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RESUMO 
As empresas familiares cada dia se aprimoram e se modernizam, investem em 

inovações e pessoal capacitado. A velocidade que as informações circulam no mercado é 

extraordinariamente rápida, e as empresas que não se atentam a isso ficam para trás no 

mercado, principalmente as PME´s (pequenas e médias empresas) que precisam estar 

antenadas para as mudanças e buscar um diferencial competitivo para dar aos seus clientes um 

motivo de não as trocarem pela concorrência. Um plano financeiro é essencial para que a 

empresa cresça e sobreviva, é a base para que a estrutura possa crescer e enfrentar esse 

mercado tão agressivo. Este estudo vai trazer à tona a importância do planejamento financeiro 

para a diferenciação no mercado da empresa analisada: Fígaro Barbearia Social Club. 

 

Palavras-chave: Diferencial. Planejamento financeiro. Empresa familiar. Fígaro. 

  



 

 

ABSTRACT 
Family businesses every day to improve and modernize, invest in innovation and 

personnel. The speed at which information flows in the market is extraordinarily fast, and 

companies that do not pay attention to that lag behind the market, especially SMEs (small and 

medium enterprises) that need to be tuned to the changes and seek a competitive advantage to 

give their customers a reason not to exchange the competition. A financial plan is essential for 

the company to grow and survive, is the basis for the structure can grow up and face this 

market so aggressively. This study will bring out the importance of financial planning for the 

market differentiation of the company analyzed: Fígaro Barbearia Social Club. 

 

Keywords: Differential. Financial Planning. Family Business. Fígaro. 
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1 INTRODUÇÃO 
A cada onda temporal o mundo anda mais veloz, os homens passam a ter sempre 

novas expectativas, buscam inovar e crescer rapidamente com as incertezas que tornam as 

mudanças imprevisíveis. Intuições, previsões indutivas e as generalizações, nada disso, 

contêm mais informações que o conjunto de dados e ocorrências privadas conhecidas. 

As organizações de um determinado ambiente socioeconômico possuem, em geral, os 

mesmos problemas, necessidades e expectativas. Entretanto, embora compartilhem dos 

mesmos impactos, essas empresas reagem de forma distinta a cada agressão, o que forma 

diferenças significativas no desempenho de cada uma. A melhor forma de reagir dentro de 

cada empresa varia e pode ser levantada por pesquisas ou pelo acompanhamento das ações 

atribuídas e da analise do que o mercado ao qual está submetida responde. 

No mundo globalizado e competitivo de hoje, as empresas têm objetivos e 

responsabilidades, onde se destaca dentre muitas, saber atrair e movimentar créditos e débitos, 

e direcionar as poupanças para investimentos eficientes, geradores de rendas necessárias para 

a sobrevivência e longevidade, gerando assim o desenvolvimento da organização no seu 

ambiente socioeconômico. Sendo, as organizações, vulneráveis a deficiências econômico-

financeiras em decorrência das variáveis constantes do mercado que causam sérias 

imperfeições nos processos de tomadas de decisões. Assim, muitas vezes há receptíveis danos 

irreparáveis para as PME´s (pequenas e médias empresas) seja para a sobrevivência dos 

empreendimentos como suporte social ou para a própria eficiência, principalmente nas 

empresas familiares. 

Segundo Drucker (2002), a globalização é seu exponencial máximo e traz consigo 

efeitos muito fortes sobre as organizações. Descentralização, terceirização, diminuição de 

níveis hierárquicos, atuação em pontos geográficos distantes, vínculos de trabalho muito 

diferentes são alguns dos fatores dinâmicos que exigem que as organizações cuidem dos seus 

verdadeiros ativos reais com muito mais empenho nos próximos tempos. É por esses motivos 

principais que, nos dias de hoje, gerenciar corretamente as capacidades existentes é de vital 

importância para o sucesso das empresas familiares. 

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta um estudo sobre a gestão 

financeira realizada na Fígaro Barbearia Social Club, com os planejamentos e ações aplicados 

na organização. Neste projeto procura-se demonstrar como funciona o planejamento 

financeiro desta empresa familiar e indicar a forma que melhor se adequaria a esta empresa, 

alterações que poderiam melhorar o controle, reduzir custos e/ ou aumentar o rendimento. 
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O tema expõe a relevância do trabalho para acadêmicos de administração e áreas afins, 

devendo ser mais abordado no meio acadêmico, visando formar profissionais capacitados. 

Quanto aos aspectos sociais este trabalho abordará temas acerca da empresa familiar e da 

importância do planejamento financeiro/ estratégico para uma melhor dinâmica da economia 

social do país. 

Muitos são os desafios enfrentados pelas empresas familiares no Brasil na busca da 

sobrevivência, competitividade e longevidade. Alguns fatores são estáticos como: payback1, 

taxa interna de retorno e índices financeiros; outros são fatores dinâmicos: qualidade, 

conhecimento e tecnologia. Esses fatores influenciam no destino dessas empresas. 

O planejamento mostra a capacidade do administrador de agir e de tomar uma decisão 

sem prejudicar a empresa e a família, pois a empresa depende de atitudes sensatas, 

fundamentadas e que produzam efeitos duradouros, pois uma empresa para ser efetivamente 

familiar, segundo Teló (2001) deve passar pela segunda geração. 

Assim, o problema da pesquisa é: conhecer a empresa familiar e seus processos 

gerenciais e seu  planejamento financeiro. 

Os desafios que ocorrem nas empresas, hoje trazem exigências de modernização em 

todos os setores da organização. Quanto maior a agilidade com que essas empresas se 

adéqüem as atualizações do mercado, mais rapidamente passaram pelo problema da 

sobrevivência. Assimilar, adotar e incorporar novas tecnologias tanto na área de produção, 

marketing e contábil-financeira, são atividades que não podem ficar para trás. 

