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RESUMO: A profissionalização do gestor é um fator importante na busca de competitividade 

no mercado. No caso das organizações familiares as especializações podem ser menos 

evidente. Geralmente o gestor age pelo bem familiar e não pela organização. Com isso 

percebe-se a dificuldade de separar financeiramente os bens particulares e empresariais. O 

objetivo deste estudo foi avaliar os desafios da não profissionalização do gestor para o 

controle financeiro nas empresas familiares, na busca por melhorias. A pesquisa serve como 

material de apoio aos administradores, levando em consideração a importância do setor 

financeiro quando bem administrado para viabilizar ao empresário maior controle sobre sua 

conduta. Os métodos possuem características de pesquisa descritiva e aplicada, com 

abordagens qualitativa e quantitativas, procedimentos técnicos de ordem bibliográfica, 

documental, survey, estudo de caso e de ação. Quanto aos instrumentos de coleta, foram 

utilizadas a etnografia, observação e o questionário. Os resultados encontrados são evidências 

em atividade e atitudes que dificultam um bom desempenho do administrador, demostra 

limitada utilização de ferramentas no controle financeiro juntamente com a falta de 

planejamento. Em outras empresas familiares podem ocorrer o mesmo problema, por isso, é 

fundamental que o gestor se profissionalize para exercer com eficiência as funções 

administrativas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Empresa familiar. Administrador. Controle financeiro. 

Profissionalização. 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO E OBJETIVO DE ESTUDO 

 

 As empresas buscam alto poder de competitividade no mercado, e para que isso seja 

possível compreender o ambiente, alocar suas metas e objetivos para atender as necessidades 

dos clientes, obter aliados que beneficiem nos recursos necessários, ter colaboradores fiéis e 

capacitados são indispensáveis, mas o fator fundamental é ser bem administrada. 

 A lucratividade se torna consequência disso. Se a organização conseguir diminuir os 

custos, aumentar as receitas e controlar seus gastos terá um grande rendimento, porém se for 

mal administrada, possivelmente não conseguirá permanecer ativa no mercado. Isso se dá, 

porque a concorrência é alta, novos empreendedores surgem com novas ideias para atender as 

necessidades dos consumidores e são mais preparados para gerenciar uma empresa. 

Administrar uma organização não é fácil. Estabilizá-la e adaptá-la às mudanças que 

ocorrem, requer planejamento e estratégias. Os profissionais precisam estar capacitados para 

resolução de qualquer problema que possa ocorrer durante sua gestão, e isso só é possível 

com o controle geral de sua empresa. 

O comportamento que o administrador possui, influencia diretamente na empresa. 

Por ele ter pleno poder e controle sobre ela, a necessidade de manter uma disciplina sobre sua 

conduta dentro da empresa e outra sobre seus atos na sua vida particular e pessoal requer um 

pensamento bem estruturado, com objetivos a cumpri-los. 

O setor financeiro é o grande responsável pela verificação da situação econômica que 

a organização se encontra, só é possível demonstrar a veracidade das informações, se ele tiver 

pleno controle sobre as despesas e as receitas obtidas, para que assim, haja um planejamento 

eficiente e preciso para o sucesso da organização e para eventuais decisões. 

O gestor precisa ter consciência que, o que é gerado de receita não é o lucro que a 

empresa possuí, e que por meio dela, custos diversos precisam ser pagos. Além disso, ela 

necessita ter um capital de giro para futuros investimentos ou imprevistos. No entanto, essa 

ilusão que o proprietário tem de pensar que ele é dono de todo o dinheiro da empresa e que 

pode usá-lo a qualquer hora para gastos pessoais, a única prejudicada é a empresa, que por má 

gestão pode ser levada à falência. 

Na área financeira, é essencial que haja controle de retiradas, incluindo o pró-labore, 

que deve ser de acordo com a capacidade líquida da empresa, para não afetar o fluxo de caixa. 

Diante disso, questiona-se: quais os desafios da não profissionalização do gestor para o 

controle financeiro nas empresas familiares? 

