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1. RESUMO 

O estudo teve como objetivo mostrar o que é e a importância do planejamento financeiro nas 
empresas, e como ele pode impactar positivamente não só no dia a dia como nas decisões a longo 
prazo. Escolhemos este tema pois queríamos entender o porque muitas empresas não permanecem 
no mercado por muito tempo, e como resolver está questão.Realizamos o trabalho por pesquisa em 
livros e autores referências no assunto em conjunto com conhecimentos adquiridos durante o curso 
de Administração, e aplicamos o conhecimento adquirido na empresa em questão desde da 
organização das informações, até criação de procedimentos e rotinas, para uma implementação do 
planejamento financeiro mais eficaz. A elaboração desse artigo se fundamentou em pesquisas 
bibliográficas na área de Gestão Financeira, em livros específicos de Planejamento Financeiro e 
artigos científicos. Assim toda empresa deve-se ter um planejamento financeiro que centra o todo do 
ambiente empresarial com as variações externas. Assim os gestores poderão contar com o as 
ferramentas do planejamento financeiro como  planejamento a longo e curto prazo, orçamento de 
caixa, planejamento de lucro, fluxo de caixa, no dia a dia da empresa tendo um suporte para a 
tomada das decisões, tanto de investimos, como da abertura de novos mercados. 

 

2. INTRODUÇÃO 

O rumo do futuro crescimento das micro e pequenas empresas são ditados 

por sua organização em produzir um eficaz planejamento financeiro que empenha 

fatores como orçamento, fluxo de caixa, controle das receitas e despesas e 

consequentemente garantindo assim sua existência continua no mercado. 

Contudo, por varios fatores existenciais as empresas não tem obtido sucesso 

ao longo de sua jornada, caminhando muitas das vezes para uma mortalidade 

prematura. E dentre tais fatores, a inclusão de um planejamento financeiro bem 

elaborado é de importância essencial, mas não vem sendo tratado com importância, 

pois muitos querem ter o sonho de ter seu próprio negócio, mas esquecem de 

aplicar os conceitos básicos da administração. 

Ainda hoje, é palpável que muitos empresários não têm ainda uma clareza de 

como elaborar o planejamento financeiro da sua empresa. Assim os recursos 

disponíveis são mal administrados, oque regride o desenvolvimento da empresa, 

que geralmente não possuem reservas de capital e ao se deparar com as primeiras 

dificuldades, não estão preparadas, consequentemente as levando para sua 

mortalidade. É fundamental salientar que os administradores devem estar atentos 

aos mecanismos que recorrem no planejamento e acompanhamento do 

desempenho das empresas, pois a perspectiva empreendedora sobre o ramo em 

que atua também difere nas escolhas das mais importantes decisões. 

 

3. OBJETIVO 

Verificar e demonstrar como a elaboração do Planejamento Financeiro e sua 

implantação poderiam propiciar ganhos no processo de evolução das organizações.  



 
 

 

4. METODOLOGIA 

 A elaboração desse artigo se fundamentou em pesquisas bibliográficas na 

área de Gestão Financeira, em livros específicos de Planejamento Financeiro e 

artigos científicos. 

 A pesquisa buscou verificar como um planejamento financeiro pode ajudar as 

empresas do ramo sucroalcooleiro que podem ter uma estabilidade financeira 

melhor, principalmente nos períodos de entre safra, onde as despesas se mantêm, 

porém os recebimentos se extinguem. Além de mostrar a utilidade do planejamento 

financeiro nas tomadas de decisões, como a compra de novas areas agrícolas, ou 

novos equipamentos, tendo uma noção precisa se o caixa da empresa conseguirá 

arcar com as despesas sem problemas. 