Para Drucker (2002), o planejamento não diz respeito a decisões futuras, mas às 

implicações futuras de decisões presentes. Quanto mais fundo se vai aos estudos dentro das 

organizações, podem-se notar complexidades, relações dinâmicas e diferenciadas. Para se 

fazer uma comparação em determinados aspectos são necessários dados quantitativos, porém 

informações complementares qualitativas devem ser utilizadas para se obter uma resposta 

mais real e coerente com a verdade. 

O objetivo deste trabalho é mostrar por meio de um estudo dentro da Fígaro o que está 

ocorrendo em decorrência das atitudes que estão sendo tomadas e irá apresentar os resultados 

futuros de acordo com o planejamento financeiro da Fígaro Barbearia Social Club, uma 

empresa familiar de Fortaleza-CE. Tudo isso deve ser demonstrado com base nos dados 

                                                
1 Tempo decorrido entre o investimento inicial e o momento no qual o lucro líquido acumulado se iguala ao 
valor desse investimento. O payback pode ser nominal (se calculado com base no fluxo de caixa com valores 
nominais) ou presente líquido (se calculado com base no fluxo de caixa com valores trazidos ao valor presente 
líquido). 
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quantitativos que serão apresentados e analisados de forma qualitativa, sendo tomadas 

informações reais e não suposições. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Como referencial teórico, a pesquisa partiu dos estudos realizados no âmbito da teoria 

crítica literária, por autores como; Adachi, Birley e Muzyka, Cellard, Clemente, Drucker, Gil, 

Gitman, Gonçalves, Ross, Rummel e Teló. Esses autores teorizaram, sobre as necessidades de 

uma nova estrutura de pesquisas, a forma de uma empresa familiar, o desenvolvimento e o 

modelo de planejamento financeiro. Apontaram que o estudo é criado e formado na medida 

em que é realizado, mostraram que o planejamento sempre é referenciado, mesmo não 

explicitamente, em vários outros textos. 

 

2.1 Empresas Familiares 
Segundo a Teoria Sistêmica, também chamada de Organicista, porque aplica nas 

Ciências Sociais algumas teorias das Ciências Biológicas (tomando como referência a relação 

Célula-Tecido-Órgão-Sistema-Organismo), o conceito de administração pode ser dado pelo 

ato de organizar, de criar organismos, que compreendem um conjunto de órgãos constituindo 

uma empresa. 

2.1.1 Definição de empresas familiares 

Segundo Frugis (2007), “empresa familiar é um negócio identificado com uma família 

apelo menos duas gerações”, outra forma que as empresas familiares também são 

conceituadas é; 
Pode-se dizer que o conceito de empresa familiar nasce normalmente com a 
segunda geração de dirigentes, quando estes necessitam criar novas ligações 
com os antigos colaboradores e estabelecer novas relações de poder, sob a 
égide de determinada ideologia. (TELÓ, 2001). 

A empresa familiar é “aquela que se identifica com uma família há pelo menos duas 

gerações e com ligações familiares que exerçam influência sobre as diretrizes empresariais”. 

(DONNELLEY, 1976). 

Tirando como base os autores, podemos definir o que são empresas familiares e o 

porquê elas foram sempre marcadas por preconceitos. 

O que se deve fazer é profissionalizar as empresas familiares, deve haver uma notável 

insistência na realização dessa providência. (GONÇALVES, 2000). 

2.1.2 Exemplos de empresas familiares de sucesso 
Observamos exemplos de empresas familiares desde pequenos estabelecimentos, 

como um pequeno bar administrado pela família assim como organizações multinacionais: 

Wal-Mart, a maior empresa de faturamento do mundo, ou a Cargill, a maior companhia 
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privada que comercializa produtos básicos e primários, tais como grãos e outras commodities. 

"Não faltam exemplos de empresas nacionais como o Pão de Açúcar, o Itaú, a Gerdau e a 

Votorantim, cuja existência em si eleva a importância desse tema", comenta Adachi (2008). 

2.1.3 A administração da empresa familiar 
Existem muitos motivos para as empresas familiares se organizarem em forma de uma 

sociedade limitada, de qualquer maneira, o empresário entende que adotando essa forma 

jurídica se assume menos obrigações e gastos burocráticos. 

A maioria das empresas familiares organiza-se como sociedade limitada, expressão 

jurídica, mas que pode perfeitamente ser adotada em sentido mais amplo, entendendo-se que 

de fato a empresa se organiza em torno de pessoas e interesses pessoais, os membros da 

família, formando uma associação limitada, isto é, subordinada à vontade do chefe da família. 

(GONÇALVES, 2000). 

No entanto, há uma opção pela forma jurídica de sociedade anônima, onde a empresa 

irá optar, por meio de seus diretores e de seu presidente, pela abertura de seu capital, com 

ações abertas ao público. Mas segundo Gonçalves (2000), a empresa familiar nunca será 

culturalmente uma sociedade anônima: no momento em que realmente se torne uma 

sociedade de capitais, e não de pessoas, deixará de ser uma empresa familiar. 

Segundo a empresa Prosperare2, médias e grandes empresas familiares faturam até 

R$100 milhões por ano. 
Figura 1 - Faturamento anual de empresas familiares no Brasil 

 
Fonte: Prosperare, 2007. Disponível em:http://www.prosperarebrasil.com.br/pesquisa_empresafamiliar.pdf. 
Acessado em 03 de Maio de 2011. 

É bastante notório neste gráfico que além de 58% das empresas que obtém lucro 

líquido de R$100 milhões, 42% têm esse lucro duplicado. Isso mostra que se uma empresa 

familiar for bem estruturada, com projetos e planejamentos, elas podem gerar bastante lucro.  

                                                
2 Organização de capital nacional que presta consultoria a empresas e famílias empresárias com o objetivo de 
valorizar seu negócio e fortalecer sua família. 



 

16 

A receita média nos últimos cinco anos aumentou 47%, uma porcentagem 

consideravelmente alta. 
Figura 2 - Aumento do lucro líquido nos últimos 5 anos 

 
Fonte: Prosperare, 2007. Disponível em: http://www.prosperarebrasil.com.br/pesquisa_empresafamiliar.pdf. 
Acessado em 03 de Maio de 2011. 

