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RESUMO

O planejamento financeiro tem ganhado maior espaço nas empresas, devido a
sua contribuição para que estas possam alcançar seus objetivos com sucesso,
mantendo-se no mercado. O tema do presente trabalho parte da importância
do planejamento financeiro como ferramenta gerencial para a empresa Beta,
identificando  quais  são  os  instrumentos  usados  na  gestão  financeira  da
organização,  de que maneira esses instrumentos influenciam na tomada de
decisão  e  qual  o  impacto  da  utilização  do  planejamento  financeiro  nos
resultados finais. Essa análise foi realizada por meio de um estudo de caso,
com pesquisa de natureza qualitativa com a diretora financeira da organização.
Diante do atual cenário econômico cada vez mais competitivo, o planejamento
financeiro desempenha papel fundamental, permitindo uma gestão financeira
eficaz  e  com  maior  possibilidade  de  sucesso.  Os  resultados  da  pesquisa
mostram  que  a  empresa  Beta  utiliza  o  planejamento  financeiro  como
ferramenta de gestão e que este é considerado fator fundamental de sucesso
nos resultados que ela tem alcançado. 

Palavras-chave:  Planejamento  financeiro,  tomada  de  decisão,  orçamento,

fluxo de caixa.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente,  as  organizações  estão  inseridas  em  um  contexto

mercadológico extremamente concorrencial, marcado por diversas incertezas.

Assim, cada vez mais, as empresas se vêem obrigadas a buscar formas de se

preparar para o futuro e planejar o melhor caminho para se chegar até ele. Em

síntese, a empresa que deseja manter-se no mercado, deve estar preparada

para enfrentar os desafios que surgirem. 

Diante  da  multiplicidade  de  desafios  que  o  mercado  atual  impõe,  o

planejamento financeiro, por proporcionar uma diretriz tanto a curto, quanto em

longo prazo de como será a situação do caixa, bem como, os possíveis lucros
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ou prejuízos que a empresa poderá vir a ter, tem sido considerado como um

fator  fulcral  para  o  sucesso  empresarial.  Segundo Lemes Junior  (2010),  “o

planejamento financeiro é uma ferramenta essencial para a gestão e contribui

para  definir  objetivos  e  fixar  padrões  de  avaliação  de  resultados,

transformando-se em ferramenta para estudos de viabilidade do planejamento

da empresa”. Dessa forma, um planejamento financeiro eficaz, é responsável

pela sustentabilidade dos negócios e pode levar as organizações à longevidade

e sucesso em seus resultados. Em contrapartida, a falta de um planejamento,

ou  mesmo  por  um  planejamento  mal  elaborado,  pode  ocorrer  sem  sérios

prejuízos, como também levar ao fechamento de uma empresa. 

A percepção de sua importância e sua utilização como uma ferramenta

gerencial, ainda é um problema, para algumas empresas, que não o utilizam

e/ou exploram de forma correta.  Com base  nisso,  a  pesquisa  irá  tratar  do

seguinte problema: a importância do planejamento financeiro como ferramenta

gerencial para a empresa Beta.

O  objetivo  geral  desse  estudo  é  mostrar  como  se  apresenta  o

planejamento  financeiro  na  empresa  Beta.  E  os  respectivos  objetivos

específicos são: identificar se existe um planejamento financeiro na empresa,

identificar quais os instrumentos do planejamento financeiro são utilizados na

gestão  da  empresa,  identificar  como  esses  instrumentos  são  utilizados  no

processo  de  tomada  de  decisão  e  verificar  o  impacto  da  utilização  das

ferramentas do planejamento financeiro nos resultados da empresa.

A realização do trabalho se justifica pela importância do planejamento

financeiro para a gestão. Com um bom planejamento as empresas conseguem

alcançar a situação desejada com a melhor utilização dos recursos disponíveis,

ao mesmo tempo, mantendo-se sustentável e preparada para o futuro.

2.  REFERENCIAL TEÓRICO
2.1. Conceitos de planejamento

De acordo com Santos (1983), planejamento significa estabelecer metas

e  ações,  definir  e  estimar  recursos  a  serem  utilizados  e  estabelecer

responsabilidades,  a  fim de  alcançar  os  objetivos  propostos.  O objetivo  do

planejamento  é  tentar  prever  e  se  preparar  para  futuras  eventualidades,

estando, dessa forma, preparado para agir em situações adversas.
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O planejamento, na definição de Capel e Martins (2012 apud Michaelis

2009), é a determinação de objetivos e metas de qualquer empreendimento e a

gestão dos recursos necessários para atingi-los.

O processo de planejamento é uma ferramenta utilizada para gerir as

relações com o futuro. Para obter sucesso, o administrador deve estar atento a

tudo  que  acontece  no  ambiente,  interno  e  externo,  da  organização,

principalmente as mudanças ocorridas no mercado. Dessa forma é possível

tomar as decisões corretas e tornar-se competitivo. Daí a importância de um

planejamento bem elaborado (MAXIMIANO, 2004).

O  planejamento  financeiro  compreende  a  organização  de  todos  os

planos da área financeira e a sua integração com as áreas de toda a empresa.

O  seu  propósito  fundamental  é  preparar  a  organização  para  eventuais

mudanças.

planejamento é o processo de estabelecer objetivos ou metas,
determinando a melhor maneira de atingi-las. O planejamento
estabelece  o  alicerce  para  as  subseqüentes  funções  de
organizar, liderar e controlar, e por isso é considerado função
fundamental  do  administrador  (LEMES  JUNIOR;  RIGO;
CHEROBIM, 2010, p.445).

