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RESUMO: Os microempreendedores são essenciais para o crescimento e de-
senvolvimento econômico de qualquer região. No entanto, grande parte das no-
vas empresas encerra suas atividades nos primeiros anos de funcionamento.  
Segundo a Sebrae (2011) a cada 100 empreendimentos criados, 73 sobrevivem 
aos primeiros dois anos de atividade.Os dois primeiros anos de atividade de uma 
nova empresa são os mais difíceis, o que torna esse período o mais importante 
em termos de monitoramento. O estudo da pesquisa demonstra os principais 
desafi os para a permanência dos microempreendedores individuais no mercado, 
entre elas estão a falta de planejamento devido a falta de organizar o tempo para 
buscar conhecimento e o descontrole da gestão fi nanceira. O plano de negócio 
é o meio mais coerente de aumentar as chances de sucesso de um empreende-
dor, entretanto, este não irá garantir o total e pleno sucesso fi nanceiro da empre-
sa, porém irá apoiar a gestão frente ao mercado.

PALAVRA CHAVE: Microempreendedor Individual, Plano de Negócio, Plano Fi-
nanceiro.

ABSTRACT: Micro-enterprises are essential for growth and economic develop-
ment of any region. However, much of the new company goes out of business in 
the fi rst years of operation. According to Sebrae (2011) created the 100 projects, 
73 survive the fi rst two years of atividade.Os fi rst two years of activity of the new 
company are the most diffi  cult, which makes this the most important period in 
terms of monitoring. The research study demosntra the main challenges for the 
permanence of individual microemprededores in the market, among them are the 
lack of planning due to lack of time the time and seek knowledge and the lack of 
fi nancial management. The business plan is the most consistent way to improve 
the chances of success of an entrepreneur, however, this will not ensure full and 
complete fi nancial success of the company, but will support forward management 
to the market.
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1. INTRODUÇÃO

 Este trabalho foi desenvolvido visando apresentar os principais desafi os 
para o microempreendedor individual na elaboração do plano de negócio e prin-
cipalmente na elaboração do plano fi nanceiro. Este artigo propõe uma estrutura 
de plano de negócio composto por 6 etapas, e todas elas devem ser elaboradas 
pelo empreendedor, entretanto este trabalho tem como foco o plano fi nanceiro.
Tem como objetivo identifi car as difi culdades do empreendedor em desenvolver 
um planejamento, manter uma organização, direção e controle fi nanceiro. Para o 
desenvolvimento do trabalho foi utilizada pesquisa bibliográfi ca comparando as 
ideias de alguns autores do assunto, pesquisa de campo aplicando questionário 
para 10 microempreendedores individuais com o intuito de identifi car seus prin-
cipais desafi os perante ao plano de negócio em especial ao plano fi nanceiro, foi 
realizado também um estudo de caso em uma empresa de centro de beleza que 
não desenvolveu o plano de negócio e planejamento fi nanceiro, com o intuito de 
identifi car a lucratividade e viabilidade do seu empreendimento.
 O plano de negócio é um projeto onde o empreendedor deve planejar o 
seu negócio dizendo quais os objetivos que pretende alcançar e as ações que 
irá utilizar. É uma tomada de decisão antes da ação necessária, ou seja, prevê 
o futuro e as possíveis decisões certas para atingi-los. Serve para direcionar os 
caminhos do negócio com clareza para que todos os envolvidos saibam o que 
fazer, como fazer, quando fazer e onde fazer. Este se refere ao estudo antecipa-
do das ações consideradas necessárias, que serão colocadas em prática para o 
alcance dos objetivos, para organizar melhor suas ideias, analisando o mercado, 
as oportunidades e os riscos, identifi car suas competências e estabelecer os re-
cursos necessários para transformar sua ideia em um grande empreendimento.
No mercado competitivo, as empresas devem fazer um planejamento para que 
haja um bom nível de organização e direção em suas ações, com base em hipó-
teses atuais e futuras de suas atividades, deixando de lado o improviso, que nem 
sempre são as melhores ou mais adequadas a cada desafi o, assim melhorando 
sua atuação participativa e dando um novo rumo ao trabalho já existente em sua 
empresa.
 O plano de negócioé a maneira mais consistente de melhorar as chan-
ces de sucesso de um empreendimento, um roteiro a ser pensando e seguido, 
que por si só não garante o sucesso do empreendimento mas aumenta as suas 
chances, um plano orienta o empreendedor e direciona o raciocino ao modelo de 
negócio estratégico, lógico e viável, bem como facilita o futuro monitoramento da 
gestão da empresa. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1. Microempreendedor Individual

