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Introdução

Nesse cenário, é comum ser responsável
por diferentes atividades, como gerenciar

Como empresário, seu desejo é ver seu

cobranças, pagamentos e fluxo de caixa,

negócio crescer de maneira sustentável. O

assim como gerir a equipe e supervisionar

objetivo é garantir uma boa gestão financeira

o setor de vendas. Contudo, é difícil

para ser eficiente e alcançar melhores

fazer uma gestão financeira eficiente

resultados. No entanto, essa prática nem

quando o foco é tão disperso.

sempre é fácil para quem tem uma PME.
É por isso que criamos este guia para
Os pequenos e médios empreendimentos são a

PMEs. Aqui, o objetivo é mostrar como

maioria no país. Segundo dados do Sebrae, elas

você pode melhorar as finanças da sua

são a base do emprego no Brasil, porque abrangem

empresa e daremos dicas para aperfeiçoar

72 milhões de pessoas. Desse total, 26 milhões

ainda mais esse trabalho. Então, que tal

empreendem ou trabalham por conta própria.

conhecer as sugestões? Boa leitura!

A importância
da gestão
financeira para
empreendedores

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

Abrir o próprio negócio é um
desafio — e você já deve saber isso.
A alta competitividade presente
no mercado exige uma gestão
financeira eficiente para alcançar
o sucesso. Mas o que significa
colocar essa ideia em prática?
A gestão financeira contempla uma série
de procedimentos e ações administrativas
que permitem analisar, planejar e
controlar as atividades referentes ao
capital da empresa. Sua finalidade é
melhorar os resultados obtidos e elevar
o valor do patrimônio para assegurar
um crescimento sustentável.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

Assim, suas principais finalidades são:

Seguindo essas etapas, você consegue organizar a
movimentação de dinheiro no seu negócio. Quando

»» realizar a análise e o planejamento financeiro para
verificar as ações necessárias e alcançar melhorias;

realizada de maneira eficiente, a gestão financeira torna
sua empresa bem-sucedida e rentável. Ao mesmo
tempo, oferece uma boa visualização de como o

»» utilizar de maneira mais adequada os
recursos por meio de avaliação e captação,

negócio se desenvolve e quais caminhos devem ser
seguidos para chegar aos melhores resultados.

com consequente alocação eficiente;
Ao colocar essa ideia em prática, a chance de sobrevivência
»» verificar a concessão de crédito aos clientes e
gerenciar o recebimento dos pagamentos a prazo;

do negócio aumenta. Segundo dados do Sebrae, a
taxa de continuidade dos negócios com até dois anos
chegava a 77% em 2014 — últimos dados apresentados.

»» efetivar recebimentos e pagamentos

Em 2010, o percentual era de apenas 54%.

para controlar o saldo de caixa;
O que gerou essa melhoria? Boa parte dela é derivada
»» monitorar contas a pagar e a receber
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dos Microempreendedores Individuais (MEIs), que se

referentes a compras e vendas a prazo,

fortaleceram no período. Quando excluídos da contagem, a

despesas operacionais e impostos.

alta passa para 58%. Ainda assim, o resultado foi positivo.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

Dentre as principais causas de

O mesmo levantamento do Sebrae

mortalidade estão falta de:

ainda apontou as principais

»» planejamento;
»» capacitação em gestão de negócios;

dificuldades encontradas no primeiro
ano de atividade da organização.
Veja o que o estudo apontou:

»» aperfeiçoamento dos produtos;
»» atualização;
»» acompanhamento de receitas e
despesas;
»» mercadorias que se diferenciam no
mercado.
Todas essas questão estão relacionadas
à gestão financeira. Afinal, quanto mais
capacitado for o empreendedor, maior é

»» falta de clientes (16%);
»» falta de capital (16%);
»» falta de conhecimento (12%);
»» mão de obra (10%);
»» imposto/tributos (10%);
»» inadimplência (6%);
»» concorrência (4%);
»» burocracia (4%);

a chance de ele colocar em prática uma

»» marketing/propaganda (3%);

boa gestão dos negócios e de fazer um

»» crise (2%);

planejamento sustentável e de longo prazo.

