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Um guia para você colocar em prática ações
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Seu negócio encerrou o último mês com lucro ou prejuízo? Quanto o seu negócio pagou de taxas

(bancárias, sobre vendas no cartão, aplicativos de entrega, etc) no mês passado? Quanto seu negócio

precisa faturar para não ter prejuízo? Qual o valor que seu negócio tem em estoque hoje? Qual é o seu

capital de giro? Se você não sabe ou não tem certeza das respostas para perguntas como essas, seu

negócio pode estar correndo sérios riscos.

De acordo com o Sebrae, uma das principais causas que provocam a falência das empresas antes dos

primeiros 5 anos de existência é uma gestão financeira ineficiente. Para ajudar você, nós da Campe

Consultoria Jr vamos mostrar, através desse ebook, como você pode gerir as finanças da sua empresa

de maneira prática, eficiente e descomplicada,  sendo capaz de ter o controle financeiro; de  planejar  as

atividades financeiras da empresa e de tomar as decisões de maneira assertiva com base nas

prioridades do seu negócio. 

Esse ebook é um guia prático para vocêEsse ebook é um guia prático para vocêEsse ebook é um guia prático para você       melhorar amelhorar amelhorar a

gestão financeira da sua empresagestão financeira da sua empresagestão financeira da sua empresa

Introdução
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O que é gestão financeira
Antes de qualquer coisa, é preciso entender o que de fato

compreende a gestão financeira de uma empresa. Dessa

forma, podemos definir a gestão financeira como todas as

ações que envolvem o controle, análise e planejamento

financeiro do negócio. Portanto, é através dela que o

empreendedor consegue saber detalhes sobre a saúde

financeira atual da empresa para então poder planejar o futuro

do negócio e saber quais ações precisa tomar para que a

empresa atinja seus objetivos. Com uma gestão financeira

eficiente, você conseguirá detectar ineficiências dentro da

empresa de maneira rápida, possibilitando uma tomada de

decisão em tempo hábil de solucionar um problema antes que

ele  se  torne  maior.  Também  será capaz  de  tomar  decisões 
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Plano de contas;

Controle das movimentações de caixa;

Planejamento financeiro: projeção de contas a pagar e

contas a receber;

Controle do estoque;

Cálculo do ponto de equilíbrio;

Capital de giro;

mais assertivas quanto aos investimentos, gerenciamento de

estoque, contratações, demissões, políticas de crédito aos

clientes, promoções, gerenciamento do caixa e muito mais.

Portanto, de forma clara, gestão financeira é a capacidade de

controlar as finanças de maneira a gerar insumos úteis para a

tomada de decisão tanto na área financeira da empresa

quanto nas demais áreas. Como o tema pode ser muito amplo,

decidimos delimitá-lo nos tópicos abaixo para que você possa

focar no  que  realmente  trará  resultados  para  sua  empresa.
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Cálculo do resultado da empresa em um período

determinado;

O que é?

Colocando em prática os conhecimentos que passaremos a

você sobre os tópicos acima, com certeza sua empresa terá

uma gestão financeira muito mais eficiente.

Plano de contas

Um plano de contas é basicamente a padronização de todas

as contas do seu negócio. Nele, você registrará todas as

contas do seu negócio e classificará cada uma em grupo, área

e classificação. Observe o exemplo na próxima página:
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Como fazer?

Para montar o plano de contas do seu negócio, primeiramente você terá que anotar todas as contas

envolvidas no funcionamento da sua empresa, como demonstrado na coluna descrição da imagem

acima. Após fazer isso, você precisará definir o grupo, área e classificação de cada conta anotada de

acordo com as definições abaixo:



a) Grupo: indica se a conta é um custo, despesa, receita ou

investimento. A importância de classificar as contas em

grupos consiste na possibilidade de uma análise mais

profunda no futuro, uma vez que será possível identificar qual

é o comportamento dos custos, das despesas, das receitas e

dos investimentos.

      i. Custo: custo é qualquer gasto que está diretamente

relacionado à atividade fim da empresa.