 

2.2 Planejamento Financeiro 

Em um cenário econômico cheio de incertezas, crises econômicas e grande 

concorrência, o planejamento financeiro mostra-se não somente como uma ferramenta para a 

boa gerencia, mas sim como algo necessário a sobrevivência da empresa. 
O planejamento financeiro estabelece as diretrizes de mudança na empresa. 
Essas diretrizes devem incluir (1) uma identificação das metas financeiras da 
empresa, (2) uma análise das diferenças entre tais metas e a situação 
financeira corrente da empresa e (3) um pronunciamento quanto às 
providencias necessárias para que a empresa atinja suas metas financeiras. 
(ROSS, 2002). 

De acordo com o conceito, planejar é traçar metas, elaborar planos direcionados a 

peculiaridades do projeto que se almeja por em prática, e finanças significa dinheiro, riqueza, 

ciência da variação da moeda. Desta forma, planejar as finanças da empresa é criar uma 

estratégia econômica, para que se atinjam os objetivos que podem ser de curto ou longo prazo, 

da maneira mais estruturada e precisa possível. Realizando este processo, a empresa obtém o 

seu crescimento financeiro e estrutural planejado com maior facilidade e auxilia a mesma a 

possuir sustentabilidade em seus empreendimentos. 

2.2.1 Definição de planejamento 
O planejamento é uma ferramenta administrativa, que possibilita perceber a realidade, 

avaliar os caminhos, construir um referencial futuro, que organiza e define as ações a serem 

utilizadas. Sendo, portanto, o lado racional da ação. 
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Planejar é uma maneira de antecipar (por suposições e/ou análises estatísticas) os 

resultados esperados e a possibilidade de concretização dos mesmos. A intenção do 

planejamento dentro de uma organização é buscar racionalmente o melhor caminho para se 

chegar no lugar esperado. (HERCKERT 2000). 
2.2.2 Definição de planejamento financeiro 

O conceito de finanças na atual conjuntura nasceu em 1950 por Harry Markowitz e 

significa dinheiro, riqueza, ciência da variação da moeda. Herckert (2000) fala que para se 

planejar financeiramente é preciso partir da renda que se tem, e estabelecer as prioridades em 

seu orçamento. 

Conforme Teló (2004), o planejamento financeiro estabelece diretrizes de mudança e 

crescimento numa empresa, preocupando-se com uma visão global, com os principais 

elementos de políticas de investimento e financiamento da empresa. 

Quando falamos de finanças, pode-se dizer que é um método de administração dos 

recursos disponíveis, encaixando-se no meio empresarial ou particular, discutindo-se a 

distribuição e aplicação dos recursos, seja ele um salário de uma pessoa especifica ou 

faturamento de uma organização. 

Segundo Gitman (2002), o planejamento financeiro é um aspecto importante para o 

funcionamento e sustentação da empresa, pois fornece roteiros para dirigir, coordenar e 

controlar suas ações na consecução de seus objetivos. Gitman (2002) diz que, o planejamento 

financeiro é uma parte essencial da estratégia financeira de qualquer empresa. 

Para Teló (2004), o planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os objetivos 

financeiros podem ser alcançados. Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que 

deve ser feito no futuro. 

Os planejamentos financeiros costumam ser iniciados focando o alcance de objetivos a 

longo prazo e depois passam a visar os objetivos de curto prazo. O planejamento a curto prazo 

é denominado operacional e o planejamento a longo prazo estratégico. 

Ross et al. (2002) explicam, o planejamento financeiro estabelece o método pelo qual 

as metas financeiras devem ser atingidas. Esse método possui duas dimensões: prazo e nível 

de agregação.  

2.2.3 Função do planejamento financeiro 

Dentro da estratégia financeira de uma empresa, o planejamento é ferramenta de vital 

importância, uma vez que o caixa determina a sobrevivência da empresa, e é através dele que 

se saberá se a empresa possui liquidez para saudar seus compromissos ou se necessitará fazer 



 

18 

financiamentos. O planejamento financeiro evita surpresas e cria planos alternativos caso 

ocorram imprevistos. 

Quando as estimativas e previsões a respeito do futuro revelam que a empresa não terá 

o resultado desejado por falta de recursos, cabe a mesma adquirir outras fontes de recurso ou 

rever suas estimativas. 

No processo de planejamento financeiro é necessário levar em conta as incertezas 

internas e externas da empresa para que estas forças não afetem a mesma, uma vez que não se 

pode considerar a administração financeira como uma área isolada. 

Para isso, é necessário um vasto conhecimento do negócio, dentre os fatores externos 

citam-se a situação geral da economia, taxas de inflação, taxas de juros correntes e projetadas, 

aspectos tributários e aumento nos custos. 

Segundo Gitman (2002), as empresas utilizam-se de planos financeiros para direcionar 

suas ações com vistas a atingir seus objetivos imediatos e a longo prazo. O processo de 

planejamento financeiro deve ter inicio com planos de longo prazo, estratégicos, que em 

subsequência direcionam a formulação de planos operacionais em curto prazo. 

Teló (2004) fala que, o planejamento financeiro é desenvolvido fundamentalmente por 

meio de projeções, como estimativa mais aproximada possível da posição econômico-

financeira esperada. Compreende a programação avançada de todos os planos da 

administração financeira, a integração e coordenação desses planos com os planos 

operacionais de todas as áreas da empresa. 

2.2.4 Planos financeiros a longo prazo 
Os planos financeiros a longo prazo são formados por ações elaboradas para objetivos 

previstos para um futuro distante, compreendido geralmente num período de dois a dez anos. 

Por haver naturalmente muitas mudanças ao longo destes períodos, estes planos são revisados 

constantemente com o uso das informações atualizadas. Estes horizontes de planejamento 

variam de empresa para empresa, pois quando se possui um ciclo de produção curto e 

incertezas operacionais, estes horizontes de planejamento são mais curtos. 

