
Com a atual crise sanitária e econômica, a organização

financeira se fez mais necessária do que nunca. Pensando

nisso, nós da Campe Consultoria desenvolvemos essa

cartilha com algumas dicas para ajudar nesse momento

difícil: apresentaremos 3 dicas para melhorar a organização

das finanças da sua empresa assim como algumas

ferramentas que podem ajudar a traçar as estratégias

corretas, elevando assim a sua assertividade na tomada de

decisões financeiras.

ORGANIZANDO SUAS

FINANÇAS EM 3 PASSOS

#1: Coloque os números no papel

O registro dos dados financeiros do seu negócio é um hábito

imprescindível: é possível fazer isso tanto no papel, quanto

em planilhas do Excel e aplicativos no celular. Tais registros

serão fundamentais para que os gestores da empresa vejam

com clareza as entradas e saídas financeiras, bem como os

períodos em que elas ocorreram, permitindo assim que as

tomadas de decisão sejam mais assertivas

#2: O que é da empresa, é da empresa

Um dos princípios da contabilidade é o princípio da

entidade: o patrimônio de uma empresa deve ser

separado do patrimônio pessoal dos sócios ou dono

da mesma. Entender e aplicar esse conceito é

fundamental para gerenciar as finanças do seu

negócio, visto que a prática de não diferenciar as

finanças pessoais e as da empresa comprometem a

organização e a vida pessoal.

#3: Defina seus preços adequadamente

Errar na estratégia de precificação é outra falha comum que

pode colocar em perigo a saúde financeira do negócio. Na

hora de fazer a conta, é preciso considerar os custos de

produção do produto, despesas fixas e variáveis, impostos e

a margem de lucro esperada. Parece simples, mas são

poucos os empresários que fazem esse exercício. Como

conseqüência, vários estão vendendo seus produtos

e serviços com margens negativas ou com lucro inferior ao

que imaginam ter.



é uma ferramenta que permite acompanhar as entradas e

saídas de dinheiro que ocorrem dentro da organização

empresarial. O domínio das informações sobre o fluxo de caixa

permite que a empresa possa fazer prognósticos e adotar

medidas que antecipem a ocorrência de qualquer problema.

é um relatório contábil que tem a função de descrever todas

as operações financeiras realizadas pela empresa em um

determinado período de tempo. A solução da DRE apresenta

o resultado líquido do negócio, ou seja, o lucro ou o prejuízo

obtido no período analisado. Isso pode ser muito importante

na gestão financeira da organização, uma vez que permite

ao gestor identificar informações importantes na adoção de

estratégias de investimentos ou corte de custos para o

negócio.

A Campe trabalha com soluções personalizadas em finanças

entendendo qual a realidade da sua empresa para, dessa forma,

atuar de maneira eficiente e sistemática.

COMO A CAMPE PODE TE AUXILIAR?

Ferramentas que vão te ajudar a

organizar as finanças dos seus negócios

Fluxo de Caixa:

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE):
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