Segundo  Gropelli  (2006),  para  obter  bons  resultados  o  planejamento

deve ser flexível. Quando os acontecimentos forem divergentes do esperado

devem-se utilizar estratégias que substituam os planos existentes, de forma a

se adequar a nova realidade. O planejamento proporciona a empresa bases

sólidas para as ações que devem ser realizadas caso haja algum imprevisto.

Por  meio  desse planejamento,  a  empresa estabelece a  melhor  maneira  de

alcançar os seus objetivos.

2.2. Planejamento financeiro

O planejamento financeiro é o processo de estimar e definir os recursos

necessários  de  uma  empresa  e  decidir  como  financiá-los.  Contribui  para

definição  de  objetivos,  metas  e  padrões  de  avaliação  de  resultados.

(GROPELLI, 2006).

Segundo Lemes Júnior, Rigo e Cherobim, (2010, p.445):

o  planejamento  financeiro  é  a  ferramenta  que  estuda  a
viabilidade  do  planejamento  da  empresa.  Através  do
planejamento  econômico-financeiro  são  avaliados  os
resultados  relativos  a  objetivos,  decisões  e  alternativas
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contidas  no  planejamento  da  empresa,  indicando  a
possibilidade de sua implantação, ou não, do ponto de vista
financeiro. 

O planejamento financeiro dita como os objetivos financeiros podem ser

alcançados  e  o  que  a  empresa  deve  realizar  caso  tenha  que  tomar  uma

decisão,  referente  a  mudanças  ocorridas  no  cenário  da  organização.  O

planejamento  dá  a  empresa  subsídios  e  alternativas  de  ação  já  previstas,

evitando que esta seja surpreendida. (ROSS, 1998).

Para  Gitman  (1997),  o  planejamento  financeiro  é  um  instrumento

utilizado  para  direcionar  as  ações  das  empresas,  de  modo  que  sejam

alcançados os objetivos a curto e longo prazo.

Para obter o desempenho esperado, a empresa deve planejar bem suas

finanças, se preparando para o previsto e também para o imprevisto, levando

em conta  a  instabilidade  da  economia  e  a  influência  de  fatores  internos  e

externos a organização. Ainda sobre o assunto, de acordo com Gitman (1997),

visto que o objetivo do gestor financeiro é maximizar a riqueza da organização,

observa-se  a  importância  de  um  planejamento  financeiro  bem  elaborado,

“principalmente a constituição de orçamentos bem estruturados, encadeados

com os objetivos que a empresa se propõe a conquistar”. 

Conforme  afirma  Zdanowicz  (2001),  para  que  a  empresa  obtenha

sucesso  em  suas  operações,  o  planejamento  financeiro  deve  ser

fundamentado  na  realidade  que  ela  está  inserida,  correspondendo  ao  seu

planejamento  estratégico.  As  origens  dos  recursos,  despesas  e  a  liquidez

decorrente  do  patrimônio  devem  ser  identificadas  e  em  seguida,  deve-se

verificar  a  compatibilidade  com  as  necessidades  atuais  e  futuras  da

organização.

Um  plano  financeiro  atribui  à  empresa  segundo  Gitman  (1997),  a

oportunidade  de  “desenvolver,  analisar  e  comparar  muitos  cenários  de

diferentes  ângulos,  permitindo  que  questões  relativas  às  linhas  futuras  de

negócios e os melhores esquemas de financiamento sejam analisados”.  

A finalidade do planejamento financeiro  pode ser  entendida,  segundo

Machado (2008, p.13), como:

assessorarn a tomada de decisão e propiciar uma gestão mais
eficaz. Consiste na análise do desenvolvimento financeiro de
projetos e empresas, concluindo o detalhamento da estrutura
de  receitas,  custos  e  despesas.  Compreende  o
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desenvolvimento de ferramentas de apoio,  tais como: planos
orçamentários e modelo de precificação.

Capel  e Martins (2012 apud Grodiski  2008),  afirma que em todas as

áreas  da  empresa  deve  ser  realizado  o  planejamento,  entretanto,  a  área

financeira  merece  maior  atenção.  Por  meio  do  planejamento  financeiro,  o

administrador  deve acompanhar as  mudanças que serão necessárias  e,  se

preciso,  rever  as  metas  pré-fixadas,  traçando  um  plano  orçamentário  que

defina os custos que são exigidos à empresa (contratação de mão de obra,

matéria prima, etc.).

Sem um bom planejamento financeiro as chances de uma empresa ter

sucesso  e  ser  competitiva  diminuem,  pois  ela  não  saberá  utilizar  as  suas

finanças  de  maneira  estratégica,  se  não  as  conhecer  muito  bem.  O  plano

financeiro está ligado a todas as áreas e atividades da empresa. Ele direciona

a empresa e estabelece a melhor maneira pela qual os objetivos podem ser

alcançados. Portanto, o seu objetivo principal é evitar surpresas e desenvolver

planos de ação alternativos para as empresas.

2.3. Tipos de planejamento financeiro

Segundo  Lemes  Júnior,  Rigo  e  Cherobim  (2010),  “o  planejamento

financeiro  é  utilizado  para  análise  de  viabilidade  de  projeções  futuras  do

planejamento  da  empresa.  ”  É  necessário  que  essas  projeções  sejam

detalhadas e  distribuídas levando em conta  o  fator  tempo.  Dessa forma,  o

planejamento  financeiro  pode  ser  de  curto  e  de  longo  prazo.  Quanto  mais

distante do momento do planejamento, menor o nível de detalhe das projeções.

Entretanto,  quanto  mais  perto  do  momento  do  planejamento,  maiores  os

detalhes.

Conforme afirma Gitman (1997), o planejamento financeiro começa com

os  planos  de  longo  prazo  (estratégicos).  Estes  orientam  a  construção  dos

planos de curto prazo (operacionais). Dessa forma, os planos de curto prazo

executam os objetivos estratégicos do planejamento do longo prazo.