Para Teló (2004), a ausência de planejamento financeiro eficaz a longo prazo é uma 

razão frequentemente citada para a ocorrência de dificuldades financeiras e falências 

empresariais. 

2.2.5 Planos financeiros a curto prazo 
Estas ações são planejadas para períodos mais curtos, geralmente de um a dois anos, e 

são compostas na sua maioria por previsões de vendas e dados operacionais e financeiros. 
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2.2.6 Modelos de planejamento financeiro 

Cada empresa apresenta uma necessidade diferente de planejamento, para isso existem 

modelos diferenciados, podendo eles ser desde os simplificados até os mais complexos. Os 

planejamentos mais complexos apresentam maior riqueza em detalhes. 

De acordo com Bachega e Coli (2008) de um modo geral, os modelos demandam três 

elementos: (a) entradas (demonstrações financeiras atuais e previsões das variáveis 

relevantes); (b) modelo de planejamento (sistema de equações que estabelecem as relações 

entre as variáveis fundamentais); (c) saídas (demonstrações financeiras projetadas e índices 

financeiros). 

A figura na próxima página mostrará um modelo de planejamento de processo 

composto, desde concepções dos objetivos e metas até as demonstrações financeiras 

projetadas.  
Figura 3 - Visão geral do processo de planejamento financeiro e processo de controle 

 
Fonte: Lucion, 2005. 
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Sobre o controle financeiro, podemos dizer que é uma parte que se analisa mais 

criteriosamente. Esse controle é realizado através de troca de informações, visando o 

cumprimento dos planos. 

O planejamento financeiro é realizado e desenvolvido em duas etapas, a curto e a 

longo prazo, sempre acompanhando o comprimento do planejamento financeiro global, 

relacionados as investigações das variações orçamentárias que correspondem a previsão de 

vendas e orçamento de caixa. 

2.2.7 Estrutura de planejamento financeiro 
A estruturação de um planejamento financeiro é um documento semelhante a um 

demonstrativo de resultados do exercício (DRE)3, pois contém informações necessárias para 

estipular metas, objetivos e inclusive a correção de supostas falhas na administração da 

organização. 

A demonstração do resultado do exercício oferece uma síntese financeira dos 

resultados operacionais e não operacionais de uma empresa em certo período. Embora sejam 

elaboradas anualmente para fins legais de divulgação, em geral são feitas mensalmente para 

fins administrativos e trimestralmente para fins fiscais. 

De acordo com a legislação brasileira (Lei nº 6.404, de 15/12/1976, Lei da Sociedade 

por Ações), as empresas deverão discriminar na Demonstração do Resultado do Exercício: 

� A receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os 

impostos; 

� A receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e 

o lucro bruto; 

� As despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as 

despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais; 

� O lucro ou prejuízo operacional, as receitas e despesas não operacionais; 

� O resultado do exercício antes do Imposto de Renda e a provisão para tal imposto; 

� As participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias, e 

as contribuições para instituições ou fundos de assistência ou previdência de empregados; 

� O lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do Capital Social. 

2.2.8 Ferramentas necessárias ao planejamento financeiro 
As ferramentas necessárias ao planejamento financeiro de uma empresa são 

representadas pelos demonstrativos projetados e pelos orçamentos de caixa, que tornam 

                                                
3 Em anexo. 
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possíveis a constituição de um mapa, tornando mais fácil a visualização das metas desejadas 

pela empresa. 

2.2.9 O orçamento de caixa 
O orçamento de caixa demonstra as entradas e saídas de caixa projetadas da empresa, e 

sua função é estimar a necessidade de caixa a curto prazo. Esta informação é de grande valor, 

pois determina se a empresa poderá realizar investimentos a curto prazo com capital próprio 

ou se terá que se preparar para realizar financiamentos. 

Segundo Gitman (2002), o orçamento de caixa possibilita ao administrador financeiro 

uma visão clara do momento de ocorrência dos fluxos esperados de entrada e de saídas de 

recursos ao longo de um dado período.  

Uma das maiores dificuldades encontradas na realização do orçamento de caixa é de 

lidar com estimações e preferências de riscos. A essência deste orçamento é avaliar a 

magnitude da distribuição no tempo e do risco dos fluxos de caixa. 

A expressão capital de giro diz respeito aos ativos e passivos de curto prazo da 

empresa. A administração correta deste capital garante que a empresa não tenha que 

interromper suas operações por falta de recursos. O capital de giro é responsável pelo 

crescimento ou impedimento dele na empresa, e o itens que o compõe devem ser examinados 

constantemente. 

Conforme Teló (2004), estrutura de capital é a forma pela qual a empresa obtém o 

financiamento de que necessita para sustentar seus investimentos a longo prazo. A estrutura 

financeira de uma empresa é a combinação específica de capital de terceiros de longo prazo e 

capital próprio que a empresa utiliza para financiar suas operações a curto prazo. A empresa 

deve se preocupar em primeiro lugar com quanto deve tomar emprestado. Em segundo lugar, 

deve identificar quais são as fontes menos dispendiosas de fundos para a empresa. 

As empresas costumam captar recursos de mais de uma fonte e sempre analisam de 

forma minuciosa varias opções, pois as despesas associadas a capitação de financiamentos a 

longo prazo são expressivas. 

2.2.10 Previsões de vendas 
Entende-se por previsão de vendas como um dos principais dados necessários ao 

planejamento financeiro, que são dados ao administrador financeiro geralmente pelo setor de 

marketing. Com estes dados é possível elaborar a previsão dos fluxos de caixa, avaliando 

entradas provenientes das vendas, e saídas originadas de custos e despesas. Caberá ao 

administrador a decisão de quanto de caixa a empresa necessita para a realização de suas 

operações. 
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Estas previsões de venda dividem-se em internas, externas e combinadas. As internas 

dizem respeito às projeções realizadas pelos canais de venda da empresa, e através destas é 

possível obter outras estimativas, como a capacidade da produção em suprir a demanda, por 

exemplo. As externas dizem respeito aos fatores econômicos que intervirão no desempenho 

das vendas, como o PNB (Produto Nacional Bruto) e a renda pessoal disponível. Já as 

previsões combinadas unem as anteriores, gerando assim dados mais precisos.  