Por esse motivo o objetivo deste estudo foi avaliar esses desafios em busca de 

melhorias para a organização. 

E para que isso seja possível à pesquisa demostrou os objetivos específicos de 

descrever as atividades administrativas da empresa exercida pelo administrador, analisar a 

atitude do administrador na gestão da empresa e destacar a importância do planejamento 

financeiro nas organizações como ferramenta necessária ao crescimento, fortalecimento e 

existência.  

Deste modo, a relevância deste estudo, está pautada na importância do setor 

financeiro quando bem administrado, ou seja, agrega benefícios a todos os setores da 

organização, no auxílio de uma boa gestão e um alto rendimento da empresa, deixando-a 

estável financeiramente e com grande poder de competitividade no mercado. 

Demonstrar as dificuldades existentes na administração financeira é essencial para a 

sobrevivência de uma organização, e verificar o controle das ações executadas adequada às 



 

circunstâncias, viabilizará ao empresário maior controle sobre sua conduta, práticas 

administrativas, objetivos a serem alcançados, criar novas metas e estratégias para o 

crescimento organizacional. Além de analisar o seu comportamento nas ações que executa 

dentro da empresa. 

As informações encontradas servirão como material de apoio a futuros 

administradores e empresários para planejar, controlar, dirigir e organizar de forma consciente 

a área financeira que é uma dos pilares da empresa. Para as pesquisadoras, o conhecimento 

adquirido na faculdade e a pesquisa, agregar valor ao saber existente. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Andrade Rui e Amboni (2007) conceituam o administrador como o indivíduo que 

toma decisões com base nas informações de forma racional às mutações e as circunstâncias, 

fundamental para qualquer modelo de organização. Com isso um bom administrador necessita 

de competências pessoais para serem colocadas em ação, Chiavenato (2003, 2004, 2006) as 

descrevem como o famoso CHA (conhecimento, habilidades e atitude) e que necessitam ser 

duráveis.  

Além dessas competências o gestor exerce alguns papeis dentro da organização que 

de acordo com Katz (1955) papel significa um conjunto de expectativas da organização a 

respeito do comportamento de uma pessoa. Cada papel representa atividades que o 

administrador conduz para cumprir as funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. O 

gestor é extremamente importante nas empresas, pois buscam estar alinhadas, com 

profissionais altamente capacitados para desempenhar as funções e os processos.  

Para empresas familiares é diferente por existir alguns aspectos que podem dificultar. 

Neste contexto a grande dificuldade segundo Vidigal (1996) em empresas familiares é a falta 

de experiência profissional, que muitas vezes são as causadoras da falência da empresa. Sendo 

assim Uller (2002) neste modelo de organização, as atividades são executadas de acordo com 

as necessidades da família e não como interesse da empresa, tornando-se hábito utilizar o 

patrimônio empresarial como pessoal promoção de pessoas sem requisitos, contratação de 

parentes e amigos incompetentes e falta de planejamento. Para complementar Teixeira (2017) 

ressalta que um dos maiores desafios das organizações familiares é o processo de liderança, 

devido a opiniões e objetivos divergentes tanto no processo de gestão quanto no processo 

orçamentário, mas que deve ser corrigida e melhorada no processo de gestão. 

Na empresa familiar, a falta da profissionalização é constatada facilmente, e isso 

dificulta na gestão da empresa. Rosa (2014) afirma que na maioria das pequenas empresas 

familiares, o processo de gestão é pouco profissional, e muitas vezes feito de forma 

centralizada, ferramentas de gestão tais como de planejamento estratégico, controle, 

motivação, dentre outras, são pouco usados ou até mesmo desconhecidos pela maioria das 

empresas familiares de pequeno porte. O autor supracitado reconhece que, as empresas 

familiares necessitam buscar e desenvolver profissionais com perfil empreendedor, devido ao 

fato de estes, serem os responsáveis pelas modificações, criações e visões inovadoras para se 

obter uma relevância no mercado e uma diferenciação positiva diante concorrência. 