Exemplo: quando uma barbearia adquire itens como

máquinas de cortar cabelo, shampoos, cremes e tudo mais

que seja necessário para o corte de cabelo, esses gastos são

classificados como custos.

     ii. Despesa: despesa é qualquer gasto que não está

diretamente relacionado à atividade fim da empresa mas que

é necessário para que a mesma funcione.
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Exemplo: no caso da barbearia, a compra de materiais de

limpeza seria classificada como despesa .

          iii. Investimento: os investimentos são aqueles gastos

com potencial de trazer retornos para a empresa.

Exemplo: a abertura de uma nova barbearia da mesma marca

poderia ser considerado um investimento.

            iv. Receita: as receitas são as entradas de recursos na

empresa. Estão associadas à execução da atividade da

mesma.

Exemplo: a venda de um corte de cabelo pode ser considerada

uma receita para a barbearia.

b) Área: indica a que área específica da empresa essa conta

faz  parte.  Classificar  as  contas  por  área  permitirá  que você 
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identifique quais áreas gastam mais e quais trazem mais

retornos para sua empresa. 

Exemplos: área comercial, área de marketing, área financeira,

área de pessoal, área de suporte, etc.

c) Classificação:  indica se a conta tem um comportamento

fixo ou variável. Ter essa noção ajudará no planejamento

financeiro e até mesmo na precificação dos produtos seja

através dos métodos de rateio ou da definição da margem de

contribuição.

          i. Fixo: são aquelas contas que não variam, independente

do negócio funcionar ou não.

Exemplo: o aluguel da barbearia é considerado um gasto fixo,

uma vez que independentemente do funcionamento da

mesma, a empresa terá que pagá-lo todos os meses.
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Por que fazer?

          ii.Variável: são aquelas contas que variam conforme o

volume de atividade do negócio. Quanto mais a empresa

vender, mais terá que pagar. Quanto menos vender, menos

terá que pagar.

Exemplo: imagine uma empresa de transporte. Nesse caso,

quanto mais viagens a mesma realizar, maiores serão os

gastos com combustível. Dessa forma, dizemos que a conta

combustível é variável.

Com um plano de contas bem estruturado, você será capaz de

controlar as movimentações financeiras do seu negócio de

uma maneira muito mais eficiente, uma vez que tudo estará

padronizado. Além disso, como pode ser visto, as contas são

muito bem destrinchadas, permitindo uma análise muito mais

profunda sobre os gastos e receitas do negócio.
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Quando fazer?

O que é?

A maior vantagem do plano de contas é que ele só precisa ser

feito uma vez. Após isso, basta definir uma periodicidade para

atualizá-lo. Portanto, não perca tempo: separe um tempinho e

dedique-se a montar o da sua empresa. Ele será

extremamente útil para o próximo tópico que abordaremos.

Controle de caixa

Controlar as movimentações de caixa consiste em registrar

tudo que entra e sai do caixa da empresa em um determinado

período. Sempre que houver a saída de algum valor do caixa

da empresa, independente do que seja, é preciso registrar

isso.  O  mesmo  vale  para  o  caso de entradas de recursos no 
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Como fazer?

caixa.

Para realizar esse controle, você precisará de se atentar a alguns pontos. Somente registrar as

entradas e saídas sem nenhum tipo de classificação pode não gerar insumos importantes para o seu

negócio. Portanto, ao registrar alguma saída ou entrada, é interessante também registrar informações

adicionais de forma padronizada, como data, descrição do pagamento ou do recebimento,

classificação da movimentação (ou seja, a que área da empresa se refere. Exemplo: marketing,

financeiro, comercial, pessoal, etc), valor e forma de pagamento/recebimento. Vale ressaltar que o

plano de contas, abordado no tópico anterior, é fundamental para a realização desse controle de caixa

de maneira padronizada. Recomendamos a utilização de algum software específico ou até mesmo o

Excel para realizar o controle financeiro justamente para melhorar a capacidade e a qualidade dos

insumos gerados e  para evitar a perda de informações ao longo do tempo.



