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RESUMO 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a importância do controle financeiro como ferramenta 
na gestão para as micro e pequenas empresas, sendo esta de suma importância para a tomada de 
decisão e na prevenção de possíveis riscos à saúde financeira da empresa. Os resultados obtidos 
demonstraram que a utilização das ferramentas de gestão correspondem pontualmente aos 
problemas apresentados e altamente viáveis pois a não dependem de altos investimentos e 
recursos financeiros, mas sim de controle efetivo por parte dos gestores e da cooperação de 
todos os envolvidos com a empresa 

 
Palavras chave: planejamento financeiro, micro e pequenas empresas, ferramenta, controle 
gerencial. 
Linha de pesquisa: Estratégia de Administração Financeira 

 
 

ABSTRACT 

The general objective of this research is to analyze the importance of financial control as a 
management tool for micro and small companies, which is of paramount importance for decision 
making and the prevention of possible risks to the financial health of the company. The results 
showed that the use of management tools correspond to the presented and highly viable problems 
because they do not depend on high investments and financial resources, but on effective control 
by managers and the cooperation of all involved with the company. 

 
Keywords: financial planning, micro and small companies, tool, management control. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 
 

O presente trabalho dedicou-se a abordar o planejamento financeiro e sua 

importância no controle gerencial de micro e pequenas empresas (MPE’s), devido 

as informalidades de seus processos e aos inúmeros fatores negativos que levam 

ao fechamento precoce das mesmas, tais como a inexperiência no ramo de 

negócio e incompetência na execução das operações por parte dos gestores além 

de despesas excessivas e má comunicação com os stakeholders, impedindo sua 

atuação no cenário econômico nacional, haja vista, o papel essencial das mesmas 

na geração de empregos, distribuição de renda e estabilidade social. 

Antonik (2016), descreve que administração financeira é uma parte integrada 

da economia que utiliza para o exercício das atividades empresariais o uso da 

contabilidade, da matemática financeira e comercial, além de exercer papel 

importante no planejamento e na prevenção de riscos futuros. 

Deste modo, o objetivo geral deste artigo é analisar a importância do controle 

financeiro como ferramenta na gestão de micro e pequenas empresas, sendo 

ferramenta útil ao pequeno empreendedor em sua tomada de decisão e na 

prevenção de possíveis riscos à saúde financeira da empresa. 

Para tanto, o planejamento financeiro sendo implantado nas micro e 

pequenas empresas indica a possibilidade de se tornar uma ferramenta de auxílio 

na prevenção da mortalidade empresarial? 

Com as hipóteses que as pequenas empresas não possuem recursos 

disponíveis para investir em um planejamento financeiro, nem num profissional 

especializado da área dentro da organização; que não fazem uso de uma gestão 

financeira bem estruturada e que a implantação de técnicas de planejamento 

financeiro pode fornecer suporte na otimização de seus resultados e prevenir a 

ocorrência de práticas que provoquem a falência. 

A partir destas pressuposições, a pesquisa busca conhecer as características 

dos pequenos empreendimentos, sua relevância no cenário atual e os fatores que 

dificultam sua perenidade, levando-os a falência nos primeiros anos de existência. 

Além de pesquisar a importância da gestão financeira como ferramenta às 
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micro e pequenas empresas em sua tomada de decisão, e também identificar as 

técnicas de gerenciamento financeiro que viabilizam um maior controle das 

finanças. 

A respeito da metodologia, faz-se uso de pesquisa qualitativa descritiva pois 

preocupa-se com a realidade da gestão financeira de micro e pequenas empresas, 

com o enfoque na explicação dos objetivos propostos, através do levantamento 

bibliográfico de livros, sites e artigos confiáveis. 

 
 

2. DESENVOLVIMENTO 
 
 
 
2.1. Gestão financeira no âmbito empresarial 

 

Finanças são todas as ações condicionadas por um indivíduo com o intuito da 

maximização das riquezas atrelado à diminuição dos riscos e controle das dívidas em 

sua atividade financeira. Segundo Gitman (2010), o termo finanças refere-se a toda 

atividade de pessoa jurídica ou física, instituições, governamentais ou não, e de 

mercados em que exista transferência de dinheiro entre si. 

A partir desta visão, Ross et. al. (2013) e Antonik (2016) exprimem que o principal 

objetivo da administração financeira é garantir que as decisões tomadas gerem um 

aumento do valor de suas ações e, consequentemente do capital investido na 

empresa pelos acionistas. 