»» linha de crédito (1%).
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

Novamente, esses tópicos evidenciam
os problemas derivados da má gestão
financeira. O empresário que abre
seu negócio sem um planejamento
tende a ter falta de capital.
Ele também desconhece informações sobre
impostos e tributos, e faz um gerenciamento
inadequado das vendas a prazo, o que
implica em aumento da inadimplência.
Percebe como tudo está interligado?
É por isso que uma boa gestão financeira
significa tomar melhores decisões,
que estão embasadas em dados e são
lógicas e consequentes. Assim, existem
cinco principais benefícios derivados
dessa prática. Conheça a seguir!
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

REDUÇÃO DE RISCOS

Com a gestão financeira, você tem um controle
maior dos dados e uma chance maior de

Gerenciar qualquer negócio implica riscos — e

cumprir todas as obrigações financeiras.

é impossível eliminá-los por completo. Mas é
totalmente viável reduzi-los e tratar as incertezas.

Esse trabalho ainda é facilitado com
É isso que a gestão financeira faz. A abertura

a ajuda de softwares especializados,

de um negócio contém, principalmente, dois

que oferecem informações

fatores que trazem riscos a essa empreitada:

confiáveis, por exemplo, para
conceder crédito aos clientes.

»» trabalho com previsões, que podem não
se concretizar e mudar no futuro;
Com isso, você consegue descobrir dados
»» uso de dados históricos como base para as
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relevantes e entender melhor como o negócio

projeções, o que significa que um erro nas

funciona. Isso também leva à redução da

informações ocasiona falhas nos prognósticos.

inadimplência e, claro, dos riscos existentes.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

ACESSO FACILITADO A RELATÓRIOS

AUMENTO DA PRATICIDADE
DOS RESULTADOS

Ter dados armazenados em sistemas financeiros
facilitam as tomadas de decisão e a geração de

Ter uma gestão financeira eficiente exige contar com

relatórios. Esse processo oferece uma visão mais

sistemas adequados, que focam a simplicidade e

ampla das informações, que permitem analisar os

a praticidade dos resultados. Essas vantagens são

recursos disponíveis e como devem ser alocados.

percebidas devido a três principais aspectos:

Com os relatórios, você analisa quais setores gastam mais
e de que forma é possível reduzir custos. Ainda é possível

»» centralização das informações, que permite a
você verificar o que precisa em um único local;

acompanhar melhor o fluxo de caixa e fazer um planejamento
financeiro adequado, a partir de informações relevantes.

»» eliminação ou redução de arquivos físicos, que ocupam
espaço e geram custos desnecessários ao negócio;

Perceba que a geração de relatórios é mais interessante
que utilizar planilhas — por isso, vale a pena usar um

»» padronização dos procedimentos, medida que

software especializado. Ao obter dados específicos

simplifica a rotina e as operações manuais para

e informações gerenciais, fica mais fácil ter uma

evitar inconsistências e variações, especialmente

visão precisa do desempenho empresarial.

quando há troca de colaborador.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES
Esses critérios fazem com que os dados
fiquem armazenados em um ambiente
seguro e criptografado, isto é, em caso
de invasão ao sistema, as informações
se mantêm preservadas. As ações
realizadas também garantem que todos
os colaboradores executem o mesmo
processo em qualquer situação.
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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

AGILIDADE

DIMINUIÇÃO DE ERROS NO
EMPREENDIMENTO

Contar com operações rápidas é um dos benefícios
da gestão financeira. Como você sabe onde os dados

Adotar processos manuais (como a gestão

estão e de que maneira podem ser acessados, é mais

financeira feita de maneira superficial em cadernos

ágil tomar decisões acertadas devido à geração de

ou planilhas) é um erro significativo, porque é fácil

relatórios e centralização das informações.

perder dados e fica quase impossível ter uma
visualização ampla do contexto de negócio.

Com o sistema de gestão, esse processo é
agilizado ainda mais. A solução fica responsável
por registros e cálculos e você tem a chance de
cuidar de atividades estratégicas.

Ao ser eficiente e ter um software específico,
consegue lidar com uma grande quantidade de
dados e eles são mais precisos e confiáveis. Isso
gera relatórios melhores e mais aprofundados.