2.3.1. Planejamento financeiro de longo prazo
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Para Gitman (1997, p. 586), o planejamento financeiro de longo prazo,

consiste  em  “ações  projetadas  para  um  futuro  distante,  acompanhado  da

previsão de seus reflexos financeiros”. Esses planos podem cobrir um período

de dois a dez anos, sendo periodicamente revistos e reestruturados de acordo

com a necessidade  e  o  surgimento  de  informações  significativas.  O tempo

limite pode ser definido de acordo com as expectativas e objetivos da empresa.

Este planejamento, de acordo com Miglioli (1983), demonstra as ações

financeiras planejadas por  uma empresa e qual  o impacto que elas podem

gerar ao longo do período que foi designado. Eles podem ser revistos à medida

que novas informações tornam-se disponíveis e tem relevância. 

Os planos financeiros de longo prazo são parte da estratégia integrada

que orientam a empresa em direção as metas do seu planejamento estratégico,

juntamente com os planos de marketing e produção.O seu conteúdo, segundo

Lemes Júnior,Rigo e Cherobim (2010, p. 446)

está  vinculado  ao  plano  estratégico  da  empresa,  mais
especificamente  com  as  estratégias  e  os  objetivos  de
crescimento  relacionados  aos  investimentos  de  capital,
expansão em termos de mercados e produtos. O planejamento
econômico  financeiro  de  longo  prazo  se  concentrará  no
orçamento de capital e nas expectativas de geração de lucros e
recursos financeiros.

Já  na  definição  de  Miglioli  (1983),  este  tipo  de  planejamento  é  uma

forma de a empresa observar quais são as necessidades de financiamento e

capital e atingir os objetivos estabelecidos, transformando-os em realidade. Ele

orienta  a  empresa na  ordenação,  priorização  e  direção  das alternativas  de

ação. A maior parte das empresas possui determinada em seu planejamento,

uma taxa  de  crescimento  global.  Dessa  forma,  a  taxa  de  crescimento  e  a

política financeira estão diretamente ligadas.

A preparação  deste  planejamento  determina  os  resultados  de  longo

prazo baseados em decisões tomadas no presente. “Ele se propõe a definir e

projetar:  o  orçamento  de  capital,  os  lucros  futuros  e  a  geração  de  caixa.”

(LEMES JUNIOR; RIGO; CHEROBIM, 2010, p. 447). 

Ainda segundo o mesmo autor, em planos de longo prazo não se deve

esquecer  a  finalização  de  projetos  já  existentes,  linhas  de  mercadorias,

negócios,  reembolsos  de  dívidas  e  aquisições  planejadas.  Os  planos  são

subsidiados pelos orçamentos e planos de lucro anuais, dando a garantia, se
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possível,  de  continuidade  dos  planos,  sem  desequilibrar  as  finanças  da

empresa. 

Os planos de curto prazo tendem a custear os planos de longo prazo.

Estes estão ligados ao planejamento estratégico da empresa. A falta de um

planejamento financeiro de longo prazo é um dos fatores principais de falências

e ocorrências de dificuldades nas empresas.  Ele é de extrema importância,

pois auxilia a empresa a ordenar as alternativas de ação, priorizar os objetivos

e dar uma direção no alcance das metas (GROPELLI, 2006).

2.3.2. Planejamento financeiro de curto prazo

Os planos financeiros de curto prazo especificam ações financeiras de

curto  prazo e  o  impacto  que elas  poderão causar.  Segundo Gitman (1997,

p.588) “os planos financeiros de curto prazo são ações planejadas para um

período curto, de um a dois anos, acompanhado na previsão de seus reflexos

financeiros. ” A diferença que tem maior relevância entre o plano financeiro de

curto prazo e o de longo prazo é a duração da série de fluxo de caixas.

As  principais  informações  utilizadas  na  construção  de  um  plano

financeiro  de  curto  prazo  são:  previsão  de  vendas  e  dados  financeiros  e

operacionais da empresa. Ele começa com a projeção de vendas e, partindo

dela, as empresas desenvolvem planos que levam em consideração prazos de

espera e estimativas de necessidade de matéria prima. (MIGLIOLI, 1983).

Segundo  Zdanowicz  (2001),  os  planos  de  curto  prazo  consistem em

analisar as decisões que podem afetar os ativos e passivos circulantes, dentro

do prazo definido. Com esse tipo de planejamento a empresa consegue fazer

uma abordagem mais técnica sobre aspectos que fazem referência ao quanto

deve entrar ou sair em recursos para a realização de suas atividades.

O planejamento financeiro de curto prazo preocupa-se com a gestão do

ativo e do passivo a curto prazo, ou circulante da empresa. Segundo Gropelli

(2006),  os  elementos  de  maior  importância  do  ativo  circulante  são:  as

exigências,  as  contas  a  receber,  os  títulos  e  as  disponibilidades.  Já  os  do

passivo  circulante  são:  os  empréstimos  e  as  contas  a  pagar.  As  decisões

financeiras do planejamento de curto prazo, geralmente são fáceis de anular,

pois implicam sobre passivos e ativos de curta duração. Estas tendem a ser
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mais fáceis para o gestor financeiro, mas tem o mesmo grau de importância do

que as decisões de longo prazo. 

Um dos principais pontos do planejamento financeiro a curto prazo, que

é considerado fator de sucesso, é a projeção de vendas. Partindo da previsão

das vendas, a empresa tem condições de criar planos de produção adequados

que incluem o tempo de produção, os tipos e quantidades de matéria prima

necessárias para produção dos seus produtos e/ou serviços. Assim, a empresa

terá dados suficientes para estimar a mão de obra, despesas operacionais e de

fabricação.  Feito  isso,  pode-se elaborar  a  projeção  do  fluxo  de caixa  e  da

demonstração de resultados (MIGLIOLI, 1983).