A administração financeira é uma parte integrada da economia que utiliza para o 

exercício das atividades empresariais o uso da contabilidade, da matemática 

financeira e comercial. Além de ser caracterizada por exercer papel importante no 

planejamento, na maximização dos lucros, na avaliação de retornos e na prevenção 

de riscos futuros das organizações. (ANTONIK, 2016) 

A maximização dos lucros deve ser o ponto principal de qualquer negócio, 

contudo, mais importante é buscar a maximização da riqueza, que se utiliza de uma 

visão à longo prazo, isto é, ter a qualidade do produto/serviço e a satisfação do cliente 

como aspectos primordiais do negócio. (ANTONIK, 2016) 

Para Assaf Neto e Lima (2014), existem três funções onde o administrador 
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financeiro deve deter maior atenção referente à tomada de decisão, são:  

planejamento financeiro, controle financeiro e a administração dos ativos e passivos.  

O papel do planejamento financeiro é atuar como base na elaboração de 

objetivos a serem alcançados futuramente, que auxiliem a empresa na maximização 

dos lucros e obtenção de capital de forma contínua. (ROSS et. al., 2013), pois é 

através dele que será possível à empresa quantificar seus indicadores de 

performance, e controlá-los de modo a estarem constantemente dentro das metas 

estabelecidas. (ZEIDAN, 2014) 

Deste modo, é no planejamento financeiro onde são identificados os possíveis 

desajustes futuros, com o objetivo de repará-los para garantir o desenvolvimento das 

atividades organizacionais, identificando quais ativos darão maior rentabilidade e 

quais podem ser revistos, isto é, de forma a não ultrapassarem os limites da margem 

de segurança estabelecida. (ASSAF NETO E LIMA, 2014) 

Amparado por Gitman (2010), que reconhece este item como primordial para a 

conquista dos objetivos propostos pelos gestores, pois permite um maior domínio 

sobre as operações da empresa, isto é, um amplo controle gerencial interno e externo. 

Estes por sua vez se distinguem em planejamentos de curto e longo prazo. 

Por longo prazo, entende-se como sendo uma previsão comportamental da 

empresa em sua área de atuação, descrevendo seus objetivos em documentos que 

formalizem o planejamento proposto, estes objetivos caracterizam-se por serem 

alcançados após longos períodos e são revistos conforme surgem novas informações 

relevantes. (SANVICENTE, 2008; GITMAN, 2010) 

Chamados de operacionais, os de curto prazo são responsáveis pelas ações 

financeiras num período menor e com impactos previstos. Este plano tem início com 

a projeção das vendas, pois é a partir daí que as empresas desenvolverão as metas 

de produção, levando em conta o tempo de preparação e a quantidade de matéria- 

prima necessária. (GITMAN, 2010) 

Portanto, o planejamento financeiro representa a “expressão formal” das 

atividades da empresa no futuro, ou seja, o mapeamento dos processos, delimitando 

estratégias que findem em resultados satisfatórios aos interesses organizacionais, 

que variam conforme a realidade de cada uma delas. (SANVICENTE, 2008) 

Na etapa do controle financeiro, objetiva-se avaliar todo o desempenho financeiro 
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da empresa, análises de desvios que venham a ocorrer entre os resultados previstos 

e realizados, assim como propostas de medidas corretivas necessárias durante os 

processos. (ASSAF NETO E LIMA, 2014) 

Já a administração dos ativos e passivos, é responsável por garantir a liquidez 

do caixa, ou seja, controlar as discrepâncias entre entradas e saídas de dinheiro e 

antecipar as possíveis situações de dificuldade, este momento é caracterizado pela 

preocupação com o capital de giro, elaboração do fluxo de caixa, aplicações, gestão 

de receitas e de arrecadações, em suma tem a função de gerenciar as alternativas de 

financiamento do passivo. (ASSAF NETO E LIMA, 2014; ANTONIK 2016) 

De modo a garantir a realização destas ações, tanto Ross et. al. (2013), Assaf 

Neto e Lima (2014) quanto Antonik (2016) enfatizam que é indispensável a elaboração 

de uma estrutura coesa dos objetivos e metas para execução da função financeira na 

gestão empresarial, e que, apesar das similaridades, a função do administrador 

financeiro toma características distintas à medida em que as variáveis existentes em 

cada realidade organizacional se tornam mais significativas. 