 O Microempreendedor Individual (MEI) foi criado pela Lei Complementar 
nº 128/2008, onde o trabalhador informal, aquele que trabalha por conta própria, 
pode se formalizar e ter acesso vários benefícios, como emitir nota fi scal, cober-
tura previdenciária, acesso a linhas de crédito e vender para o governo. O MEI 
está enquadrado no Simples Nacional, e isso permite que o mesmo fi que isento 
dos impostos federais (Imposto de Renda, PIS, COFINS, IPI e CSLL).
 As microempresas brasileiras assumem importante papel dentro da eco-
nomia nacional, destacando-se como um dos principais vetores na geração de 
empregos e renda, bem como no desenvolvimento econômico e social da nação.
 Conforme o Portal do Empreendedor – MEI (2014) os pequenos negócios 
respondem por mais de um quarto do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Jun-
tas, as cerca de 9 milhões de micro e pequenas empresas no País representam 
27% do PIB, um resultado que vem crescendo nos últimos anos. Em 2001, o 
percentual cresceu para 23,2% e, em 2011, atingiu 27%. Em valores absolutos, a 
produção gerada pelas micro e pequenas empresas quadruplicou em dez anos, 
saltando de R$ 144 bilhões em 2001 para R$ 599 bilhões em 2011, em valores 
da época.
  “Os dados demonstram a importância de incentivar e qualifi car os em-
preendimentos de menor porte, inclusive os Microempreendedores Individuais. 
Isoladamente, uma empresa representa pouco. Mas juntas, elas são decisivas 
para a economia”, considera Barretto (Presidente do Sebrae), lembrando que os 
pequenos negócios também empregam 52% da mão de obra formal no País e 
respondem por 40% da massa salarial brasileira.Para ser um microempreende-
dor individual, é necessário faturar no máximo até R$ 60.000,00 por ano ou R$ 
5.000,00 por mês, não ter participação em outra empresa como sócio ou titular e 
ter no máximo um empregado.
 De acordo com a Sebrae (2014) a participação dos pequenos negócios 
(MEI + ME + EPP) no total de empresas existentes no país, que era de 97,4%, 
em 2009, subiu para 98,1%, em 2012, puxada pelo expressivo crescimento da 
quantidade de MEI.
 Apesar do peso econômico dessas empresas, algumas o ciclo de vida 
costuma ser curto, devido a taxa de mortalidade decorrente das difi culdades e 
desafi os encontrados na implementação, gerenciamento e manutenção do ne-
gócio, decorridos da falta de planejamento e uma boa gestão fi nanceira, que 
nem sempre são levados em consideração quando se trata de administrar essas 
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microempresas, fatores esses que são cruciais à sua sobrevivência em um mer-
cado cada vez mais competitivo.

2.2. Plano de Negócios

 Neste capitulo foi abordado conteúdo teórico para sustentação dos obje-
tivos propostos, desenvolvimento e resultados esperados, ou seja, a revisão de 
literatura sobre temas importantes para o projeto.
 Para o empreendedor que pretende iniciar o seu negócio precisará de pla-
nejamento de negócio visando a importância de analisar a oportunidade, verifi car 
se sua idéia de negócio tem aceitação no mercado, se é viável fi nanceiramente 
e se possui cliente potencial para consumo do produto ou serviço, identifi car a 
quantidade necessária de recurso e onde obter para aplicar no seu empreendi-
mento, e posterior gestão da empresa. O plano de negócio também deve ser uti-
lizado para os empreendimentos já constituído uma vez que é necessário para a 
execução adequada dos processos da empresa atingindo assim seus objetivos.

Para Dornellas (2011, p.4), desenvolver um plano de negócios é impor-
tante entender o que essa ferramenta de gestão signifi ca. O plano de 
negócios é um documento utilizado para planejar um empreendimento 
ou unidade de negócios, em estágio inicial ou não, com o propósito de 
defi nir e delinear suas estratégica de atuação para o futuro. Trata-se 
ainda de um guia para a gestão estratégica de um negócio ou unidade 
empresarial.