2.2.11 Planejamentos do lucro 
Segundo Gitman (2002), o planejamento do lucro envolve a elaboração da 

demonstração do resultado e do balanço patrimonial projetados. A elaboração dessas 

demonstrações exige uma fusão cuidadosa de inúmeros procedimentos que levam em conta as 

receitas, custos e despesas, obrigações, ativos e participações acionárias, resultantes do nível 

de operações antecipadas. 

Para realizar tais projeções, o administrador faz aproximações mais simplificadas de 

demonstrações históricas, baseando-se na teoria de que as futuras demonstrações não se 

diferem das passadas. Para estas elaborações são necessárias as demonstrações financeiras do 

ano anterior e previsões de vendas para o ano seguinte. (GITMAN, 2002). 

2.2.12 Planejamento estratégico empresarial 

De acordo com o site administradores.com.br, o conceito de planejamento estratégico 

é um processo gerencial que diz respeito à formulação de objetivos para a seleção de 

programas de ação e para sua execução, levando em conta as condições internas e externas à 

empresa. 

O olhar estratégico faz com que um gestor passe a gerenciar melhor os problemas do 

dia-a-dia, pois o seu foco muda de “discutir os problemas” para que hajam atitudes a fim de 

concluir “como transformar os problemas que surgiram em oportunidades para a empresa” ou 

então “planejar para eliminar o problema mencionado”.  

Uma organização que está agindo com planos de planejamento estratégico, deve expor 

o mesmo para seus colaboradores e ao próprio gestor. Trata-se de uma rotatividade de 

informações cabíveis a todos envolvidos. 

Halloran (1994), sobre o planejamento financeiro: Presume a sua elaboração e resume, 

“embora as projeções financeiras sejam apenas uma estimativa, elas tornam-se mais concretas 

à medida que você colhe um numero maior de informações”. 

A estratégia não é apenas estipular metas, e sim as reais ações a serem realizadas para 

objetivar as citadas metas, na intenção de enxergar e chegar ao que os outros não vêem e onde 

os outros não conseguem chegar. 
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De acordo com Salamacha (2000), quando o assunto é estratégia, os resultados que se 

deseja ter no futuro começam a ser construídos com atitudes concretas no presente. Se a 

competência da empresa é uma arma poderosa, o planejamento estratégico é a mira que 

racionaliza os recursos e potencializa o resultado. 

Tudo faz parte de um conjunto, onde agindo harmoniosamente atingem objetivos 

fundamentais, conforme mencionado por Moreira (2001). 

2.2.13 Modelo de planejamento estratégico 
Existem centenas de modelos diferentes de planejamento estratégico. Para Mintzberg 

(2000), as estratégias devem resultar de um processo controlado e consciente de planejamento 

formal, decomposto em etapas distintas, cada uma delineada por checklists4e apoiada por 

técnicas. “As estratégias surgem prontas deste processo, devendo ser explicadas para que 

possam ser implementadas através da atenção detalhada a objetivos, orçamentos, programas e 

planos operacionais de vários tipos”. 

Segundo Mintzberg (2000), o controle estratégico é um estilo híbrido, que envolve a 

autonomia das unidades de negócios e também a promoção dos interesses corporativos. A 

responsabilidade pela estratégia fica com a divisão, mas as estratégias devem se aprovadas 

pela direção central. 

  

                                                
4 São listas de verificações com itens a serem observados, tarefas a serem cumpridas, materiais a serem 
comprados, ou seja, é uma lista onde você coloca itens que podem fazer falta em alguma tarefa ou em algo que 
esteja planejando ou executando, evitando assim futuros esquecimentos, falhas, faltas. 
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3 METODOLOGIA 
Metodologia é o estudo dos métodos, e os que serão utilizados neste trabalho de 

conclusão de curso serão os métodos de: pesquisa exploratória e descritiva; e a pesquisa 

documental. 

A pesquisa para Rummel (1997) tem dois significados: em sentido amplo, engloba 

todas as investigações especializadas e completas; em sentido restrito, abrange os vários tipos 

de estudos e investigações mais aprofundadas. 

 

3.1 Tipologia 
De acordo com os estudos feitos durante o desenvolvimento deste trabalho pôde-se 

observar o quanto essa pesquisa se tornou útil para o modelo de gestão familiar que é aplicado 

na Fígaro Barbearia Social Club. 

Gitman (2002) se apoia na configuração de que o planejamento ou estratégia 

financeira de qualquer empresa fornece o caminho que a empresa deve seguir para realizar 

seus objetivos. O que nota-se é uma grande estruturação para que a empresa se mantenha 

alinhada com o foco ao qual foi decidido antes mesmo de sua abertura, e que o controle às 

vezes ocorre de forma mais ariscada. 

 

3.2 Tipologia Da Pesquisa 
3.2.1 Pesquisas exploratórias descritivas 

A pesquisa descritiva tem por finalidade observar, registrar e analisar os fenômenos 

sem, entretanto, entrar no mérito de seu conteúdo. Na pesquisa descritiva não há interferência 

do investigador, que apenas procura perceber, com o necessário cuidado, a frequência com 

que o fenômeno acontece. É importante que se faça uma análise completa dessas informações 

para que se chegue a uma conclusão. 

Gil (1991) afirma que, embora as pesquisas geralmente apontem para objetivos 

específicos, estas podem ser classificadas em três grupos: estudos exploratórios, descritivos e 

explicativos. 

O tipo de pesquisa que se classifica como "descritiva", tem por premissa buscar a 

resolução de problemas melhorando as práticas por meio da observação, análise e descrições 

objetivas, através de entrevistas com peritos para a padronização de técnicas e validação de 

conteúdo (THOMAS; NELSON; SILVERMAN, 2007). 
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A gestão financeira que ocorre na Fígaro, tem por ventura o uso de ferramentas tais 

como o sistema AZ Cabelo&Estética e serviços oferecidos pelo próprio banco ao qual a 

empresa trabalha (Banco do Brasil), serviços estes que facilitam a gestão financeira. Dentre as 

ferramentas oferecidas pelo banco, a Fígaro utiliza principalmente o Gerenciador Financeiro, 

mas o banco fornece também os serviços de Custódia de Cheques e o BB Cobrança. 