 

 

2.2. Gestão do Capital de Giro 
 

Pereira (2009, p. 68), conceitua a gestão do capital de giro como sendo 

“resultante do processo de gerenciamento da liquidez da empresa, dos créditos 

concedidos aos clientes, dos estoques, dos passivos de curto prazo, utilizados 

para o financiamento do giro da atividade.” Isto diz respeito ao modo como o 

gestor toma as decisões, e como ele utiliza o capital disponível, destinando-o de 

forma pontual ao pagamento das obrigações. 

O capital de giro está ligado aos ativos de curto prazo, pois refere-se à 

gestão das relações entre os elementos do ativo e passivo circulante, e o impacto 

financeiro das decisões tomadas pelo administrador em um curto prazo. Estas 

decisões giram em torno das entradas e saídas de caixa, ou seja, desde o 

momento em que há o desembolso para compra de matérias-primas, até o 

recebimento dos produtos vendidos. (LONGENECKER et. al., 1997; ROSS. et. 

al., 2013; GUIMARÃES E OZORIO, 2018) 

Para Gitman (2010) a diferença entre capital de giro e capital de giro líquido 
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está no fato de o primeiro envolver o fluxo entre caixa e estoque, as atividades 

rotineiras da empresa no processo de mutação dos ativos circulantes. O segundo 

distingue-se por ser o valor resultante da diferença entre ativos e passivos 

circulantes, desta forma o ativo circulante se positivo, atua como importante fator 

de liquidez, no surgimento de necessidades repentinas. 

Logo, surge a importância de se avaliar a necessidade do capital de giro 

para a tomada de decisão das atividades diárias da empresa, isto é, caracteriza-

se pela quantidade de recursos financeiros necessários para que a empresa dê 

continuidade as suas operações em funcionamento, bem como ao pagamento de 

suas obrigações de curto prazo. (ROSS. et. al., 2013; GITMAN, 2010) 

 

 

2.3. Ciclo operacional, econômico e financeiro 

 

Os ciclos empresariais são importantes demonstrativos que indicam tempo 

demandado na execução das diversas atividades dentro de uma empresa, onde 

se utilizam prazos médios, números de dias em que as ações serão concluídas, 

estes prazos impactam diretamente no crescimento e sobrevivência de qualquer 

organização, independente do porte. (PEREIRA, 2009; FONSECA, 2009) 

Ambos autores, também (PADOVEZE, 2012) descrevem como instrumentos 

de grande valia para a gestão financeira empresarial, os fluxos de caixa, 

controles de contas a pagar/receber, controles de estoques, bem como a 

utilização dos ciclos operacionais, econômicos e financeiros que englobam todos 

os anteriores. O gráfico 1 mostra a exemplificação dos ciclos em sua totalidade: 

 
Gráfico 1: Ciclos Organizacionais 
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pagamento da matéria-prima, o processo de produção e o momento do 

recebimento das vendas. Este ciclo diz respeito à lacuna desordenada existente 

entre pagamentos e recebimentos. (FONSECA, 2009) 

O ciclo financeiro, pode ser correspondido pelo número médio de dias 

decorridos do momento em que a empresa financia suas atividades operacionais 

e recebe o dinheiro das vendas desses produtos, ou seja, é o tempo necessário 

de retorno do dinheiro após ter saído do caixa. É a diferença entre o ciclo 

operacional e o prazo médio de pagamento. (SILVA, 2012; ROSS et. al, 2013) 

Os ciclos operacional e financeiro são conexos aos fluxos de entrada e 

saída de caixa, e a defasagem entre eles resulta na importância da gestão 

financeira de curto prazo. (ROSS et. al., 2013) 

Por conseguinte, o ciclo econômico subentende-se pelo momento de 

compra da matéria-prima até a venda do produto final. Entretanto, o ciclo 

econômico não leva em consideração a existência do pagamento ou recebimento, 

mas somente o ato em si. (FONSECA, 2009; JUNIOR E PISA, 2010). 

Nota-se que para todos os autores supracitados, é de suma importância aos 

gestores o domínio dos conceitos referentes aos ciclos financeiros, e às variáveis 

envolvidas, usando-os com eficiência em sua tomada de decisão e permitindo 

continuidade a todo o processo. 