Outros setores também se tornam mais rápidos, como é o
caso do estoque, que identifica a necessidade de adquirir

Como fica claro, há vários benefícios claros em realizar

itens para a área de vendas. Assim, é desnecessário

uma gestão financeira eficiente. Mas como colocar essa

esperar um posicionamento de um departamento

ideia em prática? No próximo tópico mostraremos as

para que outro execute determinada ação.

dicas que devem ser implementadas. Continue lendo!
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As boas
práticas para
uma gestão
financeira
eficiente

AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

A gestão financeira depende de uma
série de fatores. Muitos são difíceis
de serem colocados em prática
em pequenas e médias empresas,
porque a rotina dos empresários é
complexa e cheia de desafios. Nessa
situação, é muito comum ter que
“apagar os incêndios” diários e, assim,
deixar de lado outras atividades, que
também são relevantes e objetivam o
crescimento sustentável do negócio.
Então, como reverter esse cenário e
garantir uma gestão financeira eficiente?
É o que vamos mostrar, a partir de agora,
com as dicas a seguir. Confira!
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AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

MANTENHA O
FLUXO DE CAIXA

»» conhecer todas as contas a pagar, tanto de fornecedores
quanto de impostos e contas de consumo. O objetivo é
evitar o pagamento com atraso, que gera multas e juros,

O fluxo de caixa é uma ferramenta

além da perda de possíveis descontos conquistados;

de controle financeiro. Por meio dele,
você acompanha as movimentações

»» controlar o estoque para evitar o excesso de produtos,

de dinheiro do negócio a partir

que representam capital parado, e a falta de mercadorias,

da relação de entradas e saídas.

a fim de aproveitar todas as oportunidades de venda;

Com isso, há possibilidade de
prever pagamentos e recebimentos

»» fazer um planejamento financeiro no começo

futuros, assim como identificar de

do ano a partir de previsões de faturamento e

que maneira é possível otimizar e

despesas. Assim, é possível identificar se o saldo

alocar os recursos corporativos.

de caixa será suficiente ou se a empresa terá
dificuldades de honrar seus compromissos;

Para fazer o fluxo de caixa, é preciso
registrar todas as movimentações
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»» acompanhar os números mensalmente para identificar

financeiras, assim como verificá-las

oportunidades e demandas, além de verificar se

e analisá-las. Por isso, é importante:

o andamento das finanças está adequado.

AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

Perceba que o fluxo de caixa é a base da gestão
financeira das PMEs. Ele deve ser conferido todos
os dias, de preferência, ou semanalmente (no
máximo). A partir dele, também se torna mais fácil
trabalhar com indicadores financeiros, como:
»» lucratividade;
»» ticket médio, ou seja, o valor médio
adquirido por cliente a cada compra;
»» despesas fixas e variáveis;
»» faturamento;
»» recebíveis em curto e longo prazos.
Ao realizar essa prática, há melhoria na gestão de
gastos e do controle financeiro, com visualização
do que é gasto e como os recursos são captados.
Isso também leva a uma melhoria do planejamento
financeiro e das tomadas de decisão.
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AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

SEPARE FINANÇAS PESSOAIS
DAS EMPRESARIAIS

Para começar o processo de separação

Um erro comum em PMEs é misturar contas pessoais

o faturamento médio mensal, o

e empresariais. O empresário acredita que pode fazer

gasto médio da empresa por mês e

retiradas constantes, conforme sua necessidade, sem

o quanto você gasta para viver.

das finanças, é preciso identificar:

prejudicar o negócio — afinal, há lucro. No entanto,
essa postura representa um grande desconhecimento
de gestão financeira e do próprio empreendimento.

A partir disso, é possível definir o pró-labore.
Lembre-se de ajustar seu orçamento pessoal

O ideal é determinar um pró-labore, isto é, um valor

à realidade financeira do negócio.

que serve como salário para o empresário. Essa
quantia deve servir para contas e gastos pessoais.

Por exemplo: se sua empresa fatura R$50 mil
por mês, é necessário primeiro considerar o
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O restante do faturamento deve ser utilizado para

valor médio de contas a pagar. Imagine que

quitação de débitos em abertos da empresa,

seja de R$30 mil. Nesse caso, o pró-labore

assim como para a realização de investimentos

poderia ser de R$5 mil, para sobrar R$15 mil

e compra de mercadorias ou insumos.

para investimentos no negócio e imprevistos.

AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

PRECIFIQUE OS PRODUTOS/SERVIÇOS

A partir disso, utilize o software de gestão ou a planilha
financeira com todos os valores mensais que você já

Uma das questões mais importantes de um empreendedor

tem. Preencha contas a pagar e a receber, tributos a

é precificar corretamente os produtos ou serviços. É

serem quitados, custos e despesas fixos e variáveis.

preciso que o valor de cada unidade seja capaz de pagar
impostos, encargos, custos e despesas e, ao mesmo
tempo, ofereça uma margem de lucro para o negócio.
Nesse cálculo é preciso considerar os seguintes critérios:

»» pró-labore;
»» provisões e reservas, para pagar o 13º
salário e o proporcional de férias para
os colaboradores, por exemplo;
»» manutenção, conforme as quantias
desembolsadas nos meses anteriores;
»» investimentos, para garantir a melhoria
constante do negócio.
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Nesse momento, é importante destacar que os gastos
fixos são aqueles que precisam ser pagos todos os
meses, como aluguel, salário de colaboradores, internet
etc. Já os variáveis contemplam aquelas contas que
variam conforme a venda ou a produção, por exemplo,
comissão dos vendedores, serviços de terceirizados,
manutenção emergencial de equipamentos etc.
Com os valores mensais, defina sua margem de lucro.
Nesse momento, considere o mercado para garantir
a competitividade da sua empresa. Em seguida,
você pode aplicar diferentes fórmulas, mas a mais
recomendada é a da margem de contribuição.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA
PARA EMPREENDEDORES

Ela prevê o valor que sobra do custo de venda após o desconto dos gastos variáveis. Para isso, é preciso colocar em prática a
seguinte fórmula: margem de contribuição = valor de venda – custos e despesas variáveis. Por exemplo: imagine que os custos e
as despesas variáveis sejam de R$70, já contabilizando impostos e infraestrutura. Você deseja uma margem de contribuição de
R$30. Então, temos que o valor de venda deve ser de R$100, porque: 30 = valor de venda – 70 = 70 + 30 = 100.
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AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

USE A TECNOLOGIA
Os recursos tecnológicos são indispensáveis
para uma gestão financeira eficiente. Por meio
das soluções adequadas, você consegue ter mais
precisão nos dados e obter informações relevantes
com cálculos realizados automaticamente.
Para você ter uma ideia da importância da gerenciar
finanças, o levantamento do Sebrae, que já apresentamos,
aponta que esse critério é um dos mais importantes
para evitar o fechamento dos negócios, na visão dos
empreendedores. O item obteve 13% de relevância.
O primeiro lugar é menos impostos e encargos,
que totalizaram 52%. O que muita gente deixa de
perceber é que a redução dos tributos também
tem relação com a gestão financeira.
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AS BOAS PRÁTICAS PARA UMA
GESTÃO FINANCEIRA EFICIENTE

Com um bom planejamento e a

»» centralização das informações, com

tecnologia, é possível reduzir a carga

facilidade de acesso aos dados;

paga e ser mais eficiente. De quebra,

»» controle apropriado de entradas e

ainda existem sistemas que indicam o
risco de inadimplência de determinado
cliente. Essa é uma maneira fácil de
conceder crédito com cuidado e reduzir
a probabilidade de ficar sem receber.

saídas, para evitar o esquecimento
de contas a pagar ou a receber;

fechados com mais segurança e menor
risco de calote. Outros benefícios
oferecidos pela tecnologia são:

a fim de saber de onde o dinheiro
vem e para onde vai;

investimento feito em tecnologia se
traduz em menos erros e retrabalhos;
»» auxílio às tomadas de decisão, porque
são gerados relatórios rápidos e
atualizados, que permitem interpretar
as informações com simplicidade;
»» acesso remoto, porque boa parte dos
sistemas é oferecido em nuvem e é
online, isto é, pode ser acessado a partir
de qualquer dispositivo com internet.
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para uma gestão financeira
eficiente? Todas as dicas que
repassamos são complementares
e permitem chegar ao sucesso.

»» acompanhamento das movimentações,

»» redução dos gastos, porque o
Em outras palavras, os negócios são

Percebe como a tecnologia contribui

Contudo, é possível ir além e otimizar
ainda mais a atividade. Quer ver
como? Confira no próximo tópico!

5 dicas sobre gestão
financeira que todo
empreendedor deve
conhecer

5 DICAS SOBRE GESTÃO FINANCEIRA QUE
TODO EMPREENDEDOR DEVE CONHECER

Para isso, elabore um plano de negócios.
Esse documento analisa vários aspectos
importantes de serem considerados antes de
abrir um negócio. Entre eles estão:

»» público-alvo;
»» fornecedores;
»» custos fixos e variáveis;

TENHA CONTROLE DESDE O INÍCIO DO NEGÓCIO

»» localização;
»» concorrência.