O Gerenciador Financeiro é uma ferramenta on-line que oferece a possibilidade de 

pagamento de salários, aplicações financeiras e resgates, acesso a informações de cheques 

depositados e custodiados, liberação de empréstimos e módulo fluxo de caixa para 

gerenciamento financeiro. A Custódia de Cheques funciona com um serviço onde a empresa 

efetua a guarda dos cheques pré-datados recebidos no dia a dia, evitando riscos de roubo, 

incêndio ou extravio. Os cheques são encaminhados para compensação na data indicada no 

depósito e o valor vai direto para a conta corrente. O BB Cobrança é um aplicativo para 

facilitar a administração das carteiras de cobrança mantidas no banco. O BB Cobrança não é 

utilizado pela Fígaro. 

A Fígaro também utiliza um software muito bem conceituado no setor que é o AZ 

Cabelo&Estética. Esse programa traz diversas ferramentas para controle interno de contas, de 

cartela de clientes, de fluxo de caixa, de análise de resultados, controle de estoque etc. 

3.2.2 Pesquisa documental 
O método da pesquisa documental vale-se de documentos originais, que ainda não 

receberam tratamento analítico por nenhum autor. Assim, esta pesquisa não se confunde com 

a bibliográfica. 
[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, 
pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da 
atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito 
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades 
particulares ocorridas num passado recente. (CELLARD, 2008). 

Existe uma dúvida sobre considerar relatórios impressos (relatórios de pesquisa, 

relatórios de empresas, tabelas estatísticas etc.) como fonte documental ou fonte bibliográfica. 

Se o relatório é interno à empresa, por exemplo, deve ser tomado como fonte documental. Se 

o relatório foi distribuído para clientes e bibliotecas, deve ser tomado como fonte 

bibliográfica. 

A pesquisa documental que foi analisada neste trabalho foi retirada do programa AZ 

Cabelo&Estética e foi discutida com os sócios, diretores e assistentes administrativos da 

Fígaro. 



 

26 

3.3 Levantamento De Fontes Documentais 

A análise documental favorece a observação do processo de maturação ou de evolução 

de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, 

entre outros. (CELLARD, 2008). 

Foram pegos documentos emitidos pelo sistema da empresa (AZ Cabelo&Estética) 

como: fluxo de caixa, estatísticas de vendas, relatório de vendas por pagamentos, gráfico de 

forma de pagamento, vendas em servicos, tipos de rateios, custos operacionais, custos 

variáveis, investimentos, coleta de orçamentos etc. 

 

3.4 Etapas da Pesquisa 
Inicialmente foram selecionados os autores e livros onde se baseariam as analises dos 

documentos internos, restritos para uso interno da empresa. Os livros e artigos que foram 

selecionados tinham como foco dos estudos o planejamento financeiro e as empresas 

familiares. 

Os documentos e as informações retiradas da Fígaro foram recolhidas e selecionadas 

de acordo com os principais pontos que deveriam ser analisados para uma boa obra. Alguns 

desses documentos foram excluídos do contexto deste trabalho por serem muito pontuais e 

por expor muito a empresa, o que e um ponto fraco na maioria das empresas familiares. O 

medo da exposição. 

Logo após o recolhimento desses dados, foram examinados um a um e depois foi 

comentado sobre cada ponto. Já avaliadas as informações, foram discutidas junto aos 

empresários que cuidam do grupo e foram obtidos os resultados expostos neste projeto. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 O Caso - Fígaro Barbearia Social Club 
A Fígaro Barbearia Social Club é o primeiro espaço exclusivo ao público masculino 

de Fortaleza, que deseja cuidar de sua aparência e saúde. É uma empresa que entra no 

mercado com todo o ‘know how’ da Mulher Cheirosa que esta no setor a mais de 23 anos. 

Além dos serviços de alto padrão, de um atendimento impecável, um espaço 

harmonioso e agradável, a Fígaro possui uma gama de produtos de alta qualidade para 

diversos tipos de tratamentos corporais, faciais e capilares. 

A Fígaro surgiu com a intenção de trazer para o público masculino todos os tipos de 

serviço para os cuidados com o corpo e a saúde. A empresa possui mais de 150 serviços e de 

300 produtos exclusivos para homens. 

Possui uma área de 364m2 funcional, totalmente climatizada e onde se distribuem em 

um salão principal: com seis cadeiras de corte e barba e três lavatórios, um corredor de espera 

com poltronas e mesas, um jardim aberto para fumantes e um bar, além de salas de depilação, 

banhos e sauna, estética facial, estética corporal, tratamento capilar, podologia e uma suíte 

exclusiva para o “noivão”. 

4.1.1 Missão 
A Fígaro Barbearia Social Club vem ao mercado de uma forma inovadora para realçar 

a beleza do público masculino, proporcionando um serviço de qualidade e lazer ao homem 

exigente e de bom gosto. 

4.1.2 Visão 
Tornar-se uma empresa de referência no ramo de serviços estéticos para o homem, 

gerando valores aos colaboradores, elevando a fidelização e satisfação dos clientes e sendo 

um exemplo em rentabilidade. 

4.1.3 Valores 

� Conduta ética; 

� Comunicação clara e precisa; 

� Equipe, consistente e focada; 

� Relacionamento transparente baseado na responsabilidade e confiança. 

Conhecendo a empresa agora, entendendo como ela deseja atuar e a sua estratégia 

comercial, deve-se avaliar a forma de gestão financeira que a organização aplica para o 

controle e para o seu desenvolvimento, sustentabilidade e crescimento. 
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4.1.4 Oportunidades de mercado 

Mais importante que o dinheiro ou a idéia é identificar uma verdadeira oportunidade 

de mercado. Isso é chamado de vazio econômico. Pode-se considerar uma oportunidade de 

negócio quando as pessoas de uma determinada região têm uma necessidade específica sendo 

que ninguém ainda a está satisfazendo. 