 
 

2.4. Classificação das micro e pequenas empresas no Brasil 
 

A conceituação das MPE’s é um grande desafio pois os critérios para medir 

o tamanho das empresas variam muito, alguns podendo serem aplicados em 

todas as áreas industriais, enquanto outros em negócios específicos, entretanto 

não existe um melhor parâmetro, tudo dependerá do propósito do indivíduo em 

sua busca. (LONGENECKER et. al., 1997). Alguns desses critérios citados pelo 

autor são: número de empregados, o volume de vendas, valor dos ativos, seguro 

da força de trabalho e volume de depósitos. 

No Brasil, as informações sobre as MPE’s não são estruturadas de maneira 

satisfatória a quem quer obter informações detalhadas ou especificas. Isso ocorre 

devido ao pouco esforço dos órgãos oficiais, comparadas à importância e ao 
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crescimento desse segmento na economia nacional, o que resulta na dificuldade 

de entendimento sobre a realidade dos pequenos negócios e no direcionamento 

adequado de recursos disponíveis para a promoção das empresas desse porte. 

(SEBRAE, 2006) 

Sendo assim, conforme a Lei do Simples Nacional, direcionada às Micro e 

Pequenas Empresas (L.C. nº123/06), atualizada pela Lei Complementar nº 155 de 

27 de outubro de 2016, e pelas Resoluções do Comitê Gestor do Simples 

Nacional (CGSN) n° 136 e n°137 que estabelece os parâmetros referentes às 

mesmas, são consideradas microempresas (ME), aquelas que auferirem receita 

bruta inferior ou igual a R$480.000,00, bem como, são classificadas como 

empresas de pequeno porte (EPP) as que obtiverem receita de venda no mercado 

interno superior a R$480.000,00 e inferior/igual a R$4.800.000,00, além do 

microempreendedor individual (MEI) que tiver faturamento anual de até 

R$81.000,00. (BRASIL, 2019) 

Por sua vez, o Serviço Brasileiro de Apoio às micro e pequenas empresas 

(SEBRAE) e a Relação Anual de Informações Sociais/Ministério do Trabalho e 

Emprego do Governo Federal (RAIS/MTE) também as classificam conforme o 

número de empregados que as compõem, conforme a tabela 1: 

 
  Tabela 1: Classificação das MPE’s 

CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS POR N° DE COLABORADORES 

Porte da empresa ME EPP 

SEBRAE (comercio e serv.) 0 a 9 pessoas 10 a 49 pessoas 

SEBRAE (indústria) 0 a 19 p. 20 a 99 p. 

RAIS/ TEM 0 à 19 p. 20 a 99 p. 

Fonte:(Adaptado de SEBRAE, 2007) 
 
 
 
2.4.1. O papel da MPE no cenário econômico nacional 

 

Deu-se por necessário à pesquisa, identificar qual a importância deste setor 

na sociedade, pois tem presença nos mais diversos nichos mercadológicos, 

atuando como geradora de renda e estabilidade social. 
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das MPE’s no país, sendo este o maior saldo registrado em um mês de fevereiro 

nos últimos quatro anos segundo Sebrae (2019). Mostra que as MPE’s são os 

grandes alicerces do desenvolvimento econômico, no fortalecimento das relações 

com as grandes empresas, e poder público, pois estas agem como auxiliadoras, 

seja pela criação de novas tecnologias e eficiência na produção e prestação 

de serviços, fomentando a geração de empregos, isto é, alavancando o poder de 

compra e a qualidade de vida da população. 

 

 

2.4.2. Sobrevivência das MPE’s no Brasil 
 

Apesar da crescente atuação das MPE’s no desenvolvimento econômico, 

numerosos são os riscos existentes quando o assunto é iniciar seu próprio 

negócio. Referindo-se aos pequenos empreendedores, Longenecker et al. 

(1997), reconhecem que eles assumem riscos financeiros como abandonar 

empregos seguros, arriscar suas carreiras profissionais mas não somente isso, 

estar sujeito a tensões familiares em detrimento do tempo passado dentro da 

empresa. 