Por que fazer?

Com um controle de caixa padronizado, você poderá gerar

relatórios ao final de cada mês para identificar como o caixa

da empresa se comportou. Com isso, será possível detectar

problemas, ineficiências e até mesmo pontos positivos e

traçar planos de ação para solucionar qualquer adversidade.

Poderá identificar quais áreas da empresa foram responsáveis

pelos maiores valores de saídas; poderá detectar se as saídas

de caixa ficaram concentradas em um determinado período

do mês ou se foram bem distribuídas; poderá perceber quais

são as formas de pagamento mais utilizadas pelos clientes, e

muitas outras coisas. Todas essas informações são úteis para

que você possa tomar decisões como: limitar o montante a ser

gasto em cada área da empresa; negociar datas de pagamento

com fornecedores em datas que o caixa geralmente está

maior; negociar taxas sobre vendas no cartão caso perceba

que a maior parte das vendas advém desse meio de

pagamento  e  muitas  outras  decisões.  De  maneira  objetiva, 
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controlar as entradas e saídas de caixa permitirá que você identifique padrões e tome decisões para

modifica-los de acordo com os objetivos da empresa. Abaixo você pode verificar um exemplo de

relatório que pode ser gerado quando há um controle efetivo do caixa da emṕresa.
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Quando fazer?

Através dos relatórios mostrados acima, você poderia

detectar rapidamente que a empresa teve um saldo positivo

de caixa de aproximadamente R$3.300,00 e que a área

responsável pela maior quantidade de saídas foi a área

comercial. Também poderia perceber que o gasto na área de

marketing foi o segundo menor, o que pode estar impactando

as vendas dessa empresa fictícia. Relatórios como esses

podem ser gerados de forma automática e gratuita, bastando

registrar os lançamentos do período em que se deseja realizar

a análise. Para isso, a ferramenta a ser utilizada pode ser o

Microsoft Excel.

     

Recomenda-se realizar o controle de caixa diariamente, até

mesmo para evitar a perda de informações. Entretanto, essa

não é uma regra fixa e pode variar de acordo com a

dinamicidade do seu negócio. Caso as movimentações não

ocorram  com  tanta  frequência,  você  pode  definir um dia da 
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O que é?

semana para realizar todos os lançamentos em uma única

vez. O mais importante é certificar-se de manter a constância

nesses registros para que os relatórios reflitam ao máximo a

realidade financeira da empresa.

Planejamento financeiro: projeção
de contas a pagar e contas a
receber

Entendendo o futuro financeiro da empresa

    

Um planejamento financeiro consiste basicamente na

organização do futuro financeiro da sua empresa, pelo menos

no curto prazo. Dessa forma, trata-se de uma previsão das

saídas e entradas de caixa nas próximas semanas ou

próximos meses.
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Como fazer?

Você precisará ter o auxilio de um calendário para fazer o

planejamento financeiro. Nele, você poderá registrar todas as

saídas previstas para o mês nas respectivas datas, como por

exemplo, conta de energia elétrica, fornecedores, aluguel,

pagamento de salários, etc. Feito isso, você fará o mesmo com

as entradas, ou seja, registrará quando ocorrerão as entradas

dos valores das vendas à prazo, geralmente feitas no cartão

de crédito. Após ter registrado tudo, você poderá calcular o

saldo previsto para cada semana, o que permitirá que você

saiba com antecedência a capacidade da sua empresa de

honrar os compromissos naquele mês. 

Nós da Campe Consultoria Jr já disponibilizamos em nosso

site um calendário financeiro para que você possa fazer esse

planejamento de forma rápida e visual.
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Por que fazer?