 No decorrer deste trabalho, utilizamos pesquisas em livros e artigos científicos 

para um melhor entendimento do funcionamento do planejamento financeiro, e a 

análise de como a implantação do planejamento financeiro poderia ter auxiliado a 

empresa X na tomada de decisão na hora de ter comprado uma área agrícola. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

5.1. Micro e Pequenas Empresas 

O mundo das micro e pequenas empresas (MPEs) é repleto de diversidades 

de padrões de reprodução econômica em meio ao desenvolvimento capitalista 

brasileiro. Que acabam responsáveis por grande parte do emprego da força de 

trabalho na economia, essas empresas estão marcadas pelas profundas 

desigualdades de produtividade, de acesso ao financiamento e recursos próprios 

para investimento e marcadas por capacidades inovativas. 

O SEBRAE, Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, 

trabalha desde 1972 pelo desenvolvimento sustentável das empresas de pequeno 

porte. Para isso, a entidade promove cursos de capacitação, facilita o acesso a 

serviços financeiros, estimula a cooperação entre as empresas, organiza feiras e 

rodadas de negócios e incentiva o desenvolvimento de atividades que contribuem 

para a geração de emprego e renda. 

 



 
 

O papel das MPEs [Micro Pequenas e Médias Empresas] tem sido discutido 
e muitos países têm intensificado os investimentos para esses 
empreendimentos, que são responsáveis na maioria dos países 
desenvolvidos pela maioria da produção industrial e também do 
oferecimento de novos postos de trabalho. (SILVA, 2004, p. 30). 
 

Não há o que contestar sobre a importância das  micro e pequenas empresas 

na economia brasileira, principalmente quando se relata as dificuldades de se 

conseguir emprego nas médias e grandes empresas, estas que por meio de seus 

desenvolvimentos passam a reduzir cargos em função da reestruturação do 

processo produtivo na busca do aumento da produtividade e da redução dos custos. 

 

5.2. O Papel das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira   

Conforme pesquisa do (SEBRAE, 2017) se estipula cerca de 12,4 milhões 

Micro e Pequenas Empresas no País, o que representa mais da metade dos 

empregos formais, mas havia a necessidade de saber o quanto elas contribuem 

para o Produto Interno brasileiro. 

Os pequenos negócios respondem por mais de um quarto do Produto Interno 

Bruto (PIB) brasileiro. Juntas, as cerca de 12,4 milhões de micro e pequenas 

empresas no País representam 27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos 

últimos anos. Os dados que são revelados pelo presidente do Sebrae.  

 
Figura 1 – Participação das Pequenas Empresas na Economia do Estado de SP 

Fonte: Sebrae-SP, 2014. 
 

5.3. Planejamento Financeiro nas Micro e Pequenas Empresas 

 Atualmente como a economia no pais vem sofrendo grandes variações e esta 

vulnerável a varios fatores de empreendimento, o planejamento financeiro tende a 



 
 

ser valorizado e sendo muito usado pelas empresas em primeiro plano no instante 

de se tomar uma decisão. Segundo Gitman (1997, p.588), “as empresas utilizam-se 

de planos financeiros para direcionar suas ações com vistas a atingir seus objetivos 

imediatos e a longo prazo onde um grande montante de recursos está envolvido”. 

O planejamento financeiro deve predizer o que acontecerá caso não haja um 

planejado, decepcionando as expectativas dos empresários e do mercado, ou se o 

mercado não estiver no seu auge o suficiente para dar o retorno esperado. 

 Para Braga (1992, p. 230), “o planejamento financeiro corresponde à 

programação avançada de todos os planos da administração financeira e a 

integração e coordenação desses planos com os planos operacionais de todas as 

áreas da empresa”, e ajuda a estipular metas, deixando os gestores motivados, 

oferecendo os mecanismos para avaliação dos resultados. 

Segundo Weston (2000, p.342), “O planejamento financeiro envolve a 

realização de projeções de vendas, renda e ativos baseados em estratégias 

alternativas de produção e de marketing, seguidas pela decisão de como atendes às 

necessidades financeiras previstas”. 

O planejamento financeiro é um aspecto importante das atividades da MPEs 

porque oferece orientação para direção, à coordenação e o controle das 

providências tomadas pela organização para que atinja seus objetivos, conforme diz, 

Gtiman (2008, p. 92). 