Já Gonçalves (s.d.) ressalta que a ética deve nortear todas as decisões da empresa 

familiar quanto ao pró-labore como única remuneração da direção e outras questões éticas. 

Deve ser, portanto, obedecido o princípio da entidade, pois o patrimônio da empresa deve ser 

separado do patrimônio da família. Por isso é necessário a ética para o uso de bens e capital 

pertencente à empresa. É pensando nisso, que existem meios que auxiliam o gestor na busca 

de informações sobre os benefícios de ser uma empresa familiar e como alcançá-los. 



 

Por esses fatores é de suma importância entender que a profissionalização do gestor 

precisa ser alcançada conforme os objetivos da empresa, e é de grande valia que a busca pelo 

conhecimento seja constante. Segundo Costa e Batista (2003) a profissionalização se coloca 

como um processo indispensável nas organizações familiares, devendo ocorrer pela 

necessidade da empresa de promover melhor organização operacional, e o adequado 

tratamento da questão do processo sucessório.  

Em concordância Freitas e Barth (2011) explicam que toda empresa familiar 

necessita passar por processos de profissionalização, pois se entende que uma empresa sem 

gestores profissionais na área administrativa está fadada ao insucesso. Neste contexto é 

importante que os colaboradores busquem capacitação. Conforme Daft (2015) o 

profissionalismo é definido como a formação formal e da experiência dos funcionários, os 

mesmos necessitam de diplomas profissionais como graduação, de acordo Lodi (1986 apud 

COSTA; BATISTA, 2003) conceitua profissionalização como, um processo pelo qual uma 

organização familiar ou tradicional assume práticas administrativas mais racionais, modernas 

e menos personalizadas; é a adoção de determinada conduta num grupo de colaboradores; é a 

substituição de métodos intuitivos por métodos impessoais e racionais; é a substituição de 

formas de contratação de trabalho arcaicas ou patriarcais por formas assalariadas. Pensando 

em profissionalização em empresas familiares, pode-se entender que por fatores irrelevantes e 

de fácil percepção a empresa acaba desenvolvendo algumas dificuldades. 

 

3. MÉTODO 

 

Para desenvolver o presente trabalho na empresa Govinox situada em Medianeira, 

PR, foi necessário utiliza métodos e técnicas que facilitam no desempenho da pesquisa 

aplicada e descritiva. Com uma linha mista de abordagem, quantitativa e qualitativa para 

verificar os dados da empresa e o comportamento do administrador. Utilizou-se os 

procedimentos de pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa de campo, estudo de caso e 

survey que é a pesquisa de levantamento. Foi possível coletar dos dados por meio da 

observação, etnografia e questionário. 

 

4. ANÁLISES 

Serão apresentadas as informações obtidas para a pesquisa na empresa seguindo a 

metodologia apresentada para à coleta de dados. 

A primeira etapa constituiu na elaboração e aplicação do questionário para o gestor, 

seguido da observação, pesquisa etnográfica e por último, as informações fornecidas pela 

empresa. Estas foram descritas de acordo com o dia a dia do gestor na identificação do seu 

perfil, os papéis administrativos, as atividades exercidas e as atitudes tomadas, para justificar 

a importância do planejamento financeiro nas organizações. 

O perfil do gestor da empresa, identificado através do questionário, das técnicas de 

etnografia e da observação que correspondem a sua formação e ao seu conhecimento perante 

a administração da empresa. 

Assim Rebouças (2010) afirma que, o perfil do gestor corresponde aos aspectos 

humanísticos, visão global, capacitação, habilidade de atuação, conhecimentos das 

metodologias e técnicas administrativas, percepção, absorção e na aplicação dos valores, 

princípios éticos e morais. 

De acordo com questionário aplicado apurou-se as seguintes informações, 

escolaridade até o ensino fundamental atuando como administrador pelo mesmo tempo que a 



 

empresa existe, o administrador possui capacitação em cursos de gerenciamento empresarial e 

liderança. 