Ao iniciar uma classificação e mensuração de taxas de sobrevivência das 

empresas deve-se compreender a existência de inúmeras variáveis que 

dificultam a obtenção de dados inteiramente condizentes com a realidade da 

empresa, a começar pela própria definição da empresa, se é “recém-criada”, “em 

atividade” ou “encerrada”. (SEBRAE, 2016) 

Um empecilho existente é de que os registros nas bases de dados oficiais 

são modificados com frequência por razões variadas, seja pela demora da 

solicitação de registros de criação/encerramento do negócio, por parte dos 

empresários, ou pelas próprias dificuldades dos sistemas oficiais de órgãos 

públicos e privados na atualização desses dados. (SEBRAE, 2016) 

Portanto, é indispensável a existência de estudos sistemáticos do conjunto 

de informações, para que se permita ter uma situação mais clara e precisa da 

realidade de cada empresa. Visto que não há apenas um único fator 

determinante, mas sim uma associação de inúmeros fatores negativos que se 

não forem eliminados, certamente ocasionarão o fechamento das 



 

 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2019. 
 

empresas.(SEBRAE, 2016) Vide tabela 2: 

 
  Tabela 2: Fatores da falência precoce das MPE’s. 

FATORES CARACTERÍSTICAS 
 
 
Inexperiência 

Incompetência na execução das operações, na divulgação do 
negócio bem como em gestão empresarial e financeira, 
bens/serviços sem padrão de qualidade e de custo e má 
comunicação com os stakeholders; 

 
Econômico 

Lucros insuficientes, juros elevados, perda de mercado ou mercado 
consumidor restrito, pouco domínio sobre o mercado fornecedor e 
sobre a concorrência; 

 
Vendas insuficientes 

Fraca competitividade, recessão econômica, fluxo de vendas 
geralmente inerte sem viabilidade de melhora futura, e localização 
inadequada do estabelecimento; 

Despesas excessivas 
Dívidas e gastos desnecessários cobrindo as vendas, despesas 
operacionais elevadas, manutenções contínuas de maquinário. 

 
Outras causas 

Negligência, Capital e ativos insuficientes, escolha errada da forma 
legal de sociedade, falta de planejamento a respeito do maquinário 
a ser utilizado, clientes insatisfeitos, fraudes, ativos insuficientes; 

Fonte: (Adaptado de Chiavenato, 2007, p. 15-16) 
 

Estes fatores críticos que segundo Chiavenato (2007), assolam os 

pequenos empreendedores nos primeiros anos de gestão, devem ser analisados 

de maneira cuidadosa ou poderão colocar em risco a existência da organização e 

consequentemente, afetar a vida dos indivíduos que são ligados ao negócio. 

Em comparação a estes fatores, segundo pesquisa realizada pelo Sebrae 

(2016), a respeito das empresas que encerraram suas atividades, há uma 

proporção maior de empresários que compartilhavam dentre outras, as seguintes 

características: Pouca experiência no ramo e tempo para planejar o negócio, pois 

abriram o negócio por necessidade e/ou exigência de cliente/fornecedor; não 

aperfeiçoavam ou diferenciavam seus produtos/serviços no tocante à 

concorrência; Não investiam em capacitação própria nem procuravam auxílio de 

um profissional especializado em gestão financeira para o acompanhamento 

rigoroso de receitas e despesas da organização. (SEBRAE, 2016) 

 
 
3. CONCLUSÃO 
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Os pequenos empreendimentos embora desempenhem importante papel na 

economia nacional sofrem com inúmeros fatores negativos existentes em suas 

formas de gerenciamento pouco formais, que se não forem corretamente 

sanados colocam em risco o funcionamento da empresa e consequentemente a 

vida de todos os indivíduos que dela dependem. 

Por meio da análise daqueles condicionantes do fracasso organizacional 

nos primeiros anos de gestão, é possível notar que todos envolvem a falta de uma 

gestão bem estruturada por parte dos proprietários, que na maioria dos casos 

não optaram por preparação ou planejamento suficiente antes de iniciarem seus 

negócios, em decorrência disso se depararam com certa urgência na 

reestruturação de seus métodos pouco eficazes de gestão. 

Por fim, responde-se a pergunta inicial deste artigo de modo a afirmar que as 

ferramentas administrativas apresentadas são uteis na solução dos riscos 

financeiros, na tomada de decisão e na prevenção da mortalidade empresarial, 

pois não dependem de altos investimentos e recursos financeiros, mas sim de 

controle efetivo e cooperação de todos os envolvidos com a organização para 

que surtam o efeito desejado, são elas: planejamento financeiro, controle 

financeiro e a administração dos ativos e passivos; a utilização dos ciclos 

operacional, econômico e financeiro além da adesão de um capital de giro 

necessário para o fluxo de caixa da empresa, pois garantem o desenvolvimento e 

a base para um gerenciamento eficiente e eficaz esperado pelos pequenos 

gestores. 
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