 Baseado na obra do autor Dornellas (2011) entende-se que para desen-
volvermos um plano de negócios temos que utilizar as ferramentas de gestão 
na busca da viabilidade do processo a ser pesquisado, por meio das técnicas e 
instrumentos adequados para melhorias nos negócios, pois vemos que no plano 
de negócios se descreve todo o objetivos que sejam alcançados, diminuindo os 
riscos e incertezas.

Plano de negócios é um documento que contém a caracterização do 
negócio, sua forma de operar, suas estratégias, seus planos para con-
quistar uma fatia do mercado e as projeções de despesas, receitas e 
resultados fi nanceiros, (SALIM, HOCHMAN, RAMAL, RAMAL 2005, p. 
3).

 O plano de negócios é utilizado como uma ferramenta de auxílio no pro-
cesso de planejamento, e é necessário que as empresas aprendam a importân-
cia de terem o controle de seus dados e planejar cada passo de seus processos 
para melhor gestão de custos, e obterem melhores resultados e atingindo seus 
objetivos. Para que o negócio dê certo, o empreendedor precisa ser criativo e 
determinado, pois, todo empreendedor comete gravíssimos erros quando tenta 
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improvisar.
 Segundo Bernardi (2011), embora não garanta o futuro desejado, o plane-
jamento defi ne os objetivos, direciona os esforços e recursos e dá um rumo ao 
empreendimento, o que nada tem a ver com previsão ou com futuro garantido, 
até pela dinâmica, volatilidade e complexidade do contexto empresarial.

2.2.1. Elaborando seu Plano de Negócios

 A estrutura do plano de negócio pode variar conforme o tipo de negócios 
a ser criado, como por exemplo, se for na criação de uma pequena empresa, 
será necessário elaborar um plano de negócio menor, porém detalhado de forma 
simples de entendimento ao empreendedor. Se for o caso de criar uma empresa 
nova de grande porte, será necessário um plano de negócios extenso e muito 
detalhado.
 Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005) para inserir um plano de negócio 
há uma estrutura devidamente elaborada com o intuito de facilitar a leitura do 
seu público alvo de formabásica a ser seguida: Sumário Executivo, Resumo da 
Empresa, Produtos e Serviços, Análise do Mercado, Estratégica do Negócio, 
Organização e Gerência do Negócio e Planejamento Financeiro.
Para Dornellas(2005), um exemplo com estrutura detalhada e que pode ser utili-
zado com base para a customização da estrutura de seu plano de negócios é o 
adotado pelo o Portal Plano de Negócios.
 Segundo Bernardi (2011) embora se encontre variações estruturais, o 
contexto geral dos dados e das fi nalidades da análise são comuns; o que pode 
mudar é a forma e a sequência. Os vários interessados no plano de negócios es-
tão focados primeiramente na lógica do modelo, na consistência, na viabilidade 
econômica-fi naceira, nos riscos e nas condições de sustentabilidade do negócio, 
o que inclui questões sociais e ambientais.

2.2.1.1. Sumário Executivo

O Sumário Executivo tem como objetivo um esboço que apresenta as ideias 
claras e objetivas dos tópicos contidos no plano de negócios em um todo, permi-
tir que, em poucos minutos, o leitor entenda, avalie e acompanhe os planos da 
empresa, os produtos e/ou serviços, sua inserção no mercado e o planejamento 
fi nanceiro. Embora o sumário executivo compreenda a primeira parte do plano, 
ele só deve ser elaborado após a conclusão do mesmo.

O Sumário Executivo é um extrato competente e motivante do Plano 
de Negócio. Qual a área de negócios, qual produto e serviço, qual mer-
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cado e que fatia desse mercado queremos obter? Qual investimento 
necessário, em quanto tempo vamos recuperar o dinheiro investido, e 
qual o rendimento que vamos ter de nosso investimento em um prazo 
estabelecido? Tudo isso, sem explicar em detalhes, mas dito de ma-
neira clara, objetiva e sucinta (SALIM, HOCHMAN, RAMAL, RAMAL 
2005, p. 41).

 De acordo com Rosa (2004), o sumário executivo é um resumo do plano 
de negócios. Não se trata de uma introdução ou justifi cativa do projeto e, sim, 
de um sumário das defi nições do projeto. O sumário apenas deve ser elaborado 
após conclusão de todo plano. Ao ser lido por interessados ele deverá deixar cla-
ro a ideia e a viabilidade de uma implantação. Alguns autores afi rmam que este 
é a etapa mais importante do plano de negócios.