Partindo desse ponto, Gitman (1997), define que:

as  principais  metas  do  planejamento  de  curto  prazo  é  a
previsão de vendas juntamente com os dados operacionais e
financeiros.  Como  resultado  de  análise  do  planejamento  de
curto  prazo  têm-se  como  mais  importantes  os  orçamentos
operacionais, orçamento de caixa e demonstrações financeiras
projetadas. (GITMAN, 1997, p.588)

Conforme afirma Lemes Junior, Rigo e Cherobim (2010), o planejamento

financeiro de curto prazo,  tem o objetivo de preparar quatro demonstrativos

financeiros que devem ser analisados pela empresa para indicar a viabilidade

do  seu  planejamento.  São  eles:  orçamento  de  capital,  demonstração  de

resultados projetada,  projeção do fluxo de caixa e os balanços patrimoniais

projetados. 

2.3.3. Orçamento empresarial

Segundo  Welsch  (1996),  o  orçamento  expressa  os  planos  da

administração  de  forma  quantitativa.  Nele,  se  quantifica  metas  de  vendas,

produção,  lucro,  fluxo  de  caixa  e  qualquer  objetivo  que  a  organização

especifique. Em geral, ele resume os objetivos de todas as subunidades de

uma empresa. 

O  orçamento  empresarial  fornece  o  mecanismo  para  assegurar  uma

medição de custos e controle das atividades da empresa. Ao mesmo tempo,

ele  expressa,  as  estratégias  e  táticas  da  empresa  em termos  de  finanças.

Portanto, quando se visualiza um orçamento, consegue-se analisar além dos
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números, os seus respectivos fins e entende-se aonde e quanto a empresa

aplica em suas atividades (PADOVEZE; TARANTO, 2009).

Ainda  na  definição  de  Welsch  (1996),  a  realização  do  controle

orçamentário, que é o confronto entre o que foi orçado e o que foi realizado,

possibilita  quantificar  a  variação  de  recursos  estimados  em  determinado

período, e principalmente identificar os motivos que levaram a ocorrer esses

valores, cobrando-se a responsabilidade de cada centro de custo. 

Os orçamentos são preparados para períodos específicos,  permitindo

aos gestores a comparação dos resultados para o período com os que foram

planejados.  Assim,  pode-se  identificar  que  um  orçamento  possibilita  a

identificação de problemas, que podem se transformar em desvios do que foi

planejado. Isto possibilita a correção do orçamento e evita-se sua reincidência

(SANVICENTE; SANTOS, 2000).

Outro  ponto  positivo  do  orçamento  é  fazer  com  que  os  resultados

obtidos na realização das operações sejam os mais próximos possíveis dos

resultados esperados. Por meio do orçamento, o planejamento da organização

pode ser alterado de acordo com a necessidade de readaptação ou surgimento

de novos cenários, evitando-se surpresas e possibilitando o alcance de metas

e  objetivos  que  forem  traçados,  já  que,  ele  funciona  como  guia  para  um

planejamento (PADOVEZE; TARANTO, 2009).

O  ideal,  para  que  o  orçamento  empresarial  tenha  êxito  nas  suas

finalidades, é que ele seja implantado naturalmente, ou seja, horizontalmente,

com  a  participação  de  todos  os  departamentos  e,  principalmente,  com  a

participação do maior número possível de colaboradores, inclusive aqueles de

cargos hierarquicamente  inferiores  e não verticalmente,  de  cima para baixo

(WELSCH, 1996). 

Para Sanvicente e Santos (2000), o orçamento empresarial deve indicar

o que a empresa precisa fazer, como e quando, para que os seus objetivos

sejam alcançados. Deve indicar também as pessoas responsáveis, para que

sejam devidamente responsabilizados posteriormente. Outro fator importante é

que o  orçamento  deve ser  um processo muito  bem coordenado,  com uma

comunicação eficaz entre o topo da empresa e o seu operacional para que

esteja sintonizada com os objetivos da empresa como um todo.  Ou seja,  o

responsável por implementar o orçamento e coordená-lo, deve comunicar este
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orçamento com uma linguagem acessível a todos na empresa, senão, corre-se

o risco de o orçamento não ser utilizado como o planejado.

2.3.4. Fluxo de caixa

Para Zdanowicz (2001), o fluxo de caixa permite à empresa demonstrar

as operações financeiras que serão realizadas,  o  que facilita  a  análise e a

decisão de comprometer os seus recursos financeiros, a relação de uso das

linhas de crédito, a determinação de quanto a organização dispõe de capital

próprio,  bem  como  a  utilização  dos  recursos  disponíveis  da  melhor  forma

possível. 

Quintana (2009) afirma que o controle do fluxo de caixa ocorre a partir

da comparação entre o valor projetado e o realizado. Desta forma, mais do que

atingir  exatamente  o  valor  projetado,  o  principal  objetivo  da  empresa,  ao

elaborar o fluxo de caixa, é identificar os motivos das variações entre o que foi

projetado e efetivamente realizado,  para que assim exista  uma contribuição

efetiva para o processo de gestão financeira.

É nesse contexto que Assaf Neto (1997) destaca o fluxo de caixa como

um instrumento que traz a possibilidade de planejar e controlar os recursos

financeiros de uma organização, sendo, em nível gerencial, indispensável em

todo o processo de tomada de decisões financeiras. 

Este  instrumento  é  essencial  ao  planejamento  e  controle  da

administração  financeira,  pois  por  meio  dele  é  possível  planejar  as

necessidades  dos  recursos  financeiros  a  serem  obtidos  pela  empresa,  de

acordo com a situação econômica e financeira da organização. Assim, existe a

possibilidade de diagnosticar os objetivos de liquidez e rentabilidade do período

em análise de forma quantificada, de acordo com as metas propostas. 

