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Atualmente o ambiente competitivo empresarial está cada vez mais seletivo e exigente. As 

empresam necessitam mostrar seu diferencial diante das demais. Com as microempresas não 

há diferença. O setor varejista de pequeno porte vem ganhando espaço e se destacando no 

mundo competitivo dos negócios.  Um dos setores que mais se destaca é o de ramo 

alimentício. Dentro da gestão há diversos desafios, um deles é a “saúde financeira” de uma 

organização. Para manter-se no meio tão competitivo as microempresas precisam ter foco, 

organização, e principalmente saber administrar suas finanças deixando claro o que é da 

empresa e o que é de uso pessoal. O Fluxo de caixa é uma ferramenta de extrema importância 

para uma empresa independente de ser de grande ou pequeno porte, pois ele permite 

identificar a necessidade da mesma a fim de girar receitas que sejam suficientes para mantar 

seus compromissos por um período de tempo. Garantindo então a sua saúde financeira, e o 

bom funcionamento que certamente impactará na sua rentabilidade. Diante do exposto esse 

estudo pretende analisar a gestão financeira de microempresas em Cruz das almas - Ba. 

Quanto aos pressupostos metodológicos esse estudo caracteriza-se como uma pesquisa de 

campo, exploratória e descritiva de abordagem qualitativa. Como instrumento de coleta de 

dados será utilizado um formulário a ser aplicado aos gestores das microempresas do ramo 

alimentício, localizadas no centro da cidade de Cruz das Amas - Bahia. Espera-se com esse 

estudo descrever o perfil da gestão financeira realizada pelos gestores organizacionais nas 

empresas pesquisadas, com o propósito de contribuir com a organização financeira das 

microempresas, apresentando uma proposição de modelo financeiro a ser aplicado de forma a 

atender os pré requisitos teóricos na área de finanças empresariais, a fim de garantir a 

sustentabilidade econômica e de sobrevivência organizacional.    
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