O planejamento e a gestão financeiros devem ser colocados em prática desde
o começo. Por mais que você ache difícil implementar esses conceitos, é

A partir dessas informações, a chance de

fundamental adotar essa prática, porque ela reduz a preocupação e as incertezas

sucesso é maior, porque você sabe quais

que fazem parte de qualquer empresa.

são os melhores caminhos a seguir.
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5 DICAS SOBRE GESTÃO FINANCEIRA QUE
TODO EMPREENDEDOR DEVE CONHECER

SEJA DEDICADO

LEMBRE-SE DO FLUXO DE CAIXA

A abertura de um negócio próprio exige esforço

O fluxo de caixa é uma ferramenta essencial, como

e dedicação. Deixar a empresa nas mãos dos

já explicamos. Por isso, é importante atentar às

colaboradores ou de terceiros é arriscado. Por

movimentações financeiras e verificar as contas

isso, é essencial saber o que acontece de perto,

todos os dias para planejar o pagamento e o

mesmo que alguma função, como a contabilidade,

recebimento de recursos. Dessa forma, também

seja delegada para uma equipe especializada.

é possível projetar entradas e saídas futuras, a
fim de realizar um planejamento eficiente.

Essa é a melhor maneira de saber se os números
estão certos, se há alguma tendência a considerar,
quando é possível realizar investimentos e mais.
Assim, você também identifica quais soluções
tecnológicas são as mais adequadas, como um
sistema de consulta a CPF e CNPJ para verificar
o risco da concessão de crédito ao cliente.
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Uma dica é separar cada movimentação
dentro de categorias ou centros de custos,
como os departamentos que existem. Por
exemplo: gastos do setor de vendas, de
estoque, do próprio financeiro etc.

5 DICAS SOBRE GESTÃO FINANCEIRA QUE
TODO EMPREENDEDOR DEVE CONHECER

CUIDE DA ORGANIZAÇÃO E DA
GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

EVITE GASTOS EXCESSIVOS
COM FOLHA DE PAGAMENTO

Sua empresa precisa trabalhar com um orçamento

O ideal é que a empresa gaste entre 30% e 40% do

anual, com previsão de receitas, despesas e do

seu faturamento com pessoal. Quando ultrapassar

Balanço Patrimonial — você pode contar com a

esse percentual, há menos controle financeiro.

ajuda do contador para ter acesso a esse último
item. Dentro desse planejamento, defina os objetivos

Por isso, verifique a real necessidade de colaboradores

financeiros, metas a serem conquistadas e remuneração

e em quais funções devem ser alocados. Considere

variável com base nos propósitos atingidos.

ainda a formação de um fundo de reserva para custos
previsíveis (como férias, 13º salário etc.) e demissões.

Além disso, estude estratégias de precificação e as
atitudes mais indicadas para o mercado. Lembre-

Seguindo todas essas dicas, você consegue

se de que esse processo é facilitado com sistemas

desvendar os segredos da gestão financeira eficiente

de gestão financeira, que possibilitam mapear o

e otimizar esse processo na sua empresa. Então,

destino, a origem e a movimentação dos recursos.

que tal colocar a recomendação em prática?
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Conclusão
Colocar em prática uma gestão financeira
eficiente para pequenas e médias empresas
implica adotar várias atividades recomendadas.
Neste guia buscamos apresentar as principais
opções para você implementar a partir de agora.
Como você viu, a tecnologia é fundamental nesse
processo. Lembre-se de adotar uma solução
para organizar as finanças e também conceder
crédito de maneira segura. Caso contrário, seu
negócio está sujeito a riscos e incertezas.
Então, que tal começar a ter sucesso por meio
de uma boa gestão financeira? Adote as ações
que indicamos e veja sua empresa crescer!
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Presente há 50 anos no mercado brasileiro, a Serasa Experian
é responsável pela maior base de dados da América Latina e
oferece os relatórios mais precisos e eficazes do mercado.
Apoiamos empresas, empreendedores e consumidores em
suas decisões de crédito e oferecemos soluções para gestão
de riscos, marketing e certificação digital.
Desde 2007 somos parte do grupo Experian, a maior referência
mundial em serviços de informação. Por meio de nossas
soluções tecnológicas e inovadoras, desvendamos o poder dos
dados para ampliar oportunidades para pessoas e empresas.