Com um planejamento financeiro, você terá uma noção da

saúde financeira do seu negócio no curto prazo. Com essa

informação em mãos, você será capaz de tomar decisões

antecipadamente visando evitar problemas. Para entender

melhor, considere que após realizar a projeção financeira do

seu negócio para o próximo mês, você percebeu que na última

semana do mês a perspectiva é de não haver caixa para

honrar os compromissos desse período. Dessa forma, desde o

início do mês você já poderá pensar em planos de ação para

evitar esse problema, como divulgar uma promoção com

antecedência ou até mesmo renegociar o vencimento desses

compromissos para evitar o pagamento de juros.

Além disso, com o gerenciamento das contas a receber, você

será capaz de reduzir ou até mesmo evitar inadimplentes,

uma vez que poderá criar uma política de cobrança mais

efetiva.  Já  com  o  controle  das contas a pagar, você evitará o 
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Quando fazer?

pagamento de juros oriundos de atrasos por conta de

esquecimentos. Vale lembrar que apesar de ser possível pagar

as contas através do débito automático, essa pode ser uma

ferramenta perigosa se usada de maneira equivocada, uma

vez que você poderá perder o controle do que está sendo pago

caso não se atente.

 

O planejamento financeiro deve ser atualizado semanalmente

para se obter uma maior precisão. Apesar das contas a pagar

fixas não sofrerem alterações frequentemente, com as

entradas ocorre o oposto. Como as vendas feitas no cartão de

crédito ocorrem com frequência e demoram certo tempo para

entrar na conta da empresa, é preciso fazer essa atualização

constantemente.
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O que é?

Como fazer?

Por que fazer?

Controle de estoque
Melhorando seu poder de decisão

       

O controle de estoque, como o próprio nome já diz, consiste
no controle das entradas e saídas de cada produto do estoque.
   

A maneira mais simples e eficaz de fazer o controle do
estoque é com o auxilio de algum software, como o Conta
Azul, Easystore, CEST e tsEstoque. Entretanto, também é
possível realizar esse controle através de planilhas
automatizadas, que por sua vez, podem ser elaboradas no
Microsoft Excel.

O controle de estoque é fundamental para que você saiba o
momento de comprar, atendendo exatamente as
necessidades da empresa e evitando excesso de compra e a
imobilização  do  capital  do  negócio.  Além  disso,  quando  há 
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Quando fazer?

compras em excesso, além de haver o risco das mercadorias

ficarem muito tempo paradas, há o risco delas ficarem

obsoletas e consequentemente encalhadas, o que

possivelmente acarretará em prejuízos. 

Com um controle de estoque eficiente, você também será

capaz de calcular indicadores como o prazo médio de

estocagem, o que permitirá que você saiba, por exemplo, o

tempo médio que cada produto fica no estoque antes de ser

vendido. Com essa informações, ficará muito mais fácil definir

quais mercadorias trazem mais resultado para o seu negócio e

quais devem ser evitadas.

O controle de estoque deve ser feito periodicamente, uma vez

que a variação do mesmo ocorre constantemente.
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O que é?

Como fazer?

Cálculo do ponto de equilíbrio
Descobrindo o faturamento mínimo
   

O ponto de equilíbrio é o valor que seu negócio precisa faturar
por mês para que não haja prejuízo e nem lucro, ou seja, ficar
no “zero a zero”. Saber qual é esse valor permitirá que você
trace metas para evitar o prejuízo e até mesmo reflita sobre a
viabilidade do negócio.

a)      Calcular o total de custos fixos do negócio;
b)      Calcular o faturamento total do mês;
c)      Calcular os custos variáveis totais do mês, ou seja, custo
das mercadorias vendidas, fretes, impostos e taxas sobre
vendas;
d)  Subtrair o valor encontrado no item “b” do valor
encontrado no item “c” (esse será o valor da margem de
contribuição). A margem de contribuição é o valor que sobra
do faturamento para o pagamento de custos fixos e lucro;
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e)      Dividir o valor encontrado no item “d” (margem de

contribuição) pelo valor do item “b” (faturamento total do mês)

e multiplicar por 100;

f)       Dividir o valor encontrado no item “a” (custos fixos

mensais) pelo percentual encontrado no item “e”

O valor encontrado no item “f” será o ponto de equilíbrio, ou

seja, o quanto seu negócio precisaria ter faturado para não ter

lucro e nem prejuízo no mês.
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Perceba que no exemplo acima, a empresa possui R$2.250,00 de custos fixos e vendeu R$5.000,00

no mês. No entanto, ela precisaria ter vendido R$5.921,05 para não ter saído no prejuízo.
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Por que fazer?