Diante desta crise econômica em que o Brasil enfrenta neste ano de 2018, as 

empresas que tem um planejamento financeiro podem estar consolidando a sua 

sobrevivência no mercado. Segundo Lemes (2002, p.243): 

O planejamento financeiro direciona a empresa e estabelece o modo pelo 
qual os objetivos financeiros podem ser alcançados. Um plano financeiro é, 
portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. Em sua maioria, 
as decisões numa empresa demoram bastante para serem implantadas. 
Numa situação de incerteza, isso exige que as decisões sejam analisadas 
com grande antecedência. 
 

AsMPEs estão longe de ser um sistema logicamente ordenado e o grande 

desafio que o planejamento financeiro consiste ter controle sobre seu orçamento. A 

execução do plano é assim dificultada pelo caráter difuso dos objetivos 

organizacionais, bem como pela falta de continuidade dos propósitos do empresário. 

Segundo Gitman (1997, p. 588), “o processo de planejamento financeiro se 

inicia com a projeção de planos financeiros a longo prazo, ou estratégicos, que por 



 
 

sua vez direcionam a formulação de planos e orçamento operacionais a curto 

prazo”. 

Desta forma, o planejamento financeiro é realizado e elaborado em duas 

etapas, a curto prazo e a longo prazo, acompanhando a execução do planejamento 

financeiro global, mediante as apurações das mudanças orçamentárias, onde as 

principais correspondem a previsão de vendas e orçamento de caixa. 

 

5.4. Planejamento Financeiro a Longo Prazo 

O planejamento financeiro de longo prazo é um modo detalhista e organizado 

que se vê a necessidade de capital e financiamento para transforma os interesses 

da entidade em realidade, assim dando metas a empresa. Gitman (1997, p. 588):  

Os planos financeiros a longo prazo são ações projetadas para um futuro 
distante, acompanhado da previsão de seus reflexos financeiros. Tais 
planos tendem a cobrir um período de dois a dez anos, sendo comumente 
encontrados em planos quinquenais que são revistos periodicamente à luz 
de novas informações significativas. 
 

A inexistência de um planejamento financeiro a longo prazo é o maior motivo 

de ocorrência de dificuldades e fechamento de empresas. Planos financeiros a longo 

prazo possuem a tendência a serem custeados por planos financeiros a curto prazo 

e estão ligados a planejamento estratégico da organização. 

A maioria das empresas tem como componente básico de seu planejamento 

financeiro a longo prazo uma taxa de crescimento global e explícita. Portanto, há 

uma interação direta entre a taxa de crescimento e sua política financeira, Ross 

(1998, p.589). 

 

5.5. Planejamento Financeiro a Curto Prazo 

Segundo Gitman (1997, p.588) “os planos financeiros a curto prazo são ações 

planejadas para um período curto (de um a dois anos) acompanhado da previsão de 

seus reflexos financeiros”.   

Não há uma definição globalmente confirmada para finanças a curto prazo. A 

diferença mais relutante entre finanças de curto prazo e finanças de longo prazo é a 

duração do fluxo de caixas. 

Segundo Ross (1998, p.609),  “As finanças  a curto  prazo  consistem  em 

uma análise das decisões que afetam os ativos e passivos circulantes, com efeitos 

sobre a empresa dentro do prazo de um ano”. As finanças a curto prazo fazem  a  



 
 

empresa ter uma abordagem mais técnica sobre aspectos no que dizem respeito ao 

nível de caixa a ser mantido num banco para pagamento de contas, quanto de 

matéria prima deve-se encomendar e quanto de crédito deve ser concedido aos 

clientes.  

As decisões financeiras de curto prazo divergem em geral, a passivos e ativos 

de curta duração e, são normalmente descomplicadas de anular. Um gestor 

financeiro de curto prazo não precisa prever o futuro remoto, as decisõesfinanceiras 

a curto prazo são mais fáceis, mas não menos importantes do que as decisões a 

longo prazo. 