Para Zdanowicz (2001) é importante o planejamento do fluxo de caixa,

pois  este  irá  indicar  antecipadamente  as  necessidades  de  capital  para  o

cumprimento  dos  compromissos  que  a  empresa  assume,  considerando  os

prazos que devem ser saldados. Dessa forma, o gestor financeiro poderá se

planejar com a devida antecedência, os problemas de caixa que poderão surgir

em  consequência  de  oscilações  das  receitas  ou  aumento  do  volume  de

pagamento.
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2.4. O planejamento financeiro como ferramenta de gestão

O principal objetivo do administrador financeiro segundo Gropelli (2006)

é a maximização da riqueza dos acionistas. Ele é o principal responsável por

criar valor e minimizar os riscos que impactam o negócio da empresa. Como

obter recursos e onde aplicá-los é a principal atividade do gestor financeiro,

que  tem  como  objetivo  planejar  o  futuro  crescimento  e  direção  de  uma

empresa. 

O planejamento financeiro é uma parte muito importante do trabalho de

um administrador financeiro e deve ser utilizada como ferramenta de gestão.

Ele  envolve  a  utilização  adequada  de  investimentos  a  fim  de  evitar  o  uso

ineficiente  de  recursos  e  a  expansão  em  excesso  dos  negócios.  O  seu

propósito fundamental é dar vida as estratégias da empresa. 

Segundo ASSAF NETO (2012,  p.  256),  “essas responsabilidades são

mais intensas ainda nos últimos tempos, quando se tem observado, períodos

de  escassez  de  capital  no  mercado  e  encarecimento  das  taxas  de  juros”.

Diante da complexidade e instabilidade que o mercado vem apresentando, o

administrador financeiro hoje deve ser dinâmico e buscar as mais diferentes

soluções, não se atendo somente a teoria. Ele deve ter uma visão crítica e

global da empresa. Cada dia mais, suas atividades tornam-se indispensáveis e

fundamentais para enfrentar os desafios que surgem na empresa. Por isso, é

importante a utilização correta das ferramentas da administração financeira. 

Neste contexto, a administração financeira é decisiva para o sucesso de

qualquer  empreendimento.  Portanto,  o  administrador  financeiro  precisa,

constantemente, analisar o mercado e criar estratégias para que suas vendas

sejam suficientes para pagar seus custos e despesas, e obter lucros. Sendo

responsável  pela  análise  dos  registros  financeiros  da  empresa  relativos  há

anos  anteriores,  trimestres  ou  meses,  para  elaborar  e  prever  as  próximas

movimentações,  servindo  de  base  para  o  seu  planejamento  para  e  suprir

possíveis necessidades presentes e futuras.

3. METODOLOGIA
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Neste  capítulo  apresenta-se  a  metodologia  que  foi  empregada  no

desenvolvimento deste trabalho. Faz-se necessário ressaltar que uma pesquisa

cientifica deve estar alicerçada em uma metodologia que, tanto os objetivos,

quanto  os  resultados  atingidos  sejam  reconhecidos  pela  comunidade

acadêmica. Desta forma, é fundamental que o tipo de pesquisa, conceituação e

justificativa sejam esclarecidos.

No  que  tange  a  abordagem do  problema,  a  perspectiva  adotada  na

pesquisa  é  de  natureza  qualitativa.  As  características  e  abordagens  foram

esquematizadas com relação aos fatores gerenciais no âmbito organizacional,

não sendo utilizados dados estatísticos para análise. O objetivo caracterizou-se

em descrever o problema, analisar e valorizar aspectos específicos do tema. A

pesquisa qualitativa não se preocupa com representatividade numérica, mas,

sim,  com o aprofundamento  da compreensão  de  um grupo social,  de  uma

organização, etc. Os pesquisadores que utilizam esse tipo de pesquisa buscam

explicar o porquê das coisas, mas não quantificam os valores, pois os dados

analisados  se  valem  de  diferentes  abordagens.  A  pesquisa  qualitativa

preocupa-se,  portanto,  com  aspectos  da  realidade  que  não  podem  ser

quantificados,  centrando-se  na  compreensão  e  explicação  da  dinâmica  das

relações sociais (SEVERINO, 2007).

Quanto aos meios,  por  estar  centrada na investigação de uma única

organização, a pesquisa pode ser considerada como estudo de caso, com o

objetivo de analisar e identificar a importância do planejamento financeiro como

ferramenta  gerencial  para  empresa  e  também pode  ser  considerada  como

pesquisa  empírica ou  de  campo,  que  é  a  busca  de  dados  relevantes  e

convenientes  obtidos  através  da  experiência,  da  vivência  do

pesquisador (VERGARA, 2014).

Ainda  quanto  aos  meios,  a  presente  investigação  também  pode  ser

considerada  como  bibliográfica  sobre  o  tema.  Para  Gil  (2010,  p.  29),  os

exemplos  mais  característicos  da  pesquisa  bibliográfica  são  sobre

investigações  sobre  ideologias  ou  aquelas  que  se  propõem  à  análise  das

diversas posições acerca de um problema, a principal vantagem está no fato de

permitir a cobertura de uma gama de fenômenos mais ampla do que aquela

que poderia pesquisar diretamente. 
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Quanto aos fins a pesquisa é de natureza descritiva. Segundo Lakatos e

Marconi (2010), a pesquisa descritiva tem como objetivo principal tornar algo

intangível,  justificar  os  motivos.  Este  tipo  de  pesquisa  preocupa-se  em

identificar  os  fatores  que determinam ou contribuem para  a  ocorrência  dos

fenômenos.  A empresa foi  visitada  pelos  pesquisadores para  realização da

entrevista. O objetivo consistia em explicar a percepção da diretora financeira

sobre a importância do planejamento financeiro e como ele é utilizado pela

empresa na sua gestão. 