Por meio da pesquisa é possível observar que o gestor possui conhecimento 

acadêmico básico, o que pode acarretar dificuldades na administração, no entanto sua 

experiência de mercado minimiza esta necessidade em alguns aspectos, como atendimento ao 

cliente e conhecimento dos produtos da empresa. 

Para identificar os papéis existentes na empresa, executados pelo administrador é 

essencial analisar as categorias já apresentadas no estudo, assim, Andrade Rui e Amboni 

(2007), Chiavenato (2003) e Maximiano (2009) apresentam Mintzberg com os papéis 

interpessoais, informacionais e decisórios. 

Vale ressaltar que para a veracidade das informações, o gestor foi avaliado de duas 

maneiras, a primeira etapa foi à observação sem o seu consentimento, já na segunda, foi 

utilizado a técnica etnográfica, quando o administrador estava consciente que seria observado. 

 

Papéis do 

Administrador 

Técnica etnográfica Observação 

Interpessoais 

- Símbolo da 

organização  

- Líder 

- Ligação 

O administrador se comunicou 

com os colaboradores, repassou 

algumas informações ao pessoal 

da fabricação e   atendeu 

telefonemas de clientes. 

Possuiu o mesmo comportamento. 

Informacionais 

- Monitor 

- Disseminador 

- Porta-voz  

Foi possível perceber que o gestor 

passa as informações solicitadas 

para os colaboradores. 

Percebeu que houve dificuldade em 

repassar informações de forma clara 

sobre serviços a serem executados, e 

não houve acompanhamento na 

produção. 

Decisórios 

- Empreendedor  

- Controlador  

- Administrador de 

recursos 

- Negociador  

É perceptível que a tomada de 

decisão é sua responsabilidade, 

não foi possível identificar o 

empreendedorismo.  

Verificou-se que algumas decisões em 

relação aos orçamentos não foram 

resolvidas imediatamente. 

FONTE: Autoras da pesquisa (2019) 

 



 

Conforme as informações descritas no quadro 01, é possível identificar de maneira 

homogênea os papéis em destaque, nas perspectivas estudadas. Entretanto é evidente que nos 

papéis informacionais existem ruídos de comunicação, que por sua vez proporciona falta de 

entendimento e ambiguidade das informações. A falta de acompanhamento no processo 

produtivo, também pode se tornar um problema, com retrocessos de produtos e serviços. Já 

nos papéis decisórios há uma demora no processo de tomada de decisão, o que pode acarretar 

atrasos de prazos, percas de clientes, ou até mesmo proporcionar ao gestor tomar decisões 

inadequadas que pode vir diminui as vendas, consequentemente as receitas. 

Para responder o primeiro objetivo do trabalho, descrever as atividades 

administrativas da empresa exercida pelo administrador. Para que isso fosse possível, o 

questionário aplicado, a etnografia e a observação foram utilizados. As atividades foram 

descritas como funções, afinal, as funções do administrador estão presentes em toda 

organização, e são a base para uma boa gestão. 

Os autores Andrade Rui e Amboni (2007), Bernardes e Marcondes (2003), 

Megginson, Mosley e Pietri Jr (1998) conceituam como funções do administrador planejar, 

organizar, dirigir e controlar. São atividades de suma importância, que se repetem 

continuamente e simultaneamente nos processos diários, por isso, destacá-los é fundamental 

para uma análise do gestor através das atividades executadas. 

O quadro 02 apresenta as atividades do administrador e as identifica de acordo com 

cada função de forma sucinta, com o intuito de descrever informações, e assim, sugerir 

melhorias no controle empresarial em sua totalidade, com evidência no setor financeiro. 

 

Quadro 01 – Papéis Do Administrador 

Funções Atividades Administrativas 

Planejar - Estabelece as normas na empresa; 

- Trabalha com um único nicho de mercado; 

- Informa quais os produtos/serviços serão executados; 

- Cria estratégia para atender o cliente. 

