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A IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO FINANCEIRO EMPRESARIAL 

 

RESUMO – Este trabalho procura analisar necessidades e efeitos relacionados ao planejamento 
financeiro empresarial, realizando uma revisão bibliográfica de referenciais teóricos, apresentando uma 
evolução histórica do tema, assim como mecanismos que possam contribuir para melhora do processo 
direto do planejamento financeiro. Realiza uma análise sobre o tema, e como os administradores 
desenvolvem os planejamentos. Dessa forma, é possível analisar a relevância sobre o assunto, de modo 
a obter resultados cada vez mais satisfatórios nas empresas. Será destacada a atenção especial que as 
empresas devem dedicar para essa área, já que cada vez mais os recursos diminuem, a competitividade 
aumenta e os riscos são grandes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A importância do planejamento financeiro nas empresas é fundamental para que 

se possa evitar, ou minimizar, imprevistos. Um bom planejamento financeiro contribui 

consideravelmente para o sucesso do planejamento estratégico. As projeções de curto 

e longo prazo direcionarão as ações de uma organização, de modo que todas as 

etapas de um bom planejamento financeiro sejam seguidas. E para alcançar os 

objetivos com sucesso, em um cenário de constantes mudanças, é preciso preparar-se 

para tudo. 

O planejamento financeiro está diretamente ligado aos objetivos que a 

organização almeja, e demonstra o caminho para as decisões corretas, no ponto de 

vista da administração e da sua cultura empresarial. Uma projeção de receitas e 

despesas, análise de cenário projetado, determinação de metas, etc., permitem ao 

empreendedor analisar com clareza os caminhos futuros da sua empresa, e entender 

melhor seus possíveis resultados, com dinâmica e eficácia. Ter um planejamento 

financeiro empresarial é uma atividade de alta importância, não só para a gestão do 

negócio, mas para seu desenvolvimento. 

A empresa que se propõe a enfrentar o mercado, precisa de um modelo de 

negócios capaz de gerar receita suficiente para manter o funcionamento, e dessa forma 

manter o caixa positivo e obter retorno sobre seus investimentos, honrando os custos e 

evitando dificuldades futuras. 

 

2. DESENVOLVIMENTO 

 Este trabalho é um artigo de pesquisa bibliográfica, o qual analisa conteúdos que 

abordam desde o embasamento teórico do planejamento financeiro empresarial até as 

práticas utilizadas pelos administradores. 

O planejamento financeiro principalmente está na cultura de uma organização, 

ou seja, nas crenças e princípios que definem seus objetivos e comportamento das 



 

  

pessoas que nela trabalham. Uma das vantagens que ele proporciona aos 

administradores é a clareza em relação às movimentações financeiras, tanto receitas 

quanto despesas, que a empresa planeja em determinado período. 

Machado (2008, p. 13) coloca como finalidade do planejamento financeiro: 

Assessorar na 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 desenvolvimento de ferramentas de apoio tais 

como: planos orçamentários e modelo de precificação. 

Se as projeções forem utilizadas em conjunto com uma boa análise de mercado, 

cliente e produto / serviço, o planejamento financeiro se torna uma das ferramentas 

fundamentais do negócio, pois conforme Gitman (2002, p. 588) o planejamento 

financeiro “é um aspecto importante para o funcionamento e sustentação da empresa, 

pois fornece roteiro para dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de 

seus objetivos”. 

Um dos principais objetivos das empresas é a busca pela lucratividade, porém, 

existem outros objetivos importantes, como a participação de mercado e a obtenção de 

recursos financeiros. Se houver um bom planejamento, os gestores ficam motivados a 

alcançar os resultados traçados, contribuindo para o crescimento da organização. 

(CAPEL, MARTINS, 2012) 

Visto que a incerteza em relação ao mercado é constante, Kaller (2015) propõe 

que seja necessário projetar três cenários para o planejamento: 

Otimista: Se você tiver mais demanda do que possui atualmente, você 

está preparado para atender aos seus clientes? Conheça a sua 

capacidade de produção e o quanto o seu time está preparado para 

acompanhar o crescimento da sua empresa. Saiba os recursos 

financeiros que precisará para investir neste processo e já tenha o plano 

de ação se este cenário se realizar; 

Realista: Sua empresa é sustentável financeiramente para permanecer 

com o mesmo ritmo se as variáveis permanecerem semelhantes ao que 

você tem hoje? Mesmo que a projeção não seja de grande crescimento, 

o planejamento continua sendo fundamental; 



 

  

Pessimista: Quais são os riscos aos quais a sua empresa está exposta? 

Quais são os principais desafios e concorrentes? Por mais que não seja 

o cenário que desejamos, é preciso estar preparado para estas 

situações. Tenha um financeiro organizado e precavido para poder 

passar por imprevistos sem que prejudique a saúde financeira da 

empresa. 

