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movimento seja bem pensado e planejado.movimento seja bem pensado e planejado.movimento seja bem pensado e planejado.

O controle das finanças de uma empresa são sempre uma

parte desafiadora para o empreendedor. Conseguir extrair

informações dos custos, receitas, demonstrativos de

resultados, fluxo de caixa e indicadores financeiros é, de

fato, uma tarefa complexa, principalmente para os micro e

pequenos empresários quem, em diversos casos, são os

responsáveis por fazerem essas atividades e várias outras

relacionadas ao seu negócio.

Dessa forma, buscar formas de simplificar e otimizar tarefas

entediantes, complexas, demoradas e pouco produtivas é

fundamental. Como, por exemplo, registrar manualmente as

operações financeiras que ocorreram no seu negócio é de

suma importância para que o empreendedor consiga ter

mais tempo para outras atividades, além de obter maior

precisão em suas análises financeiras, pois os riscos

inerentes ao registro manual são reduzidos drasticamente.

Entretanto, antes de qualquer coisa, fique calmo, tudo tem

seu tempo, uma migração para um programa ou planilha de

forma rude e impulsiva pode causar mais problemas do que

soluções e vamos destrinchar todas essas informações para

você aqui. 

Introdução

.3



Antes de pensar em otimizar suas informações financeiras

é preciso entender primeiro o quê você está buscando

quando olha para os números presentes em um caderno,

planilha ou software. E a resposta é: informações.

Entretanto, não se engane, você não vê informações em um

Demonstrativo de Resultados ou Fluxo de Caixa, mas sim,

dados e cabe a quem está observando eles conseguir

converter tudo isso em informações, ou seja, em insumos

que agreguem para a tomada de decisões. Por exemplo, N

não adianta nada saber que o produto "x" representa 50%

dos seus custos se não for capaz de entender a história por

trás desse resultado.

Portanto, ter a consciência de que é necessário olhar para

além dos números é de extrema importância para que suas

decisões sejam melhores e, portanto, gerem maiores

resultados para sua empresa. Sua mente quando estiver

analisando os dados tem que ser como uma fábrica, pois

precisa coletar a matéria prima bruta (os dados) e tratá-los

de maneira que, os transforme em um produto final de

qualidade (informações).
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Dados vs informações
Começando pelo começo



Por que otimizar suas finanças?

Vamos as provas

Bom, até o momento só foi abordada a importância de

tornar mais eficiente sua gestão financeira e do quão

fundamental é converter dados em informações. Entretanto

ainda não foi apresentado nenhum dado para provar que

quando as finanças de sua empresa estão bem organizadas,

sua empresa tem maior chance de: (i) ter bons resultados,

(ii) detectar falhas e (iii) inovar. Então, de acordo com o

estatístico Wiliam Deming que disse uma vez: "Em Deus nós

acreditamos, todos os outros precisam trazer dados" vamos

trazer alguns dados para provar nossas teses. Além disso,

vamos poder fazer ainda um exercício prático de como

converter dados em informações.

Em 2016, o Sebrae fez um grande estudo para conseguir

mapear o empreendedorismo no país e uma das métricas

que eles trouxeram foram dados sobre a mortalidade de

empresas no Brasil.

O gráfico abaixo ilustra as respostas que os

empreendedores deram a essa pergunta: "Qual é a principal

dificuldade enfrentada no primeiro ano de atividade de

empresa?". Essa pergunta foi feita para quem abriu uma

empresa em 2011 e 2012.
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Desse gráfico, conseguimos tirar insumos bastante

significativos como, por exemplo, pode-se ver que, só de

fatores que são diretamente ligados a finanças (Falta de

capital, Inadimplência e linha de crédito) acumulam 33% dos

maiores desafios dos empresários que iniciaram seus

negócios. Ou seja, 1/3 das dificuldades são ligadas a parte

financeira, além de fatores como crise, falta de

conhecimento, concorrência e até mesmo falta de clientes

(finanças bem organizadas permitem detecção de

ineficiências que permitem redução de custos que

possibilitam diminuição de preço que atrai mais clientes) 
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na qual podem ser causadas por problemas financeiros.

