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“O principal objetivo de todo o progresso científico
deve ser o homem e o seu destino.. para que as
criações da nossa inteligência possam ser uma
bênção, e nunca uma maldição para a humanidade”.

(Albert Einstein)



A empresa é comumente definida como uma unidade básica
do sistema econômico, cuja principal função é produzir bens e
serviços.

Empresários éticos, responsáveis e idealistas, almejam que sua
criação, seu empreendimento, se fortaleça e desenvolva
continuamente. O crescimento empresarial atende não só aos
anseios da cúpula de diretores, mas também à sociedade
como um todo, pela contribuição no desenvolvimento
econômico.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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Nos dias atuais, criar uma empresa é criar um grande desafio, que
deve ser enfrentado com coragem, persistência, perspicácia,
motivação, criatividade, empenho e acima de tudo, conhecimento.

O conhecimento é que lhe dará as bases fundamentais para a
criação de uma empresa. Com observância antevista aos passos
que serão dados.

Saber qual negócio abrir, quando abrir, e de que forma abrir, é o
passo mais importante para o sucesso de qualquer organização
empresarial.

CONSIDERAÇÕES INICIAIS
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 O objetivo do planejamento financeiro é definir um conjunto de
operações e aplicações financeiras que conduzam a um melhor
resultado financeiro. Com efeito, uma determinada situação pode
ser enfrentada de várias maneiras. Uma é sempre melhor que as
demais.

 A função do planejamento financeiro é encontrar esta melhor
solução.

INTRODUÇÃO

“O ser humano precisa de tempo para absorver novas informações
e elaborá-las, para então mudar sua maneira de ver as coisas e,
posteriormente, sua conduta”. Roberto Shinyashiki
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 É a projeção das necessidades de caixa, do estabelecimento
das orientações de controle de custos, da fixação das metas e
das futuras vendas e lucros, da decisão de melhor alocação
dos recursos escassos e do desenvolvimento das estratégias
alternativas no caso de os planos existentes não funcionarem.

 Plano financeiro é uma tentativa de quantificar os resultados
financeiros prováveis da agregação de objetivos, estratégias,
planos e políticas da administração para um período
específico.

PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

EMPRESARIAL
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A FUNÇÃO PLANEJAMENTO

O planejamento consiste em estabelecer
com antecedência as ações a serem
executadas dentro de cenários e
condições preestabelecidos, estimando os
recursos a serem utilizados e atribuindo
as responsabilidades, para atingir os
objetivos fixados.
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