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finanças
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empresariais?
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1. Introdução
De acordo com o princípio da entidade, as receitas e
despesas da pessoa jurídica não devem se misturar com as
despesas da pessoa física. Entretanto, é muito comum entre
empreendedores, a prática de misturar as finanças pessoais
e empresariais, o que pode impactar a saúde financeira do
negócio e impedir a sua perenidade.
Quando há uma confusão entre o patrimônio dos sócios e o
patrimônio empresarial é verificada uma dificuldade em
acompanhar os resultados financeiros da empresa, o que
pode levar a tomadas de decisões equivocadas e por
conseguinte, prejudicar o crescimento do negócio.
À vista disso, é importante que os empresários mantenham
um planejamento financeiro adequado, para que assim,
consigam ter clareza

sobre a situação financeira do

empreendimento e possam otimizar o gerenciamento dos
recursos

de

maneira

a

potencializar

os

resultados

alcançados.
Neste e-book você confere como separar as finanças
pessoais das empresariais.
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2.Como separar as finanças pessoais
das empresariais?
Conforme já elucidado, o planejamento financeiro adequado
irá permitir ao empreendedor ter um maior controle sobre a
situação financeira da empresa, facultando a ele uma gestão
mais

inteligente

sobre

os

seus

recursos.

Assim,

na

sequência foram listadas algumas práticas que poderão
auxiliar o empresário a realizar a diferenciação entre os
gastos pessoais e empresariais, promovendo assim, uma
gestão financeira mais estratégica para a sustentabilidade
da empresa e para o alcance dos objetivos pessoais.

2.1. Separe as contas
Para um maior controle financeiro, é recomenda e criação
de duas contas-correntes, uma para a pessoa física e outra,
para a pessoa jurídica. Assim, é possível ter uma maior
clareza sobre o fluxo de dinheiro dentro da empresa, bem
como, em relação a origem dos recursos, permitindo que
sejam realizadas análises mais assertivas.

2.2. Estabeleça o pró-labore
O pró-labore é a remuneração paga aos sócios de uma
empresa pelos serviços prestados por eles à firma. Dessa
forma,

a

adoção

transparência

em

do

método

relação

ao

oferece
valor

uma

maior

competente

aos

proprietários do empreendimento, evitando que hajam
retiradas extraordinárias.
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2.3. Realize o controle do Fluxo de Caixa
O fluxo de caixa é um dos instrumentos mais importantes
para o planejamento e controle financeiro de um negócio. A
ferramenta

permite

que

sejam

realizadas

projeções

relativas a saúde financeira da empresa de maneira a
garantir a manutenção do capital de giro, constituindo
assim, um excelente norteador para tomadas de decisões.
Através dele, é possível:
acompanhar o fluxo de dinheiro dentro da empresa;
definir e acompanhar as metas do empreendimento;
otimizar a gestão dos recursos;
projetar o faturamento da empresa, etc.

2.4. Registre as entradas e saídas da empresa
É recomendado ainda, que sejam realizados os registros das
entradas e saídas de dinheiro em caixa tanto

para a

empresa, quanto para a vida pessoal. A prática irá permitir
uma

maior

organização

financeira

e

um

maior

entendimento em relação as despesas e receita do negócio.
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2.5. Evite

realizar retiradas não prevista no caixa da

empresa
É muito comum que ao surgirem demandas inesperadas ou
gastos não previstos, os empresários recorram ao caixa da
empresa para solucionar o problema. Entretanto, ao fazer
isso, o empreendedor pode estar comprometendo o capital
de giro do negócio e colocando em risco a perpetuidade do
empreendimento. Assim, é sugerido que seja feita uma
reserva de emergência para eventuais adversidades.

3.Problemas da não distinção dos
gastos pessoais e empresariais
A não diferenciação das finanças pessoais e empresariais
pode acarretar em uma série de problemas para a empresa,
entre eles:

3.1. Perda do controle financeiro
Ao misturar as despesas competentes aos sócios com
aquelas de caráter pessoal, há uma perda do controle
financeiro da empresa, consequência da falta de clareza em
relação as entradas e saídas do negócio, o que impede a
mensuração dos ganhos que o empreendimento gera.

.6

3.Problemas da não distinção dos
gastos pessoais e empresariais
Além disso, a falta de um controle financeiro assertivo
impacta negativamente as decisões referentes ao futuro do
negócio, uma vez que não há uma compreensão crível
sobre os resultados alcançados.

3.2. Falta de clareza em relação aos gastos
A confusão entre os gastos pessoais e empresariais reflete
também em uma falta de conhecimento em relação as
despesas que mais impactam os resultados da firma, o que
pode implicar, por exemplo, no corte de gastos necessários
para o funcionamento do negócio. Assim, essa falta de
clareza impede que os empresários possam traçar ações
corretivas tendo em vista a otimização da gestão financeira.

3.3. Problemas com a Receita Federal
A discordância de informações geradas pela combinação
dos gastos pessoais e empresariais pode resultar em
inconsistências fiscais, podendo incorrer em multas para a
empresa.
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4.Conclusão
Durante a leitura do material foi possível perceber a série de
problemas que a não diferenciação entre os gastos pessoais
e empresariais pode trazer para o negócio, podendo
inclusive, resultar na falência da empresa. Assim, é
importante que o empresário busque manter as contas
separadas, de forma a otimizar a gestão financeira do
empreendimento.
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5.Sobre a Campe
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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