Organizar - Faz a separação dos serviços de acordo com a prioridade; 

- Escala os funcionários conforme ordem dos serviços prestados. 

Dirigir - Designa atividades e recursos; 

- Responsável pela contratação e demissão de funcionários. 

Controlar - Verifica as compras de insumos; 

- Verifica o fluxo de caixa; 

- Avalia cartão ponto. 

FONTE: Autoras da pesquisa (2019) 

 



 

Após apontar as atividades, conclui-se que por se tratar de uma empresa onde o 

proprietário é o gestor, todas as decisões são de sua total responsabilidade o que pode se 

tornar um risco, acarretando cargas e acúmulos de trabalho, que por sua vez quando mal 

elaborado, ou mal executado, proporciona falhas no ciclo das atividades planejar, organizar, 

dirigir e controlar. 

Essas falhas podem ser, turnover, falta de recursos financeiros, falta de clareza nos 

planejamentos, produtos mal feitos e gastos extras para refazer tarefas. Por esses fatores 

sugere-se a profissionalização para minimizar os riscos e melhorar a visão administrativa do 

proprietário, juntamente com uma maior visão em relação à contratação de funcionários 

capacitados para o auxílio das atividades 

Para encontrar as dificuldades da não profissionalização do gestor na empresa, é 

importante que seja descrito além das atividades, as atitudes tomadas na atuação do gestor. 

Utilizando a observação, a etnografia e as respostas obtidas pelo questionário, foi 

possível analisar a atitude do administrador na gestão da empresa, que é um dos objetivos 

deste estudo. 

Assim para entender a importância das atitudes, Chiavenato (2003, 2004, 2006) a 

descreve como competência durável, dentro do famoso CHA (conhecimento, habilidades e 

atitude). O autor ressalta ainda que, atitude refere-se à como o administrador se comporta 

diante das situações na empresa.  

Assim o quadro 03 apresenta algumas atitudes, que é possível confrontar com as 

informações obtidas através dos dados encontrados por meio da etnografia 
 

Quadro 02 – Atitudes Do Administrador 

TRANSPARÊNCIA DAS ATITUDES DO ADMINISTRADOR 

Áreas analisadas Questionário Observação e etnografia 

Importância do 

administrador 

Extremamente 

importante. 

Através da observação foi possível verificar a 

falta de pontualidade e ausências. 

Papel do Administrador Planejar, controlar, dirigir 

e organizar sempre. 

O planejamento é feito de acordo com a 

situação do mercado, podendo ser momentânea 

na empresa, o controle é identificado nos 

pontos importantes, porém, há falhas de 

controle geral, organização sempre que 

possível, porém, com pouca eficiência e a 

direção vista frequentemente. 

Planejamento e controle 

financeiro 

Sempre faz uso, por meio 

de planilhas e sistemas. 

Planejamento financeiro não foi identificado, o 

uso de recursos da empresa é utilizado 

frequentemente sem reservas futuras e o 

controle dos recursos é feito somente da 

empresa. 



 

FONTE: Autoras da pesquisa (2019) 

 

As informações que compõem o quadro 03, indicam a diferença de atitudes que o 

gestor possui quando é avaliado por suas atividades. Isso implica diretamente na sua atuação, 

no papel ético que oferece a empresa, e no objetivo que ele se propôs a seguir. 

Analisado por duas dimensões o quadro 03 demostra a visão do gestor e a sua 

atuação na empresa. Assim, indica que, mesmo com conhecimento da importância da 

administração, do seu papel perante a empresa e da necessidade do planejamento financeiro, é 

notório que, por meio da técnica etnográfica e da observação, às atitudes se modificam, no 

lugar do gestor preocupado com a empresa, observa-se um gestor mais ausente e menos 

comprometido com um planejamento futuro. 

Os problemas que podem ocorrer, em virtude dessas atitudes, são dificuldades em 

gerenciar os recursos da organização, possíveis planejamentos inacabados e pouco 

crescimento organizacional. 

