empreendimento. 

 

6. RESULTADOS  

 

Este estudo teve como objetivo identificar a forma como os empresários de 

micro e pequenas empresas gerenciam seus negócios como a falta de planejamento 

financeiro e como administram a entrada e saída de caixa a partir deste 

levantamento feito em campo e através de redes sociais e artigos dos temas 

específicos. 

A pesquisa, quanto ao fim se caracterizou como descritiva e exploratória 

quanto ao meio se caracteriza como estudo de caso, documental e bibliográfica e de 

campo, pois fizemos uma entrevista ao proprietário de uma lanchonete onde o 

próprio dono toma conta da parte administrativa e operacional de seu negócio. 

Com tudo conclui-se que os empresários de micro empresa de pequeno porte 

não se preocupam com o planejamento financeiro por ser uma empresa muitas das 

vezes familiar e de pequeno porte acabam confundindo o dinheiro que entra no 

caixa com seu verdadeiro lucro. 

Onde muitas das vezes gastam este dinheiro com coisas de seu uso 

particular assim fazendo uma má administração e não tendo um planejamento 

financeiro. 

Estudos mostram que as maiores partes das empresas fecham no seu 

segundo ano de atividade pela falta de planejamento causando assim uma má 

administração do negócio. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

O planejamento financeiro é uma ferramenta fundamental para o 

desenvolvimento e sucesso das micro e pequenas empresas. 

Nas pequenas empresas a boa gestão junto ao bom planejamento são fatores 

determinantes para sobrevivência da empresa. 

A utilização de planejamento nas empresas de pequeno ajuda os gestores a 

prever problemas para contorna-los assim, como resolver os já existentes, pois para 



realização de um bom planejamento financeiro precisa de um gestor competente 

que tenha vocação para o negócio. 
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