2.2.1.2. Plano de Marketing

 O plano de marketing serve para obter informações sobre os clientes e 
concorrentes, prever as vendas dos produtos ou serviços, ou seja, como ela irá 
oferta-los de forma otimizada gerando maior lucratividade, deve abordar seus 
métodos e comercialização, política de preço, principais clientes, canais de dis-
tribuição e estratégias de promoção e publicidade, bem com projeções de ven-
das.

Conforme Bernardi (2011, p. 121) um plano de marketintg é ponto críti-
co e vital ao projeto, pois dele derivam todas as projeções subsequen-
tes, demonstrando os dados e subsídios necessários à sustentação do 
modelo de negócios e as informações pertinentes que irão compor o 
plano de negócio em suas partes específi cas.

 No planejamento de marketing verifi ca-se e descreve os pontos importan-
tes e críticos para a empresa tais como crescimento de vendas, estruturação e 
direcionamento de marketing, potencial de mercado e histórico, posicionamento 
e principalmente objetivos e estratégicas.

2.2.1.3. Plano Operacional

 É muito importante para ser utilizado internamente na empresa pelos di-
retores, gerentes e funcionários. É excelente para o alinhamento os esforços 
internos em direção aos objetivos estratégicos da organização. Seu tamanho 
pode ser variável e depende das necessidades especifi cas de cada empresa em 
termos de divulgação junto aos funcionários
  Plano Operacional, no plano de negócios serve para descrever como sua 
empresa está estruturada, tanto do ponto de vista físico, com relação as insta-
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lações da sua empresa, os equipamentos que ela possui quanto do ponto de 
vista de recursos humanos, quantos funcionários sua empresa possui, se existe 
uma hierarquia entre esses funcionários, e qual é essa hierarquia. A estrutura 
do plano operacional e desenvolvido pelo o Arranjo Fisco, Recurso Humano, 
Hierarquia Operacional, Capacidade Operacional e Processo Operacional. Toda 
esta estrutura serve para o funcionamento da sua empresa determina uma aná-
lise melhor como é ou será esse funcionamento e reveja os pontos que podem 
ser melhorados fazendo modifi cações no modo como sua empresa trabalha ou 
revendo o seu planejamento inicial para o funcionamento dessa empresa.
 Segundo o SEBRAE (2009), esta etapa do plano de negócios, o empre-
endedor deve apresentar a engenharia do novo empreendimento, bem como 
o fl uxograma do processo produtivo, a esquematização e planejamento prévio 
que permitem a visualização de como será disposto máquinas e equipamentos, 
locais destinados a 44 armazenagem de insumos e matéria prima, área de pro-
dução, estocagem e expedição dos produtos acabados ou venda.

2.2.1.4. Análise de mercado

 Antes de começar um negócio é necessário que seja feito uma avaliação 
completa do mercado onde os produtos e serviços serão comercializados. A aná-
lise de mercado permite apresentar o entendimento do mercado da empresa, 
seus clientes, seus concorrentes, identifi cando o mercado onde atua e mostran-
do as oportunidades e os riscos.

Para Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005, p.74), uma análise de 
mercado que integra o Plano de Negócio demostra que o empreende-
dor está atento às variáveis do mercado, e não se baseia apenas na 
sua “boa ideia”. A análise pode dar uma visão sobre as condições que 
a empresa tem para ingressar no mercado e sobre a conveniência de 
se investir nela.Nesta parte do Plano de negócios pretende-se fazer 
uma análise completa dos mercados, dos concorrentes, dos parcei-
ros e das alianças estratégicas, procurando segmentar os mercados 
e avaliar a forma de abordagem que deve ser dada a cada segmento.

 A pesquisa do mercado é um recurso importante que serve para o empre-
endedor conhecer o perfi l do cliente, ela fornece a caracterização dos clientes, 
estilo de vida, características comportamentais, hábitos de consumo, escolari-
dade, renda.  Analisar os fornecedores e as empresas que fornecem produtos e 
serviços, sistema de vendas e distribuição, políticas de preços e cobrança, quali-
dade dos produtos e serviços, perceber a estratégia dos concorrentes e observar 
seus pontos fortes e fracos.
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2.2.1.5. Estratégia do Negócio