Por fim, sugere-se que o gestor analise os pontos abordados, e avalie as lacunas 

encontradas, para diminuir os problemas que ocorrem, corrigindo atitudes que prejudiquem na 

eficácia da gestão. 

Na área financeira as organizações necessitam de um planejamento de acordo com 

sua capacidade de atuação no mercado, na busca de aproveitamentos, inovações e maior 

lucratividade. 

Para a empresa em estudo, este item, destaca a importância do planejamento 

financeiro nas organizações como ferramenta necessária ao crescimento, fortalecimento e 

existência. 

Para Camargo (2007) o planejamento financeiro se torna uma prática fundamental da 

empresa, para quando necessário o administrator atenda os possíveis acontecimentos e se 

prepare melhor para enfrentá-los. 

No caso de pequenas empresas o mesmo autor afirma que, essa responsabilidade é do 

gestor, isso exige dele conhecer a situação organizacional e determinar objetivos claros em 

relação às vendas, contas a pagar, contas a receber e ganhos, isso se dá através de atividades 

operacionais e análise do mercado. 

Na empresa em estudo o planejamento financeiro é identificado por meio dos dados 

da empresa, com a técnica de etnografia e observação. O gestor solicita informações 

decorrentes ao fluxo de caixa, para saber quais os valores de recebíveis, despesas e saldo em 

caixa, a fim de verificar o valor líquido. São ferramentas utilizadas para o controle da empresa 

as planilhas e sistema de emissão de nota. 

Essas ferramentas são alimentadas pelas notas fiscais, pedidos faturados, pagamento 

de fornecedores a prazo e saldo da conta bancária. O faturamento é feito por meio de um 

sistema e são recebidos como depósitos, boletos de cobrança ou cheque. Já as despesas de 

fornecedores, são lançadas manualmente em uma planilha de Excel quando entregues na 

empresa. Em observação, o administrador possui despesas pessoais, junto às planilhas da 

empresa, outro ponto observado é que, para um planejamento ser executado de forma 

eficiente é necessário a divisão de recursos. Diante desse levantamento não foi possível 

Dificuldades 

enfrentadas durante a 

gestação 

O administrador relata 

que não passou por 

nenhuma dificuldade. 

Foi possível identificar falta de planejamento 

na empresa, o que acarreta dificuldades, na 

divisão dos gastos, em relação ao pessoal e o 

profissional do administrador. 



 

identificar a retirada do pró-labore do sócio proprietário, utilizando os recursos da empresa de 

maneira aleatória. Neste caso, o planejamento financeiro é executado de forma parcial, possui 

as técnicas de controle, porém não está atendendo os objetivos da empresa. 

E as dificuldades que podem ocorrer, mediante a esse agrupamento do pessoal junta 

à empresa, é a falta de controle total de todas as despesas, as retiradas que o proprietário faz 

pode estar fora da capacidade de pagamento, dificuldade em guardar reservas para 

investimentos e afeta o poder de comprar com seus fornecedores. Neste caso, fazer um 

planejamento financeiro de acordo com a capacidade da empresa, é fundamental para ganho 

de capital. Fortalece e retorna de maneira positiva com o aumento de investimentos, 

tecnologias, melhora os custos de produção e consequentemente beneficia a empresa com o 

crescimento e lucratividade. 

Vale ressaltar que o planejamento financeiro, afeta direta ou indiretamente as outras 

áreas da organização. 

Após apontar as dificuldades encontradas sugere-se possíveis propostas de melhorias 

relacionadas aos desafios da não profissionalização do gestor para o controle financeiro na 

empresa Govinox. As sugestões foram apresentadas utilizando a ferramenta 5W2H para 

auxiliar na resolução do problema. 

Conforme SEBRAE (2017) a ferramenta 5W2H é uma lista de atividades específicas 

que devem ser desenvolvidas com o máximo de clareza e eficiência, ou seja, é uma 

metodologia cuja base são as respostas para sete perguntas, “o que fazer?”, “quem irá fazer?”, 

“quando fazer?”, “onde fazer?”, “por que fazer?”, “como fazer?” e “quanto custa?” de acordo 

com cada objetivo. 