Dessa forma, é possível concluir que uma gestão financeira

bem organizada pode sim tirar muitas dores de cabeça.

Além dessa pergunta, um questionamento muito

importante foi levantado pelo Sebrae através da seguinte

pergunta: "O que teria sido útil para evitar o fechamento das

empresas, na opinião dos empresários?". Ou seja, a

pesquisa foi até os donos de empresas que fecharam as

portas perguntar o que poderia ter evitado isso e as

respostas foram:

0% 20% 40% 60%

Menos impostos e encargos 

Mais clientes 

Crédito mais facilitado 

Falta de planejamento do negócio 

Mão de obra mais qualificada 

Gestão financeira mais eficaz 

Consultoria empresarial 

Nenhum 

Acordo entre os sócios 



Novamente, fatores financeiros aparecem com de forma

relevante. Questões relacionadas a impostos, crédito e

gestão financeira representam significantes 86%, dessa

forma, um maior conhecimento sobre os números da sua

empresa podem, sim, evitar uma falência.

Você tem conhecimento ou alguém na sua empresa que

saiba usar planilhas como o Excel?;

Do caderno ao software
Por onde começar?

Vamos ao ponto principal de nossa discussão: como fazer

essa migração para melhorar de vez as suas finanças e

tomadas de decisões?

Primeiramente, é preciso retomar o quê foi dito na

introdução, ou seja, tudo tem sua hora, um passo de cada

vez para não cometer erros. Uma mudança mal planejada

pode causar prejuízos muito maiores do que o tempo

perdido preenchendo dados manualmente em uma planilha

ou caderno.

Portanto, ressaltar que há uma ordem lógica a se seguir é

importante para não pular etapas. Caso você esteja ainda

registrando tudo no caderno, não se desespere, ordene e

coloque na balança fatores importantes para você mudar o

seu método de registrar suas contas, como:
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Estaria disposto a pagar para ter um software financeiro

que simplificasse seus registros?

Sabe a partir de qual período deseja começar a inserir

os dados financeiros sob o novo método?

Esses tópicos levantam pontos interessantes e estimulam

você a refletir sobre seu conhecimento técnico em algumas

ferramentas como o Excel, talvez estimulando, inclusive,

sua capacitação caso ache que ou não saiba utilizar

planilhas ou crê que elas não serão tão eficientes. Dessa

forma, é preciso ter em mente que isso tem um preço.

Existem no mercado diversos aplicativos e softwares

financeiros e alguns até possuem versões gratuitas, mas

para ter acesso a toda capacidade do programa é necessário

despender de recursos monetários (investimento).

Outro ponto fundamental é ter a ciência de que você não

registrará, e nem conseguirá em alguns casos, todos os

dados passados. Defina uma "marco zero" que, com o

tempo, tudo já estará registrado no software e suas análises

não dependerão mais de outro meio.

Por fim, é plausível que nesse momento haja uma dúvida

muito comum: "Qual software é o melhor?", "Qual devo

implementar e por qual plano começar?".



Quais são suas necessidades?;

Qual é o seu orçamento?

Do caderno ao software
Qual devo escolher?

Nessa parte, é comum que apareça algumas dúvidas

comuns, como: "Qual software é o melhor?", "Por qual plano

devo iniciar?", entre outras.

Pensando nisso, traremos aqui algumas considerações que

devem ser levadas em consideração na hora de se escolher

um software de gestão financeira:

Essas indagações são importantes, pois elas irão lhe guiar

no processo de escolha de qual programa você vai adotar.

No mercado, existem diversos softwares de muita

qualidade como o Omie, Zero Paper, Conta Azul entre vários

outros, entretanto, o quê te fara escolher um software  são

as suas necessidades. Estude-os, veja suas funcionalidades

e verifique se eles atendem a elas, pois caso não sejam

úteis, talvez o bom e velho Excel seja ainda o ideal para você

no momento atual.