Em relação aos aspectos éticos o presente estudo respeitou todos os

preceitos  éticos  estabelecidos  no  que  se  refere  a  zelar  pela  legitimidade,

privacidade e sigilo das informações, tornando os resultados desta pesquisa

públicos, mas guardando a identidade dos participantes. Os nomes e dados do

respondente e da empresa serão mantidos em sigilo. 

Esperou-se com os resultados dessa pesquisa identificar se a empresa

possui um planejamento financeiro, mostrar quais e como os instrumentos do

planejamento são utilizados na tomada de decisão e mostrar os impactos que a

utilização desse recurso proporciona a empresa. 

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS

4.1. Apresentação dos dados coletados

A empresa  escolhida  para  realização  desta  pesquisa  foi  um  resort

localizado na região metropolitana de Belo Horizonte. Este resort conta hoje

com uma estrutura de 350 apartamentos,  divididos em quatro blocos.  Com

relação aos recursos humanos, a empresa conta com aproximadamente 250

funcionários  atualmente.  É  uma  empresa  familiar  e  a  gestão  estratégica  é

realizada  por  três  irmãos,  cada  um  responsável  por  uma  área  (financeira,

comercial  e  operacional).  Na  presidência  atuam  os  pais,  que  são  os

responsáveis pelas decisões estratégicas mais importantes, que podem causar

maior impacto na atuação da empresa no mercado. 

Em visita a empresa, foi realizada uma entrevista em profundidade com

a  diretora  financeira  da  organização.  A  mesma  trabalha  na  empresa  há

dezesseis anos,  já  trabalhou em outros setores,  e  ocupa,  hoje,  o  cargo de

diretora financeira, sendo responsável por todo processo de planejamento e
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controle  financeiro  da  organização,  e  respondendo  diretamente  a  um  dos

proprietários que cuida da parte financeira estratégica.

4.1.1. Sobre a importância do planejamento financeiro

Segundo  a  entrevistada,  a  empresa  trabalha  com  o  planejamento

financeiro  tanto  de longo  quanto  de curto  prazo.  O planejamento  de longo

prazo  é  realizado  pelos  donos  do  negócio,  que  compõem  a  alta  diretoria,

ficando  mais  restrito  a  estes,  sendo  que  o  planejamento  de  curto  prazo  é

realizado por meio de orçamento anual e envolve todos os departamentos da

empresa.

“Geralmente,  começa  nos  meses  de  setembro  e  outubro,
possibilitando planejar as despesas e investimentos para o ano
seguinte.” (Diretora Financeira)

Depois  de  definido  o  orçamento,  a  sua  execução  é  acompanhada

mensalmente pela diretora financeira e o responsável por cada departamento.

Segundo  a  entrevistada,  o  controle  orçamentário  vem  sendo  utilizado  há

apenas um ano e já possibilita prever os períodos de baixa demanda e se

preparar com antecedência para os meses de menor movimento. Com isso, é

possível  planejar  da  melhor  maneira  possível  como  serão  direcionados  os

recursos da empresa. 

As  metas  que  compõem  o  orçamento  (metas  de  vendas,  custos,

despesas,  investimentos,  etc.)  são definidas de acordo com o histórico dos

anos anteriores e são divulgadas em reuniões periódicas. 

Com o objetivo de obter um maior engajamento e de envolver
todos  os  colaboradores  da  empresa  na  execução  do
planejamento,  foi  criado  um  programa  denominado  Papa
Metas. Neste programa, cada colaborador dentro da empresa
possui  uma  meta  geral,  uma  meta  setorial  e  uma  meta
individual. Incentivados pela possibilidade de maiores ganhos,
há  um  envolvimento  de  todos,  gerando  resultados  muito
favoráveis,  que  são  apresentados  a  cada  um,  em  reuniões
mensais (Diretora Financeira).

Com  relação  às  contas  bancárias  o  controle  se  dá  diariamente  via

sistema e é feito um inventário mensal para acompanhamento. Dentro desse

sistema têm-se o controle de contas a receber, os valores que serão recebidos

de acordo com o prazo de vencimento. Pode-se também verificar o valor bruto
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e  o  líquido  a  ser  recebido.  O  controle  é  feito  por  todos  os  gestores  que

trabalham em equipe, garantindo o bom funcionamento do programa.

Ainda  nesse  sistema,  tem-se  o  controle  das  contas  a  pagar.  O

lançamento de folhas de pagamentos, férias, despesas, terceirização, pedidos

de  compra,  enfim,  tudo  que  necessita  de  desembolso,  é  repassado  ao

financeiro que faz os lançamentos. O pagamento só é concretizado com os

devidos documentos originais. 

O controle do fluxo de caixa é feito pelo gestor financeiro e administrado

pela diretora financeira, responsável pelas contas bancárias da empresa Beta.

 “Quando  há  dinheiro  em  caixa,  é  possível  adiantar  o
pagamento de algumas despesas como a folha de pagamento
dos  funcionários.  Também  é  possível  calcular  possíveis
prejuízos e prever desequilíbrios. ” (Diretora Financeira)

Com relação ao controle de estoques, este também é feito diariamente e

por  meio  de  inventário  mensal.  Todos  os  produtos,  consumidos  ou

desperdiçados acidentalmente, são contabilizados. O sistema também calcula

a margem de segurança e alerta sempre que um produto precisa ser reposto,

possibilitando a administração dos custos com matéria prima. 