 A estratégia de negócios visa analisar os pontos fortes e fracos e das 
oportunidades e ameaças relacionadas a empresa e concorrentes, comparando 
o ambiente interno com o externo, estabelece as direções gerais nas quais a 
posição da empresa crescerá e se desenvolverá, e em seguida o empreendedor 
pode organizar um plano de ação para reduzir os riscos e aumentar as chances 
de sucesso da empresa.
 Segundo Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005) a estratégia do negócio 
é o resultado da análise conjunta de diversas informações, obtidas sobre o mer-
cado, os serviços e produtos oferecidos, as necessidades e preferencias dos 
clientes.
 A partir disso, é necessário identifi car e avaliar as oportunidades e amea-
ças do ambiente de negócios. Em seguida estudar os pontos fortes e fracos da 
nossa empresa, vistos em relação aos concorrentes e, também, sobre o ponto 
de vista dos problemas e difi culdades internas que impedem ou atrapalham a 
empresa de atingir seus objetivos e metas.

2.2.1.6. Planejamento Financeiro

 O planejamento fi nanceiro tem o intuito de fornecer informações sobre os 
gastos necessários para que o negócio entre em funcionamento, deverá conter 
informações sobre o faturamento da empresa, dos custos da matéria prima e/ ou 
insumos, dos custos com mão de obra, dos custos fi xos mensais e variáveis, os 
custos de comercialização, com demonstrativos dos resultados.

Conforme Donellas (2011 p. 76), a seção fi nanceira conclui em núme-
ros tudo o que foi desenvolvido ao longo do plano de negócios. En-
volve desde os investimentos necessários para colocar o negócio em 
operação até a projeção dos fl uxos de caixa futuros que serão obtidos 
pela empresa, bem como análises de viabilidade fi nanceira do negócio 
e métricas que mostrarão se a empresa tem o potencial de sucesso 
fi nanceiro ou não.

 Nesta etapa, o plano de negócios deve refl etir em números o total de re-
cursos necessários para a implementação do novo empreendimento, o valor de 
investimento e as possibilidades de retorno, deve apresentar como a empresa se 
comportará ao longo do tempo do ponto de vista fi nanceiro.

De acordo com os autores Salim, Hochman, Ramal, Ramal (2005 p. 
105), o planejamento fi nanceiro serve para fazer a prova dos nove do 
negócio. É nele que vamos juntar toda as despesas. Desde aquelas 
que foram feitas para iniciar o negócio, constituir sua base, até aque-
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las que estarão sendo feitas em plena fase operacional para mantê-lo 
vivo e com funcionamento regular de suas atividades de vendas e de 
produção. Também vamos alinhar as receitas obtidas com as vendas 
de nossos produtos, serviços e soluções e fi nalmente, vamos avaliar 
como fi ca o conjunto e qual o saldo disso tudo.

3. PROCEDIMENTOS METODOLOGICOS

 Inicialmente, para responder ao problema proposto nessa pesquisa, foi 
realizada uma pesquisa bibliográfi ca em diversas obras de diversos autores que 
serviram para o embasamento da análise dos dados à serem levantados através 
de uma pesquisa de campo exploratória.
Em seguida, foi aplicada uma pesquisa de campo exploratória para obtenção de 
informações sobre características, ações ou opiniões de algumas empresas que 
sejam relevantes para o delinear da presente pesquisa. 
 A pesquisa de campo se deu da seguinte forma:
 • Amostragem: a pesquisa foi aplicada a 10 microempreendedores de Rio 
Verde por meio da abordagem do Plano de Negócio com foco no plano fi nancei-
ro, nosegundo semestre de 2015.
 • Coleta de dados: a pesquisa realizadaatravés da aplicação de um ques-
tionário que abordou questões relevantes sobre o desafi o de desenvolver o pla-
no de negócios. Conforme Günther (2003), o questionário estruturado é o ins-
trumento que possui um conjunto de perguntas sobre um determinado assunto 
que não testa a habilidade do respondente, mas medem a sua opinião, seus 
interesses aspectos de personalidade e informação biográfi ca.
 Análise dos dados: se realizou pela tabulação em uma planilha eletrônica 
(Excel) dos dados levantados. Por conseguinte esses dados serão expressos 
em gráfi cos para realizar uma melhor visualização e interpretação dos resulta-
dos. E com isso, fazer uma correlação dos resultados com o conteúdo obtido da 
pesquisa bibliográfi ca.