O vazio econômico que a Fígaro procurou atuar é um mercado que vem crescendo de 

forma rápida e concisa, o público para quem se direcionou é direto e claro, então a Fígaro tem 

uma grande oportunidade de crescimento e de sustentação no mercado. 

Seu público alvo são homens de classe A, com idade entre 25 e 60 anos. A empresa 

está bem focada e tem isso ao seu lado. Conseguiu observar essa oportunidade através da 

empresa Mulher Cheirosa que desde o início foi o alicerce que apoiou o seu desenvolvimento. 

Apesar de a empresa ser “jovem”, com apenas 6 meses de mercado, já se nota um 

crescimento espontâneo e que afetou a concorrência de forma direta. Outro item que fez desse 

segmento uma oportunidade foi exatamente a falta desse concorrente direto. A concorrência 

da Fígaro é mestiça e investe não somente em um público alvo, masculino. Como não têm 

esse direcionamento, acabam por perder grande parte de sua clientela para a Fígaro. 

Nem todos estão equipados para perceberem e capturar uma oportunidade. A chave 

para a capacidade empreendedora é a capacidade de identificar, explorar e capturar o valor 

das oportunidades de negócios. (BIRLEY; MUZYKA, 2001). 

4.1.5 Diferencial de mercado 
Philip Kotler (2002) definiu o posicionamento de mercado de uma maneira muito 

simples: ou você é diferente ou você é mais barato. 
Uma forma que a empresa tem para deixar claro seu ponto forte e seu diferencial está 

na definição de sua missão e valores. 

A Fígaro Barbearia S.C. tem como diferencial o direcionamento ao publico masculino, 

o que faz de seu espaço uma exclusividade. Os produtos e os profissionais voltados a essa 

clientela traz um reforço e uma segurança para os freqüentadores do local. O ambiente 

harmonioso e agradável, climatizado e bem iluminado, com opções de lazer e entretenimento, 

mostra a preocupação da empresa com os seus clientes. 

Também se torna um diferencial, o alto nível de atendimento, a padronização dos 

serviços, a formalidade e a profissionalização do estabelecimento, que diferentemente dos 

salões de beleza encontrados normalmente, não estão organizados de forma empresarial, com 

planejamentos estratégicos, financeiros e de marketing. Empresa é um conjunto organizado de 
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meios com vista a exercer uma atividade particular, pública ou de economia mista, que produz 

e oferece bens e/ ou serviços, com o objetivo de atender a alguma necessidade humana. 

 

4.2 RESULTADOS FINANCEIROS 
A partir deste ponto no trabalho será mostrado como foram analisados os gráficos e a 

forma que eles devem ser consultados para a formação de uma ideia futura de expectativas de 

crescimento e sustentação, manutenção e controle. A grande oportunidade está na forma de 

como ver vantagens em cada um dos gráficos estudados, sabendo ver onde se deve continuar 

e onde se deve mudar de acordo com o que se tem. 

No gráfico 1, notamos o “crescimento da empresa”. Como a empresa vem se 

mostrando no mercado como promissora e diferenciada, nota-se que seu crescimento em 

relação aos consumidores é um pouco lenta, pois a fidelidade dos seus clientes potenciais é 

muito elevada em relação aos profissionais, mais do que ao estabelecimento que frequentam. 

Isto foi previsto como um crescimento normal por ser um novo conceito de negócio. 

Tabela 1 - Tabela de cadastro de clientes: análise evolutiva 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 

A quantidade de cadastros não demonstra crescimento financeiro e nem essa foi a 

ideia, ao apresentar esta imagem, a empresa apresenta o seu crescimento ao se mostrar para o 

seu publico dentro do mercado. Mostra o quanto a empresa está passando a ser conhecida e 

reconhecida, e a possibilidade de melhores resultados no decorrer do tempo. 

Com o diferencial que a Fígaro proporciona aos seus clientes, nota-se uma fidelização 

aos clientes avulsos, ou seja, os que não estão frequentando o espaço por causa de algum 
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profissional específico. Essa fidelização apresenta o crescimento que a empresa esta 

apresentando mês após mês, que gira por volta dos 15%. 

A Fígaro tem seu planejamento financeiro baseado em parte pela ferramenta que o 

banco oferece como facilidade, e em outra parte pelos dados que lhe são fornecidos 

diretamente pelo programa AZ Cabelo&Estética, onde todas as informações que são recebidas 

do meio são depositadas no sistema. 

A folha de pagamento, que é a maior despesa da empresa, e realizada com os 

pagamentos feitos a prazo, em cartões de credito e/ ou cheques a prazo. Esses pagamentos 

ainda hoje estão sendo antecipados, porém em menor quantidade, pois a Fígaro esta 

começando a ter a rotatividade necessária para os valores passados suprirem as demandas de 

rateios atuais. 

Nota-se, no gráfico 2 abaixo, que 27,22% dos pagamentos são realizados em dinheiro, 

que é onde a empresa trabalha para concentrar seus pagamentos de bonificações, vales e 

despesas diárias. Pode-se ver também que 23,24% dos pagamentos são realizados no cartão de 

débito ou cheque a vista, que é onde se concentram os pagamentos de despesas com 

publicidade, custos fixos e custos variáveis. 

Gráfico 1 - Gráfico de formas de pagamento 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 

No gráfico 3 da página seguinte, temos representados os custos com rateios. Entre as 

comissões na venda dos produtos, venda de pacotes, execução dos pacotes e na execução dos 

serviços. O rateio com os serviços é o maior, como esta sendo mostrado no gráfico. Temos 

abaixo um exemplo de como o rateio nesse negocio e extremamente importante no custo da 

empresa. Ele chega por volta de metade dos custos da empresa. 
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Gráfico 2 – Gráfico de tipos de rateio 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 

Nas vendas de produtos se obtém um resultado muito bom, como mostra o gráfico a 

seguir, porem a venda dos produtos ainda não tem tamanha relevância no faturamento da 

Fígaro, a quantidade de produtos vendidos não é grande e deve ser melhorada. Esse e um 

ponto de grande vazio a ser preenchido e que reforçaria o pagamento das despesas. 