De acordo com a entrevistada todo o planejamento financeiro contribui

para o processo decisório que é realizado pela alta diretoria da empresa Beta.

Confirmando o que diz Welsch (1996), todas as decisões tomadas contam com

o  apoio  de  todas  as  gerências,  envolvendo  todos  os  departamentos  da

organização. Cada setor encaminha suas solicitações à gerência geral e elas

são discutidas. Para aprovação da mesma, leva-se em conta o orçamento do

setor, a prioridade, qual o retorno terá e, principalmente, a importância desta

para a satisfação do cliente.

A principal  pergunta  que  fazemos  é:  qual  o  impacto  essa
mudança trará para o nosso cliente? (Diretora Financeira).

Questionada quanto à importância do planejamento financeiro  para a

organização, a diretora geral afirma que o mesmo tem papel fundamental para

o seu sucesso. Segundo relatou, no ano de 2015, com a crise financeira que

atingiu o país, a empresa sentiu seu forte impacto, por não estar devidamente

preparada, tendo que demitir cento e trinta funcionários e encerrar cerca de

sessenta contratos, o que gerou um clima de total insegurança entre todos os

colaboradores, além de prejuízo em vários setores. 
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Hoje,  graças  ao  uso  do  programa  de  orçamento  e  ao
planejamento  financeiro,  nós  conseguimos  prever  e  nos
preparar  antecipadamente,  buscando  soluções  e  alternativas
para não ficar no vermelho, mesmo quando não há aumento na
demanda,  conseguindo  melhores  resultados.  Para  que  isso
aconteça,  muitas  vezes  é  necessário  rever  o  orçamento,
cancelar  alguns  investimentos  e/ou  remanejá-los  para  outro
período. (Diretora Financeira).

Nota-se com as informações coletadas na entrevista,  que a empresa

Beta, entende a importância do planejamento financeiro como ferramenta de

sucesso empresarial. O planejamento contribui para a definição das metas da

empresa,  avaliação  de  resultados,  o  que  a  empresa  precisa  realizar  caso

ocorra alguma mudança no seu cenário. O planejamento direciona as ações da

empresa, auxiliando no alcance dos objetivos de curto e longo prazo. Quando a

empresa realiza esse planejamento ela está se preparando para o futuro com

base no passado e no presente, confirmando o que diz Gropelli (2006). 

4.1.2. Planejamento de longo prazo

O  planejamento  financeiro  de  longo  prazo  da  empresa  Beta  é  mais

restrito realizado pelos donos do negócio. O proprietário responsável pela área

financeira, realiza o planejamento financeiro de longo prazo da empresa. Após

a  realização  desta,  é  repassado  a  diretora  e  gestor  financeiro  somente  as

metas  que  devem  cumprir.  Ou  seja,  estes  não  têm  acesso  ao  plano  de

investimentos, aplicações, etc. Neste plano estão contidas as estratégias que

orientam a elaboração do planejamento de curto prazo. É importante que o

planejamento de longo prazo e o de curto prazo estejam bem alinhados para

que os resultados esperados sejam alcançados, de acordo com Gitman (1997).

Dessa forma, é importante que os donos da empresa, acompanhem e

orientem de perto a elaboração do planejamento de curto prazo para que este

esteja bem alinhado aos objetivos e metas da organização. Em contrapartida,

os gestores que executam o planejamento de curto prazo devem considerar o

surgimento  de  informações  significativas  que  podem  resultar  em

reestruturações do plano de longo prazo, repassando-as aos responsáveis pela

sua elaboração. Ele deve ser realizado em conjunto. 

4.1.3. Planejamento de curto prazo – orçamento
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Este planejamento é realizado por todos os departamentos de acordo

com as suas necessidades, é representado pelo orçamento anual de acordo

com a entrevistada. 

De acordo com Gitman (1997) este instrumento auxilia na previsão de

vendas,  custos  com  matéria  prima,  mão  de  obra,  etc.  No  orçamento  são

projetadas  metas  de  receitas  operacionais,  produção,  despesas,  custos,

investimentos,  financiamentos e,  conseqüentemente,  a  projeção do fluxo de

caixa da empresa.

Ele  deve  ser  analisado  e  revisto  periodicamente  para  indicar  a

viabilidade do planejamento. Como é a primeira vez que a empresa utiliza essa

técnica,  é  essencial  que  tenha  um  acompanhamento  periódico  e  que  os

resultados  sejam  devidamente  analisados,  a  fim  de,  gerar  uma  base  de

informações sólidas que serão utilizadas no futuro para elaboração de outros

planos orçamentários.

Outro  ponto  importante  é  a  flexibilidade para  ajustes  e  correções.  O

plano orçamentário de acordo com Padoveze e Taranto (2009) deve permitir

essas  correções,  pois  muitas  vezes  o  ambiente  organizacional  varia  muito,

devido a diversos fatores, o que pode requerer uma revisão do plano e de seus

valores. Novamente, tem-se a importância de uma comunicação eficaz entre os

setores tático e estratégico. 

Segundo  a  entrevistada,  a  periodicidade  do  orçamento  financeiro  da

empresa Beta possibilita um maior controle e possíveis intervenções de acordo

com a necessidade, tornando possível alterar,  adiar ou até mesmo cancelar

transações arriscadas.

4.1.4. Controle financeiro bancário

O controle bancário da empresa é realizado diariamente.  A finalidade

desse controle é comparar os registros da empresa e os lançamentos gerados

pelo  banco.  Com  base  nessas  informações,  consegue-se  apurar  possíveis

diferenças nos registros e gerar informações sobre os saldos existentes e se

estes serão suficientes para liquidar os compromissos financeiros do dia. 