Assim a primeira melhoria é a contratação de um software para a empresa, com o 

objetivo de aumentar o controle no setor financeiro é assim o gestor pode desvincular as 

despesas da empresa com as despesas particulares para maior eficiência no controle. 

A segunda melhoria é a formulação do pró-labore, é perceptível que o fluxo de caixa 

melhore, pois interrompe as decorrentes retiradas aleatórias para contas pessoais, melhorando 

seu desempenho, que facilita o planejamento financeiro da empresa. E para que todas as 

melhorias sejam executadas com eficiência e em virtude da escolaridade do gestor, a última 

proposta foi formulada com finalidade de diminuir as dificuldades encontradas nas atividades 

e atitudes que são exercidas na empresa, sugere-se então que o gestor termine o ensino médio 

e busque capacitação profissional através de cursos técnicos e graduação. Assim as propostas 

quando aplicadas e executadas conscientemente, minimiza os desafios que ocorrem durante a 

gestão de proprietários de empresa familiares.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Buscando compreender as mudanças que ocorrem em todo mercado, é indispensável 

que o administrador esteja preparado para resolver os possíveis problemas encontrados para 

se manter competitivo. 

No presente capítulo, foram abordadas as conclusões da pesquisa, de acordo com as 

análises dos resultados, visando apresentar os desafios da não profissionalização do gestor 

para o controle financeiro nas empresas familiares, descrevendo as atividades e analisando as 

atitudes do gestor, além de destacar a importância de um planejamento financeiro na empresa. 

A empresa familiar tem como característica um sócio proprietário como gestor, isso 

indica que as atividades exercidas por ele, normalmente estão presentes em todos os setores, 

como demonstrado no quadro 02, nas funções de planejar, organizar, dirigir e controlar. 



 

Essas atividades correspondem a todas as funções exercidas na empresa, tais funções 

quando não desempenhadas de acordo com o conhecimento necessário, demonstra pontos 

negativos em relação à atuação correta do gestor. 

Essa atuação é de extrema importância para a empresa, pois é ela que vai influenciar 

diretamente no crescimento, fortalecimento e lucratividade. 

É possível identificar no quadro 03 que as atitudes são instigadas pela importância 

que são tratadas, e que, ao decorrer da gestão da empresa podem ocasionar divergência e 

prioridades que não atingem os objetivos. 

Em virtude de algumas atitudes do administrador e com a falta de controles eficazes 

para um bom desempenho financeiro, foi possível identificar problemas relacionados ao 

planejamento financeiro. 

A falta de um planejamento financeiro na empresa, não afeta somente esse setor mais 

também todos os outros. O planejamento financeiro é responsável pelo bom desempenho da 

produção, da diminuição de custo, da inovação, da tecnologia, do marketing, dos recursos 

humanos e outros setores empresariais.  

Sem os recursos necessários para atingir os objetivos de cada setor, a empresa não 

consegue crescer, se fortalecer e maximizar o lucro, e isso, acarreta prejuízos que em grandes 

proporções influencia na falência da empresa. 

Em virtude dos desafios encontrados, propostas de melhorias para as áreas 

financeiras e de profissionalização do gestor, foram sugeridas, no intuito de administrar de 

forma consciente todos os aspectos relacionados à como distinguir o que é pessoal e o que é 

profissional. 

As informações deste estudo identificam pontos fortes como, facilidade de dados 

encontrado pelo gestor dentro da empresa, a tomada de decisão se torna mais rápida, 

conhecimento amplo dos produtos e serviços prestados e relacionamento direto com os 

clientes e fornecedores. Entretanto pontos fracos também foram identificados, são eles, 

ausência de planejamento financeiro, gerenciamento dos recursos ineficaz e acúmulo de 

tarefas mal executadas. Isso relata uma busca de melhoria em aspectos negativos dentro da 

organização.  

Por sua vez aplicado, tornar uma organização mais competitiva e profissional no 

mercado. 
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