Para se ter certeza de que o programa escolhido de fato lhe

atende bem, é altamente recomendado começar pelas

versões gratuitas e, dependendo de seu orçamento, basta ir

migrando para planos com mais recursos e funcionalidades,

mas que são, consequentemente, mais caros.
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E depois?

Entendemos que o objetivo desse e-book seja auxiliar

pequenos e micro empreendedores, mas também temos

consciência de que muitos desses empresários possuem

grandes sonhos, com suas empresas prosperando e,

pensando nisso, achamos relevante falar um pouco além de

softwares financeiros convencionais.

Portanto, e quando sua empresa for um porte maior como

uma média empresa? Com certeza ela terá uma quantidade

maior de colaboradores trabalhando para você e demandas

cada vez mais desafiadoras. Assim, como organizar isso

tudo visto que muitas vezes os programas que possui não

atendem mais as suas necessidades?

Para isso, o mercado trás diversas soluções sofisticadas

como o Power BI. Essa ferramenta é um programa para

visualização de dados com um grande poder e capacidade

de gerar, nas mãos de um profissional capacitado, relatórios

e dashboards extraordinários, com qualidade profissional e

totalmente personalizáveis. O programa tem um gande

diferencial dos softwares financeiros mais comuns, que não

lhe oferecem uma personalização muito rica e condições

mais aprimoradas de análises.
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Além disso, existem diversos programas que conseguem

automatizar todas as operações de uma empresa como, por

exemplo, o SAP, Totvs e Oracle. Eles são chamados de

Enterprise Resource Planning (ERP) e são softwares de

gestão empresarial, ou seja, são um sistema de gestão

integrada, que conseguem cuidar de todas as atividades

diárias de uma empresa, do administrativo ao operacional,

registram o faturamento, balanço contábil, fluxo de caixa,

estoques, ponto dos funcionários e muito mais. Entretanto,

para se instalar um ERP desse porte é necessário um

volume de investimento bastante significativo, por isso eles

costumam estar presentes em médias e grandes empresas

apenas, causando grande otimização de tempo, recursos e

contribuindo para uma melhor tomada de decisões.
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Conclusão

Nesse e-book, buscamos debater bastante sobre como

transformar dados em informações, o quê levar em

consideração antes de migrar de método de gestão

financeira e, até mesmo, conseguimos abordar um pouco

sobre temas mais aprofundados.

A mensagem que fica é a de que não importa o porte do seu

negócio ou da quantidade de dinheiro que movimenta, uma

gestão financeira eficiente requer ferramentas eficientes.

Para isso é necessário entendê-la, estudar a fundo suas

funcionalidades, em outras palavras, capacitação, pois de

nada adianta você comprar um software de última geração

se não sabe ler ou registrar nenhum dado nele. 

Por conta disso, priorize o planejamento, não se apresse,

pare, analise e decida com racionalidade os seus próximos

passos. É importante lembrar que impulsividade lhe leva a

tomar decisões carregadas de emoções que, muito

provavelmente, trarão problemas, siga a frase: "não

prometa nada quando estiver feliz; não responda nada

quando estiver irritado; não decida nada quando estiver

triste."



A Campe Consultoria Jr. é uma empresa júnior situada na

cidade de Juiz de Fora, no estado de Minas Gerais. É

composta exclusivamente por universitários dos cursos da

Faculdade de Administração e Ciências Contábeis e da

Faculdade de Economia da Universidade Federal de Juiz de

Fora.

Há 28 anos, a Campe atua no mercado buscando trazer

soluções eficientes através de estudos de consultoria de

qualidade, com o objetivo de gerar impactos cada vez

maiores para a sociedade. Para alcançar sempre os

melhores resultados, acreditamos que as boas ideias devem

sair do papel, por meio da vontade de uma geração

inconformada, com coragem de sonhar e ousadia de agir.

O fato de contar com os melhores estudantes de Negócios

da região e o apoio de mestres e doutores atuantes na

Universidade Federal de Juiz de Fora, faz com que a Campe

seja reconhecida no mercado e no Movimento Empresa Jr.
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