O cálculo do ponto de equilíbrio permitirá que você observe o

faturamento da sua empresa e saiba qual foi o resultado do

mês: lucro ou prejuízo. Em caso de prejuízo, será possível

tomar atitudes para melhorar o resultado para o próximo mês.

Além disso, também é possível analisar a viabilidade do

negócio. No exemplo acima, vamos supor que o dono da

empresa não consiga reduzir nenhum dos custos

apresentados e também não consiga aumentar o faturamento.

Nesse caso, ele saberia que o negócio dele não é viável, uma

vez que terá constantes prejuízos.

Para reduzir o ponto de equilíbrio, o empreendedor pode

tentar reduzir os custos fixos, reduzir os custos variáveis ou

então aumentar o faturamento. No caso de microempresas,

reduzir os custos fixos pode ser difícil, uma vez que ela

provavelmente já funciona no limite mínimo de gastos. Em

relação  aos  custos  variáveis,  poderia haver uma tentativa de 
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Quando fazer?

reduzir as taxas sobre vendas através de incentivos em

vendas no dinheiro ou então tentar realizar as compras de

mercadorias à vista para tentar obter descontos e

consequentemente reduzir o custo das mercadorias. A última

solução seria aumentar o faturamento em uma proporção

maior do que o custo das mercadorias vendidas.

    

Calcular o ponto de equilíbrio pode ser uma tarefa a ser feita

todo final de mês. Assim você será capaz de analisar o

resultado do período e ainda registrar esses dados para que

ao longo do tempo seja possível acompanhar a evolução ou

não do negócio.

Capital de  giro
Evitando a insolvência
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O que é?

Como calcular?

O capital de giro é uma reserva de recursos necessária para

que a empresa consiga manter suas operações entre o

período que realiza a compra do estoque e que recebe de fato

pela venda das mercadorias. Durante esse período a empresa

pode ter que honrar com compromissos, como os próprios

fornecedores, e precisa ter recursos para isso. Portanto, essa é

a função do capital de giro, ou seja, impedir que a empresa

fique insolvente.

Para calcular o capital de giro, basta seguir os seguintes

passos:

a) Contabilizar todas as suas contas a receber;

b) Contabilizar o valor total do estoque;
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c) Contabilizar suas contas a pagar;

d) Somar o valor do item “a” com o valor do item “b”;

e) Subtrair o valor do item “c” do valor do item “d”

Vale ressaltar que antes de calcular o capital de giro, deve-se definir um período. No caso abaixo,

considere que os valores referem-se ao mês de novembro. Portanto, todos os valores abaixo são

referentes a esse mês, ou seja, o total de contas a receber em novembro, o valor do estoque em

novembro e o total de contas a pagar em novembro.
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Por que calcular?

Quando calcular?

Sabendo a necessidade de capital de giro do seu negócio, você

poderá alocar os recursos da sua empresa de forma mais

eficiente, pois saberá exatamente o quanto precisa ter em

caixa para não correr o risco de ficar insolvente. No exemplo

acima, o empreendedor saberia que seria arriscado deixar o

caixa da empresa com um valor menor do que R$1.500,00 no

mês de novembro.

O capital de giro pode ser calculado de acordo com a variação

nos valores das contas necessárias para o cálculo. Caso haja

uma constância em seus valores, naturalmente você

perceberá um limite mínimo de caixa próximo ao ideal para

garantir a solvência do seu negócio. O mais importante é

acompanhar a evolução desse montante ao longo do tempo

para que não ocorram imprevistos.
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O que é?