 

5.6. Previsão de Vendas 

Segundo Ross (1998,p.85), “a  previsão  de vendas é o principal predicado   

em um planejamento financeiro a curto prazo,  pois esse planejamento concentra-se  

nas vendas projetadas em um dado período, nos ativos e financiamentos 

necessários para sustentar tais vendas”.  

Projeção de vendas é planejada em cima de vendas em unidades e valores 

de uma empresa para algum período futuro, geralmente se baseia nos atuais 

relatórios de vendas e, também nas projeções da situação econômica do país, da 

região, do setor e assim por diante. 

 Não a como ter uma precisão exata sobre o planejamento de vendas mas, um 

bom controle e uma certa estruturação de previsão oferece a empresa uma grande 

abrangência do mercado com um menor índice de erros e maior lucro. 

 

5.7. Planejamento de Caixa: Orçamento de Caixa 

Segundo Gitman (1997, p.590), “O orçamento de caixa, ou projeção de caixa, 

é um demonstrativo dos fluxos das entradas e saídas projetadas de caixa da  

empresa, usado para estimar suas necessidades de caixa a curto prazo”.   

O orçamento de caixa é essencial no planejamento financeiro de curto prazo. 

Para planejar um orçamento de caixa deve-se levar em conta diversos pontos da 

atividade financeira da empresa como, recebimentos de caixa, que são todos os 

itens que a empresa recebe de entrada de caixa durante um período determinado do 

planejamento financeiro. 



 
 

ParaGitman(1997,p.590),“Orçamento de caixa permite a empresa  prever as 

necessidades de caixa da empresa em curto prazo,geralmente no período de um 

ano, subdividido em intervalos mensais”.   

 

5.8. Planejamento do Lucro 

Para Gitman (1997, p.599) “O processo de planejamento de lucros está 

centrado na elaboração de demonstrações projetadas; a demonstração do resultado  

e o balanço patrimonial”. 

A elaboração dessas demonstrações exige uma fusão cuidadosa de inúmeros 

procedimentos que levem em conta as receitas, custos e despesas, obrigações, 

ativos e participação acionárias, resultantes do nível de operações antecipadas. 

Assim elaborando um orçamento mestre, que estabelece o foco da organização pois 

é uma ferramenta de gestão para as tomadas de decisões definindo investimentos, 

estratégias, coordenando funcionalidades e comtemplando os objetivos. 

 

5.9. Ferramentas de Controle Financeiro 

Existem diversas ferramentas que podem contribuir para o processo de 

gerenciamento de uma empresa, aqui restringida a duas ferramentas de grande 

importância para o controle financeiro das organizações, como fluxo de caixa e 

orçamento, entende-se como fluxo de caixa o registro e controle sobre a 

movimentação do caixa de qualquer empresa, expressando as entradas e saídas de 

recursos financeiros ocorridos em determinados períodos de tempo. (CAMPOS 

FILHO, 1997). 

Com base nas ferramentas apresentadas, podemos melhorar a situação 

financeira das pequenas, médias empresas e empresas familiares. 

Por conta de muitas dessas empresas a mentalidade não é de trabalhar com 

as previsões, mas sempre para suprir os gastos do mês. 

Primeiramente, para melhorarmos a empresa, precisamos primeiro contar 

com um sistema para gerir as contas que temos para pagar e consultar as que já 

pagamos. Para termos o controle das informações, levando as mesmas para o Fluxo 

de caixa. 

Com base em dados de outros anos você consegue prever as suas despesas 

e receitas em cada período do ano, e então projetar se precisa de um aporte 



 
 

financeiro externo, ou se seu caixa conseguirá suportar um período desfavorável, 

além de ser um bom suporte para a decisão aonde será negociado um valor 

considerável. 

 

6. RESULTADOS 

Com base nas ferramentas apresentadas, podemos melhorar a situação 

financeira das pequenas, médias empresas e empresas familiares. 