4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS

4.1. PESQUISA DE CAMPO

 No gráfi co da fi gura 1 foi abordado a questão do surgimento do negócio 
para o empreendedor.
 Verifi ca-se que a oportunidade de negócio e o gosto da atividade que o 
empreendedor desempenha corresponde a maioria dos pesquisados com 22%, 
seguida pela a necessidade de ganhar mais dinheiro e realização profi ssional 
com 17%.
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 1 – O surgimento do negócio.

 O gráfi co da Figura 2 demonstra que a maioria dos empreendedores não 
procuraram orientação antes de abrir seu negócio representando 90% dos pes-
quisados.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 2:Obtenção de orientação para abrir o negocio.

 Diante dos resultados do gráfi co da fi gura 3 percebe-se que apenas 20% 
dos pesquisados responderam que sua empresa desenvolveu ou desenvolve 
plano de negócio, nota -se que a maioria dos empreendedores não desenvolve-
ram o plano de negócio e os mesmos desconhecem a ferramenta.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 3: Desenvolveu ou desenvolve plano de negócio na empresa.
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 Grande parte dos empreendedores alegaram falta de tempo para buscar 
informações uma vez que estes dedicam maior parte do tempo no processo de 
venda e/ou serviços, o que consequentemente acarreta em falta de conhecimen-
to, sendo 41,67% conforme demostrado no gráfi co da fi gura 4, 33,33% afi rmam 
que a falta de disciplina também é um dos desafi os que impede de desenvolver 
o plano de negócio visto que não possuem uma ordem de processos a ser se-
guido.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 4: Principais desafi os para desenvolver um plano de negócio.

 Conforme informado no gráfi co da fi gura 5, 80% dos microempreendedo-
res afi rmam não possuir capital de giro.Entende-se que uma administração ina-
dequada do capital de giro resulta normalmente em sérios problemas fi nanceiro-
so que prejudica a capacidade de pagamento, levando-os a buscarem fontes de 
fi nanciamentos externos que reduzem a sua rentabilidade e, por fi m, os levam à 
inadimplência.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 5: Obtenção de capital de giro na empresa.
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 O gráfi co da fi gura 6 aborda que 90% dos pesquisados não separam as 
contas jurídicas das contas físicas, inclusive estes não possuem controle de re-
tirada de pró-labore o que acarreta em uma má gestão fi nanceira e uma maior 
probabilidade de não conseguir manter o seu negócio.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 6: Separação de contas jurídicas das contas físicas.

 Diante do cenário econômico atual podemos identifi car no gráfi co da fi -
gura 7, que as principais difi culdade encontradas no percurso do negócio dos 
micro empreendedores é a retração do poder aquisitivo dos consumidores com 
o resultado de 28,57%, sendo o maior percentual obtido, seguido de 21,43% a 
instabilidade do mercado.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 7: Principais difi culdades encontradas na percurso do negócio.

 De acordo com o gráfi co da fi gura 8 podemos observar que mais da me-
tade dos pesquisados alegam não possuir controle de fl uxo de caixa, causando 
um descontrole da entrada e saída de valores da empresa. Uma empresa que 
não utiliza o fl uxo de caixa fi ca vulnerável a eventuais mudanças de mercado e 
com um planejamento falho.
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Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 8: Controle da empresa quanto ao fl uxo de caixa.

 Através da pesquisa realizada conforme gráfi co da fi gura 9, vimos que, o 
que mais motiva os empreendedores no seu negócio é o desafi o de ter um negó-
cio e torna-lo lucrativo com maior resultado de 25,93%, e com o segundo maior 
resultado de 22,22% eles alegaram obtenção de lucro.

Fonte: Pesquisa de campo, 2015.
Gráfi co 9: Fatores que motivam o negócio.

4.2. ESTUDO DE CASO

 Baseado no demonstrativo de resultado no estudo de caso da empresa 
de estética foi feito coleta de dados fi nanceiros e obtivemos os seguintes resul-
tados:

Demonstrativo de Resultados (R$)
Descrição  
1- Receita Total com Vendas  R$ 5.000,00 
2- Custos Variáveis Totais  R$ 1.076,44 
(-) Custos com materiais diretos e/ou CVM  R$ 1.030,44 
(-) Impostos sobre vendas  R$      46,00 
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Demonstrativo de Resultados (R$)
(-) Gastos com vendas  R$     -   
Subtotal 2  R$ 2.847,12 
3- Margem de Contribuição (1-2)  R$ 3.923,56 
4- (-) Custos Fixos Totais  R$ 1.477,68 
5- Resultado Operacional (Lucro/Prejuízo) (3-4)  R$ 2.445,88 

