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1. RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo analisar se as Pequenas Empresas sabem 

fazer uma boa gestão financeira, analisando o comportamento do gestor frente às 

finanças da organização. Para isso, será realizado um estudo de caso em uma 

Empresa Familiar que atua no segmento de manutenção de máquinas plotter 

(impressoras de grande formato) em Guarulhos - SP. A fim de fazer valer as  ideias 

apresentadas, serão utilizadas pesquisas bibliográficas a respeito de ferramentas 

para se obter uma boa gestão financeira; algumas características das Empresas 

Familiares e o comportamento/postura que se espera dos gestores desse modelo de 

organização para que ocorra uma boa gestão financeira e que não se misture as 

despesas pessoais com as empresariais.  

 

Palavra-chave: Gestão Financeira. Empresa Familiar. Comportamento do Gestor. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 O artigo em questão tem o objetivo de gerar reflexões no que diz respeito à 

gestão financeira de uma empresa familiar. Dados do SEBRAE (2016) apontam que 

empresas constituídas em 2012 obtém uma taxa de mortalidade de 45%. No setor 

de prestação de serviço a taxa é de 25%. Um dos fatores que influenciam essas 

taxas é a falta de organização na gestão financeira.  

A fim de analisarmos esses fatores na prática, será realizado um estudo de 

caso numa empresa de manutenção de máquinas plotter (impressoras de grande 

formato). A empresa em questão tem uma gestão familiar localizada em Guarulhos - 

SP, ela possui dois funcionários e é considerada uma Microempresa por seu 

faturamento anual gerar em torno de R$ 180.000,00. 

Este artigo pretende responder a seguintes questões: Como resgatar a 

situação financeira de uma empresa de manutenção de máquinas? Está havendo 

conflitos na destinação dos lucros da organização? Para solucionar essas questões, 

uma hipótese seria definir um salário fixo ao diretor/dono da empresa a fim de não 

misturar as finanças pessoais com a empresarial.  
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3. OBJETIVOS 

O objetivo geral é apresentar a importância de uma boa gestão financeira 

numa empresa familiar e o comportamento que se espera do gestor desse modelo 

de organização. Já os objetivos específicos são: Analisar o melhor salário para o 

gestor a fim de não misturar as despesas pessoais das empresariais e avaliar o 

comportamento do mesmo com relação às finanças. 

 

4. METODOLOGIA 

O método utilizado para o desenvolvimento dessa pesquisa se deu a partir de 

um estudo de caso aplicado em uma empresa de manutenção de máquinas plotter e 

pesquisa bibliográfica.  

Segundo Yin (2005) o estudo de caso é o método preferencial comparado aos 

outros, pois levanta questões sobre “como?” e “por quê?” além de  o pesquisador, 

muitas vezes, não ter controle sobre os eventos comportamentais. A pesquisa 

bibliográfica para Gil (2010) é composta por material já publicado, com base 

fundamentada em livros, artigos de periódicos e, atualmente, material disponível na 

internet.  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. GESTÃO FINANCEIRA 

Para uma gestão eficaz é necessário saber que administrar, segundo 

Lacombe e Heilborn (2003), é um conjunto de esforços que são eles: planejamento, 

organização, direção ou liderança, coordenação e controle das atividades com um 

determinado objetivo. Para Chiavenato (2004) o planejamento é uma fórmula de se 

criar estratégias organizacionais. 

 

5.2. EMPRESAS FAMILIARES 

Andrade e Grzybovski (2004) compreendem empresa familiar como uma 

instituição de capital fechado onde há pouca transparência nas questões 

administrativas e financeiras, onde o sistema de decisão é centrado na figura que 

representa o poder. 
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5.3. COMPORTAMENTO DO GESTOR  

Dados do SEBRAE (2018) apontam que para haver uma boa gestão 

financeira o primeiro passo que o gestor deve dar, é tomar uma decisão importante: 

separar o dinheiro do negócio do dinheiro das despesas particulares. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Este ítem está em elaboração. Porém, pretende-se ao final do estudo, 

encontrar os motivos pelos quais o gestor têm se comportado de forma a não se 

preocupar com as despesas futuras da organização, tendo como consequência a 

desestabilização da situação financeira da empresa.  
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