Nota-se  que  a  empresa  Beta  tem  um  bom  controle  bancário  que  é

realizado em conjunto por todos os setores. Portanto, ela consegue uma base
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de  informações  sólidas  que  permitem  controlar  os  valores  depositados  no

banco,  controlar  e  analisar  as  despesas  pagas  e  fornecer  dados  para  a

elaboração do fluxo de caixa. 

4.1.5. Fluxo de caixa

O  controle  do  fluxo  de  caixa  da  empresa  é  feito  pelo  gestor  do

departamento  financeiro,  pois  este  tem acesso  a  todos  os  recebimentos  e

pagamentos realizados diariamente pela empresa. Com relação à gestão do

fluxo de caixa, esta é realizada pela diretora financeira que é responsável pelas

contas da empresa.

De acordo com o que diz Zdanowicz (2001), quando o fluxo de caixa é

analisado, fica claro o confronto que existe entre as entradas e saídas de caixa,

e mostra a empresa se faltará dinheiro para a sua operação ou se terá sobra

de caixa. É possível decidir com antecedência se a empresa irá precisar de

dinheiro emprestado ou se poderá aplicar o dinheiro que sobra. Por meio da

interpretação  dos  resultados  do  fluxo  de  caixa,  podem  ser  levantadas

informações relevantes sobre a situação financeira da empresa. 

Do  mesmo  modo  que  acontece  com  as  entradas  de  recursos,  o

empreendimento  dispõe  de  atenção  voltada  para  o  acompanhamento  dos

gastos, demonstrando um total  controle daquilo que realmente é necessário

para o desenvolvimento das atividades e do que a empresa precisa ter para

estar operando de modo eficaz, sem gastos prescindíveis. Em outras palavras,

a empresa observa onde existem esses gastos para que possa cortá-los.

4.1.6. Planejamento financeiro como ferramenta gerencial

O controle financeiro realizado pela empresa dá suporte ao processo

decisório. Este processo é realizado pela alta diretoria. É importante e positiva

a  participação  de  todos  os  gestores  dos  departamentos  da  empresa.  Isso

contribui para decisões mais claras e condizentes com a realidade da empresa.

A função  de  um  gestor  financeiro  é  criar  valor  e  minimizar  os  riscos  que

possam impactar os negócios.
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Dessa forma, para planejar o crescimento e direção a seguir da empresa

Beta,  é  imprescindível  uma  visão  crítica  e  global  da  situação  financeira.  A

utilização correta das informações pode levá-la ao sucesso ou não. A sugestão

é que a empresa tenha uma liderança cada vez mais participativa, e que invista

em  treinamentos  na  área  financeira  para  os  responsáveis  por  cada  setor,

levando  a  uma  troca  de  informações  clara  e  mais  próxima  possível  da

realidade. 

A entrevistada entende a importância do planejamento financeiro para o

seu sucesso. Segundo a entrevistada, ele proporciona maior lucratividade, o

que possibilita a sua sobrevivência num mercado cada vez mais competitivo.

Disse também que ”assim como as unhas, os custos devem ser cortados todos

os  dias”,  para  maximizar  os  lucros  e  que,  em  comparação  com  os  anos

anteriores, a empresa Beta tem obtido melhores resultados e evitado prejuízos,

graças ao planejamento financeiro que realiza atualmente, confirmando a teoria

de ASSAF NETO (2010). 

Qualquer negócio seja ele de grande, médio ou pequeno porte precisa

ter um planejamento financeiro completo e que condiz com a realidade, para

que possa crescer com sustentabilidade. Por mais importante que seja, alguns

gestores,  ainda  não  entendem  a  relevância  de  um  planejamento  bem

estruturado  e  controlado.  Talvez  esta  seja  a  causa  principal  de  muitas

empresas finalizarem as suas atividades nos primeiros anos de existência. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O  objetivo  desse  estudo  foi  analisar  e  identificar  a  importância  do

planejamento  financeiro  como  ferramenta  gerencial  para  a  empresa  e

descrever quais os instrumentos do planejamento financeiro são utilizados na

gestão da empresa, como esses instrumentos são utilizados no processo de

tomada  de  decisão  e  verificar  o  impacto  da  utilização  das  ferramentas  do

planejamento  financeiro  nos  resultados  da  empresa,  identificando  possíveis

falhas e dificuldades e sugerindo melhorias para a sua aplicabilidade, de forma

a proporcionar resultados positivos. 

A partir do estudo realizado e da análise dos dados coletados, notou-se

que a empresa Beta realiza o planejamento financeiro há cerca de um ano e
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tem controle de toda movimentação financeira necessária para realização de

suas atividades. Existe também a utilização de instrumentos de planejamento

financeiro essenciais para a gestão a curto e longo prazo e a sua aplicabilidade

e importância no processo decisório da empresa foi descrita pela entrevistada.

 Os objetivos foram atingidos, pois o estudo conseguiu demonstrar o que

foi proposto, respondendo ao problema de pesquisa, que é a importância do

planejamento para a empresa Beta como ferramenta gerencial.

Os  resultados  esperados  com  a  realização  da  pesquisa  foram

alcançados,  pois  foi  identificado  que  a  empresa  possui  o  processo  de

planejamento e controle financeiro. Os instrumentos que são utilizados para a

realização do planejamento foram apresentados e descritos em sua utilização e

foi possível mostrar como as informações são utilizadas no processo decisório,

gerando impactos positivos ou negativos nos resultados da empresa. 

Finalizando, tem-se a expectativa que este trabalho desperte ainda mais

na empresa Beta a importância do planejamento e controle financeiro e que as

sugestões apresentadas sirvam de alavanca para que a gestão dos recursos

se  processe  em  condições  de  maior  eficiência  e  que  esteja  adequada  à

realidade da empresa e do mercado, além de fomentar novas pesquisas no

setor com a temática investigada. 
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