Ponto de Equilíbrio   =       Custo Fixo Total     =   R$ 1.477,68      =      R$ 1.883,00              
                                         Índice de Margem          R$ 0,78
                        de contribuição

 Isso quer dizer que no período considerado, quando a receita total de R$ 
5.000,00, atingida o “ Ponto de Equilibrio” e estará cobrindo os seus custos totais 
( Custo Fixo + custo variavel). Em outras palavras, com receita total abaixo R$ 
5.000,00, a empresa estara operando com prejuizo; com a receita total maior 
que R$ 5.000,00, a empresa estará operando com lucro.

Lucratividade =           Lucro líquido         =        R$ 2.445,88         =      R$ 0,49              
                                     Receita Total                   R$ 5.000,00

 Isso quer dizer que sob os R$ 5000,00 de receita total “ sobram” R$ 
2.445,88 na forma de lucro, depois de pagas todas as despesas e impostos, e 
que indica uma lucratividade de 49%.

Rentabilidade =           Lucro líquido             =      R$ 2.445,88       =      R$ 0,14             
                                Investimento Total                 R$ 17.344,00

 Isso signifi ca que a cada ano, o empresario recupera 14% do valor inves-
tido atraves dos lucros obtidos no negocio.

Prazo de Retorno =           Investimento Total     =     R$ 17.344,00  =   R$ 7,09             
                                                Lucro Líquido                R$ 2.445,88

 Isso signifi ca que 7 anos após o inicio das atividades da empresa, o em-
preendedor tera recuperado, sob a forma de lucro, tudo o que gastou com a 
montagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 De acordo com as mudanças constantes no mercado, é necessário ob-
ter cada vez mais habilidades administrativa em relação ao empreendimento, 
buscando estar sempre atualizado com novas formas de gestão, procurando 
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assim obter um diferencial no seu ramo de atuação. O interesse para formulação 
do presente artigo se deu através da verifi cação do expressivo crescimento da 
quantidade de microempreendedores individuas e seus comportamentos fi nan-
ceiros,com o intuito de identifi car se estes possuem um plano de negócios, e 
quais os desafi os dos empreendedores quanto a elaboração de tal ferramenta 
com foco no plano fi nanceiro, na cidade de Rio Verde.
 A pesquisa procurou mostrar os fatores que determinam a má preparação 
ao abrir e conduzir seu negócio e a má gestão fi nanceira, mostrando que a fal-
ta de interesse dos microempreendedores individuais em buscar conhecimento 
são um dos fatores importantes que contribui com a difi culdade para elaborar o 
plano de negócio e o descontrole fi nanceiro. E constatou-se que a maioria dos 
pesquisados afi rmaram falta de tempo, uma vez que dão maior importância ao 
processo produtivo deixando de lado o planejamento administrativo da sua em-
presa, desta forma algumas microempresas não conseguem obter sucesso pois 
o negócio implica com diversos gastos, que se não planejados passam desper-
cebidos pelos empreendedores.
 Baseado no desenvolvimento do artigo no plano de negócio com foco no 
plano fi nanceiro, foi realizado um estudo de caso em uma das empresas pesqui-
sadas, no ramo de estética com mais de 3 anos de constituição, e identifi camos 
que, embora a empresa ainda não tenha desenvolvido o palno de negócio em 
seu empreendimento, ainda assim, está com resultados positivos até o momen-
to, entretanto a empresária não tem controle em separar as contas de pessoa 
física com pessoa jurídica, favorecendo o descontrole fi nanceiro, sendo assim 
entendemos que se a empresa tivesse um planejamento, consequentemente 
possuiria um controle fi nanceiro, e teria uma certeza de lucratividade e identifi -
caria seus pontos fortes e pontos fracos, o que daria uma direção para melhores 
chances de sucesso frente ao mercado.
 Entretanto, a elaboração do plano de negócio com foco no plano fi nan-
ceiro é fundamental na desenvoltura e crescimento dos empreendimentos das 
microempresas individuais na qual assume um papel de grande importância na 
economia da região,que consequentemente contribui para sociedade. Com isso, 
este estudo visa mostrar que o plano de negócio é de suma importância para o 
desenvolvimento das microempresas evitando mortalidade precoce e viabilizan-
do o empreendimento diante do mercado.
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