Cálculo do resultado da empresa em um determinado

período
Verificando o resultado do esforço de todos

O cálculo do resultado da empresa em um determinado período pode ser feito através

do modelo simplificado de uma DRE (demonstração de resultado do exercício)

mostrada abaixo:
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Como fazer?

Para calcular o resultado da sua empresa, basta reproduzir o

modelo acima. Caso seja interessante, ainda é possível

aumentar a frequência do cálculo dos resultados, passando de

trimestral para mensal. Nele, você iniciará o cálculo a partir da

receita total de vendas da sua empresa no período. Após a

contabilização desse valor, você precisará subtrair o custo das

mercadorias que foram vendidas nesse período para chegar

no resultado bruto, ou seja, seu lucro antes dos custos e

despesas. Com esse resultado em mãos, basta subtrair os

valores totais de custos e despesas, tanto fixas quanto

variáveis e você obterá o resultado líquido da sua empresa no

período calculado.

Nesse caso, podemos ver mais uma vez a importância de

manter o controle financeiro da sua empresa, uma vez que

para calcular o resultado do negócio será necessário ter os

dados registrados.

.33



Por que fazer?

Calcular o resultado da sua empresa pode ter diversas

finalidades. Dentre elas, a mais importante é ter consciência

se o negócio é lucrativo ou não. Além disso, caso o lucro não

esteja sendo o esperado, através do modelo acima você

poderá identificar o que está onerando mais esse resultado e

ir em busca da raiz do problema. Por exemplo, considere que

você teve uma receita de vendas de R$10.000,00 e o lucro

líquido foi de R$1.000,00. Através da análise do modelo

acima, ficará fácil identificar o fator responsável por gerar

esse resultado, ou seja, se é o custo das mercadorias, se são

os custos e despesas fixas ou se são os custos e despesas

variáveis. Após identificar isso, você será capaz de ir em busca

de quais contas estão pesando mais na sua empresa e tomar

atitudes visando solucionar esse problema.
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Quando fazer?

O cálculo do resultado do seu negócio pode ser feito no

período que você achar melhor para o caso da sua empresa.

Normalmente, calcula-se mensalmente, trimestralmente,

semestralmente ou anualmente.

Conclusão

Para finalizar esse ebook, gostaríamos de frisar a importância

de uma boa gestão financeira para sua empresa. Sem ela, seu

negócio correrá grandes riscos que podem ser evitados

tranquilamente. Portanto, esperamos que através desse

verdadeiro guia prático você consiga melhorar a gestão

financeira da sua empresa ao colocar em prática o que foi

mostrado. O próprio guia já foi escrito em uma sugestão de

ordem para você aplicar na sua empresa: não tente fazer tudo

de uma vez. Estabeleça metas e mantenha a constância que

com certeza você perceberá as melhorias.
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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.

Sobre a Campe Consultoria

https://www.facebook.com/Campe.Consultoria.Jr/
https://www.instagram.com/campeconsultoria/
https://www.linkedin.com/company/campe-consultoria-jr-/
https://www.youtube.com/channel/UCx6tz_z0vB-fAyl9nxDEecg?view_as=subscriber
https://www.linkedin.com/company/campe-consultoria-jr-/


Gabriel Cabral da Costa

Autor do texto

gabriel.cabral@campe.com.br

(24) 98144-4406

LinkedIn: Gabriel Cabral

Lucas Portugal Rodrigues

Revisão Estrutural e Ortográfica

lucas.portugal@campe.com.br

(22) 99890-5846

LinkedIn: Lucas Portugal

Ana Carolina de Almeida Castro

Design

ana.carolina@campe.com.br

(32) 99106-0109

LinkedIn: Ana Carolina Almeida Castro

Campe Consultoria Jr.

atendimento@campe.com.br

(32) 99924-7987

Rua José Lourenço Kelmer, s/n UFJF,

Juiz de Fora - MG

36036-900

Editores