Começamos obtendo as informações que a empresa tem sobre seu histórico 

financeiro, como gastos do mês, recebimentos, situação atual, a maioria das 

informações foram retiradas do sistema financeiro da empresa aonde se encontram 

lançadas as despesas e receita. 

Com essas informações em mãos elaboramos um fluxo de caixa para usar 

como apoio para o ano, lançando previsões de gastos e recebimentos da empresa 

mês a mês durante o ano, com uma coluna de realizado ao lado para compararmos 

o desempenho da empresa em cada mês. 

Juntamente com esse levantamento, identificamos que o problema de 

despesa da empresa era justamente a negociação de suas compras, que eram 

feitas sem checar a disponibilidade de fluxo no caixa. 

Com isso busca-se aproximar mais o setor de compras do setor financeiro, 

para ocorrer uma melhor organização das despesas da empresa, conseguindo 

assim juntamente com os fornecedores um prazo melhor, ou um bom desconto 

numa compra à vista, sem prejudicar o caixa. Segue abaixo um exemplo do Fluxo. 

 
Tabela 1 – Exemplo de Fluxo de Caixa. 

SAÍDAS MAIO(PREVISTO) MAIO (REALIZADO) DIFERENÇA 
AGUA E ENERGIA  R$                  3.000,00   R$                       2.837,00  -R$          163,00  
CONSÓRCIO - 
BRADESCO 

 R$                  1.500,00   R$                       1.350,00  -R$          150,00  

FGTS  R$                  1.500,00   R$                       1.497,00  -R$             3,00  
FINANCIAMENTO - 
BRADESCO - 
CAMINHÕES 

 R$                  2.500,00   R$                       2.431,50  -R$            68,50  

FOLHA DE PAGAMENTO  R$              120.000,00   R$                   122.652,12   R$       2.652,12  
FROTAS  R$                  5.000,00   R$                       3.450,00  -R$       1.550,00  
INSS  R$                18.000,00   R$                     18.560,32   R$          560,32  
SEGUROS FROTAS  R$                  7.000,00   R$                       6.800,00  -R$          200,00  
SEGUROS VIDA  R$                  1.000,00   R$                          898,95  -R$          101,05  
VALE  R$                80.000,00   R$                     79.000,00  -R$       1.000,00  

TOTAL SAIDAS  R$              239.500,00   R$                 239.476,89  -R$          23,11  

Fonte: Elaborado pelos autores. 



 
 

Com o fluxo e com as despesas organizadas, começamos a criar um 

planejamento para o próximo ano da empresa, com base no que foi investido em 

plantio no ano atual, e com base no ajuste das despesas desse ano, criando assim 

um cenário inicial de como a empresa vai estar em Junho do ano que vem, porém 

sempre atualizando as previsões com base em acontecimentos do ramo de 

atividade da empresa como previsão de colheita, níveis de chuva(que afetam a 

produtividade da cana), preço do diesel entre outros fatores.  

Com isso podemos apresentar uma informação confiável, para o Pequeno 

empresário trabalhar e tomar suas decisões, e não o simples pensamento do 

pequeno empresário que o ano seguinte de trabalho vai ser melhor que o atual. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O ramo administrativo financeiro vem mostrando que não há mais espaço 

para amadorismo na empresa, e é necessário ser profissional a ponto de prever 

dificuldades e problemas futuros sabendo planejar os paços da empresa, e tendo 

conhecimento de avaliar os pontos de uma decisão seja ela diretamente financeira 

ou não, espelhando os cenários no fluxo da empresa para uma decisão mais correta 

e segura. 

Assim toda empresa deve-se ter um planejamento financeiro que centra o 

todo do ambiente empresarial com as variações externas. Assim os gestores 

poderão contar com o as ferramentas do planejamento financeiro como  

planejamento a longo e curto prazo, orçamento de caixa, planejamento de lucro, 

fluxo de caixa, no dia a dia da empresa tendo um suporte para a tomada das 

decisões, tanto de investimos, como da abertura de novos mercados. 
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