Gráfico 3 – Gráfico de faturamento dos produtos 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 

O gráfico mostra que o faturamento na venda de pacotes tem a maior relevância para a 

empresa, pois o resultado chega aos 74,27%. Os custos com comissões na execução dos 

serviços do pacote são muito menores do que quando os serviços são feitos avulsos, pois essas 

comissões só são repassadas a medida que os serviços vão sendo executados e esse acumulo 

de capital deixado na compra do pacote amortece as despesas. 

Gráfico 4 – Gráfico de faturamento dos pacotes 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 
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No gráfico seguinte se vê com grande clareza a divisão quase que igualitária do 

faturamento nos serviços, o resultado na venda de um serviço só chega a ser maior que o 

custo no rateio porque os produtos utilizados na realização do mesmo são em boa parte 

assumidos pelos profissionais. 

Gráfico 5 – Gráfico do faturamento dos serviços 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 

De acordo com o gráfico 7 abaixo, nota-se um elevado crescimento na venda de 

serviços – levando em consideração a queda depois da sazonalidade do mês de dezembro. Isto 

está acontecendo porque a Fígaro está conseguindo quebrar paradigmas de homens 

frequentarem salões e serem mal interpretados, através de um alto investimento na 

publicidade, e o que ela vem conseguindo passar ao público masculino. 

Tabela 2 – Tabela de vendas em serviços: análise evolutiva 

 
Fonte: AZ Cabelo&Estética, relatório referente ao período de 01/10/2010 a 31/04/2011 da Fígaro Barbearia 
Social Club, acessado dia 03 de maio de 2011. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O assunto abordado no trabalho é, atualmente, uma condição essencial para alavancar 

o sucesso empresarial. Não existe mais lugar para a improvisação na empresa. É preciso ser 

profissional, identificar e até mesmo prever dificuldades existentes num empreendimento e 

formular uma política empresarial que atenda a todos estes fatores levando a empresa a ter um 

crescimento sustentável. 

O planejamento financeiro possui uma série de pontos a serem analisados à 

administração financeira, os quais são de extrema importância para a elaboração do mesmo e 

necessário para dar mais segurança quanto a sua eficácia, os quais estão o planejamento 

financeiro a longo prazo, planejamento financeiro a curto prazo, planejamento de fluxo caixa, 

e um dos mais importantes, o planejamento do lucro, dentre outros a serem mencionados. 

O planejamento financeiro deve ser cautelosamente analisado e discutido entre os 

envolvidos até que se chegue a um censo comum. O processo não deve ser uma atividade 

mecanizada, apesar dos avanços da tecnologia que trouxeram uma agilidade indiscutível ao 

processo com o uso, por exemplo, de planilhas eletrônicas e gráficos estatísticos. 

Olhando para o planejamento financeiro pode se dizer que ele, tornou-se um requisito 

de suma importância para que os planos financeiros da empresa obtenham um desempenho 

eficaz e um papel relevante para o funcionamento e prosperidade da organização, tornando 

assim a empresa mais segura e estável dando maior liquidez em suas operações financeiras e 

um maior prestigio com relação as concorrentes. 
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APÊNDICE 

EMPRESAS PESQUISADAS: 

� Fígaro Barbearia Social Club 

Endereço: Rua Henriqueta Galeno, 603 – Dionísio Torres – Fortaleza/ CE – Cep.: 60135-420. 

Informações sobre a empresa: Firma de social limitado do ramo de clínicas de beleza e 

estética, com 6 meses de mercado, 17 funcionários registrados e 5 prestadores de serviços. 

Período analisado: as observações foram realizadas do período de fevereiro a abril de 2011. 

� A de B e Veloso 

Endereço: Rua Henriqueta Galeno, 608 – Dionísio Torres – Fortaleza/ CE – Cep.: 60135-420. 

Informações sobre a empresa: Firma de social limitado do ramo de comércio de cosméticos e 

produtos de beleza, com 8 anos de mercado, 65 funcionários registrados. 

Período analisado: as observações foram realizadas do período de fevereiro a abril de 2011. 

� Mulher Cheirosa 

Endereço: Henriqueta Galeno, 596 – Dionísio Torres – Fortaleza/ CE – Cep.: 60.135-420. 

Informações sobre a empresa: Firma de social limitado do ramo de clínicas de beleza e 
estética e salões de beleza, com 23 anos de mercado, 80 funcionários registrados e 20 
prestadores de serviços. 

Período analisado: as observações foram realizadas do período de fevereiro a abril de 2011. 



 

 

ANEXO 
MODELO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 
RECEITA OPERACIONAL BRUTA 
Vendas de Produtos 
Vendas de Mercadorias 
Prestação de Serviços  
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA  
Devoluções de Vendas  
Abatimentos  
Impostos e Contribuições Incidentes sobre Vendas 
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 
(-) CUSTOS DAS VENDAS 
Custo dos Produtos Vendidos  
Custo das Mercadorias 
Custo dos Serviços Prestados 
= RESULTADO OPERACIONAL BRUTO 
(-) DESPESAS OPERACIONAIS  
Despesas Com Vendas  
Despesas Administrativas 
(-) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 
Despesas Financeiras 
(-) Receitas Financeiras 
Variações Monetárias e Cambiais Passivas 
(-) Variações Monetárias e Cambiais Ativas 
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS 
Resultado da Equivalência Patrimonial 
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
(-) Custo da Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante 
= RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA 
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E SOBRE O LUCRO 
(-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro 
= LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES 
(-) Debêntures, Empregados, Participações de Administradores, Partes Beneficiárias, Fundos 
de Assistência e Previdência para Empregados 
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 