 Podemos dividir os planejamentos em longo prazo (estratégicos) e curto prazo 

(operacionais), e Oliveira (2012) define da seguinte forma: 

 • Longo Prazo: “São ações planejadas para um futuro distante, acompanhadas 

da previsão de seus reflexos financeiros. Tais planos tendem a cobrir períodos de dois 

a dez anos, sendo comum o emprego de planos quinquenais que são revistos 

periodicamente à luz de novas informações significativas. Geralmente, as empresas 

que estão sujeitas a elevados graus de incerteza operacional, ciclos de produção 

relativamente curtos, ou ambos, tendem a adotar horizontes de planejamento mais 

curtos. Planos financeiros a longo prazo são parte de um plano estratégico integrado 

que, em conjunto com os planos de produção, marketing e outros, utilizam-se de uma 

série de premissas e objetivos para orientar a empresa a alcançar seus objetivos 

estratégicos. Tais planos focalizam os dispêndios de capital, atividades de pesquisa e 

desenvolvimento, ações de marketing e de desenvolvimento de produtos, estrutura de 

capital e importantes fontes de financiamento. Deve-se incluir também a conclusão de 

projetos existentes, de linhas de produtos, ou ramos de negócios; reembolso ou 

amortização de dívidas e quaisquer aquisições planejadas. Tais planos tendem a ser 

subsidiados por inúmeros orçamentos e planos de lucro anuais”; 

 • Curto Prazo: “São ações planejadas para um período curto (de um a dois anos) 

acompanhadas da previsão de seus reflexos financeiros. Os principais insumos incluem 

a previsão de vendas e várias formas de dados operacionais e financeiros; os 

resultados mais importantes incluem inúmeros orçamentos operacionais, o orçamento 

de caixa e demonstrações financeiras projetadas. A partir das previsões de vendas são 

desenvolvidos planos de produção que consideram tanto o tempo necessário para 

converter a matéria-prima em produto acabado, como os tipos e quantidades de 

matérias-primas exigidas. Com base nesses planos, a empresa pode ainda estimar as 

necessidades de mão-de-obra direta, as despesas gerais de fábrica e despesas 



 

  

operacionais. Tendo preparado essas estimativas, pode-se preparar a demonstração do 

resultado e o orçamento de caixa projetado. Assim, o plano de financiamento em longo 

prazo, o plano de investimento de capital e o balanço patrimonial do período corrente, o 

balanço projetado da empresa poderá ser finalmente desenvolvido”. 

 Existem diversas ferramentas tecnológicas existentes que auxiliam no 

planejamento financeiro empresarial, e automatizar/informatizar a rotina financeira de 

uma empresa pode ajudar muito os gestores a planejarem de forma eficiente. Um 

software de planejamento financeiro busca suprir as necessidades da organização, 

possibilitando uma visão holística dos processos, dos recursos e do desempenho, 

buscando alcançar os melhores resultados. 

 Um exemplo de software online para gestão financeira é o Flua, da empresa 

Orgânica Digital: 

 

Figura 1 - Flua - Software de Gestão Financeira 

 

Fonte: Flua - Software de Gestão Financeira, Orgânica Digital (2019) 

 

 

 



 

  

 

     Figura 2 - Flua - Software de Gestão Financeira 

 

Fonte: Flua - Software de Gestão Financeira, Orgânica Digital (2019) 

 

 Conforme Silva e Tofoli (2017), a gestão financeira desempenha um papel 

importante nas tomadas de decisões das empresas, não consistindo somente em 

receber e pagar suas obrigações, mas em um planejamento das necessidades, 

inventariação dos recursos disponíveis, obtenção de financiamentos de forma mais 

vantajosa, aplicação criteriosa dos recursos financeiros e, principalmente, análise 

econômica e financeira da empresa. 

 De acordo com Maximiano (2007), a falta de planejamento é vista como a falta 

de organização do ambiente, a qual leva a organização à falência, pois se não existe 

controle, chega a um ponto que tudo vai acontecer como consequências do que não 

teve previsão. 

 



 

  

3. CONCLUSÃO 

O planejamento financeiro pode ser aplicado não só para as empresas, mas em 

todas as esferas da sociedade, pois a maneira como administramos nosso dinheiro é 

determinante para a nossa qualidade de vida. A utilização adequada de recursos 

proporciona equilíbrio, já que muitos problemas pessoais são ocasionados e ampliados 

devido às crises financeiras. 

É importante salientar que não existe uma fórmula mágica para que a empresa 

tenha sucesso, pois cada uma está inserida em contextos diferentes, possuem públicos 

e desafios diferentes. O planejamento financeiro deve focar na realidade específica de 

cada negócio, a qual não envolve somente variáveis financeiras, mas dificuldades, 

ambientes, concorrentes, etc. 
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