Finanças em
tempos de crise:
como as PMEs podem
reduzir impactos
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Introdução
Somado aos abalos financeiros vivenciados pela economia brasileira
nos últimos semestres, o cenário econômico atual se tornou ainda mais
complexo. Em circunstâncias tão adversas como essa, as pequenas
e médias empresas tendem a sentir os impactos rapidamente.
Se você é empresário e se identificou nessa situação, saiba que o momento
exige a aplicação de uma gestão financeira em crise. Para atravessar
esse momento da melhor maneira possível, é preciso refletir e rever toda
a estratégia das finanças do negócio. Sem a orientação necessária,
todo esse processo toma um tempo precioso da gestão das PMEs.
Pensando nisso, criamos este e-book especial, sobre como reorganizar as
finanças do seu negócio. Nele, estão elencados todos os aspectos necessários
para conservar a estabilidade da sua empresa — tanto nos próximos meses como
em qualquer outro eventual momento desafiador. Então, continue a leitura para
saber exatamente como enfrentar tempos difíceis para o caixa do seu negócio!
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Como lidar com a gestão financeira em tempos de crise?

COMO LIDAR COM A GESTÃO FINANCEIRA EM TEMPOS DE CRISE?

Como se sabe, os planejamentos financeiro e estratégico

Na lista de obrigações financeiras, estão basicamente

são criados de acordo com as necessidades e ambições

a folha salarial, os tributos e o pagamento de

de cada organização. Mas o que fazer diante de

fornecedores. Caso a empresa tenha financiado

uma profunda mudança do mercado? Muita coisa.

a renovação do maquinário há pouco tempo,

A primeira delas é, naturalmente, verificar os efeitos

por exemplo, a responsabilidade aumenta.

imediatos provocados no fluxo de caixa da empresa.
Apesar de o replanejamento das finanças se referir a
Depois dessa análise emergencial, é possível ter uma

cenários complexos, o raciocínio inicial é simples. Se a

noção mais clara quanto às ações drásticas que deverão

receita passou a ser insuficiente para arcar com custos e

ser tomadas. Algumas delas, embora dolorosas, são

despesas, resta efetuar alguns ajustes. O objetivo consiste

praticamente inevitáveis. Sem dúvida, uma das principais

em promover algum equilíbrio às contas, além de fornecer

é a quase inevitável demissão de colaboradores

mais segurança ao processo de tomada de decisão.

(dependendo do segmento do negócio e do fundo reserva).
O conjunto e a qualidade dessas deliberações serão
A diminuição do quadro de funcionários é motivada,

determinantes para garantir a saúde financeira

em maior ou menor grau, pela evidente e acelerada

da empresa no curto, médio e longo prazo. Logo,

diminuição do faturamento. Quanto menor for o capital

é imprescindível que elas estejam amparadas em

de giro do negócio, maior tende a ser o impacto na

um vasto agrupamento de dados que manifestem

capacidade de a empresa honrar seus compromissos.

a realidade de todas as áreas do negócio.
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Ainda sobre essas resoluções, um ponto
importante é a rapidez com que algumas
delas devem acontecer. Em outras
palavras, elas precisam acompanhar
o ritmo da progressão dos sintomas
exibidos pelo mercado financeiro.
No entanto, é igualmente essencial se
precaver contra possíveis precipitações,
incluindo a própria demissão de funcionários.
Antes de buscar essa saída rápida, existem
outras a serem exploradas, como a revisão
de todo o custo operacional da empresa.

6

Como organizar as finanças do seu negócio?

COMO ORGANIZAR AS FINANÇAS DO SEU NEGÓCIO?

Com um bom planejamento e uma

Repare que essas projeções de fluxo

Assim, o ideal é contar com a visão apuradas

boa dose de organização financeira,

de caixa são uma rotina de qualquer

dos profissionais especialistas da empresa

sua empresa tem grandes chances

gestão financeira de excelência.

de cada departamento. Com a mudança

de contornar os obstáculos. Veja, na

Logo, é altamente recomendável

das estratégias de vendas, por exemplo,

sequência, o que você deve fazer:

que elas sejam incorporadas

é importante estimar qual é o resultado

PROJEÇÃO DO
FLUXO DE CAIXA
Olhar apenas para o passado e o
presente não basta. Depois de analisar
as consequências sofridas pelo
negócio, você precisa se concentrar
nos resultados futuros, exibidos pelas

integralmente à administração do
seu negócio, assim como acontece
com a cultura orçamentária.
Isso quer dizer que as previsões de
faturamento e gastos devem ser feitas
conforme as informações entregues
pelas diferentes áreas da empresa. Com

esperado para os meses seguintes.
Com o objetivo de obter previsões mais
precisas, todos os fatores inerentes às
novas metodologias empregadas, como
vendas feitas pela internet, devem ser
considerados. O ritmo de produção, é
claro, deve estar alinhado com a nova
realidade ilustrada pela equipe de vendas.

projeções do fluxo de caixa. Trata-se de

um software ou sistema de gestão, o

um detalhe indispensável para verificar

trabalho é muito facilitado. Para tanto,

se deve produzir em excesso. Tampouco

a viabilidade de honrar aqueles

porém, é necessário que haja uma

é aconselhável vender uma quantidade

mesmos compromissos financeiros

capacidade aprofundada de análise dos

de itens sem garantir o pagamento

mencionados anteriormente.

variados dados extraídos dos relatórios.

de todos os custos de produção.

Em momentos econômicos delicados, não
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SIMULAÇÃO DE CENÁRIOS
A união de todos os elementos mencionados, somada a muitos
outros, será crucial para que você consiga, enfim, simular
múltiplos cenários. A complexidade de criação deles dependerá
do volume de dados e do nicho de atuação da empresa.
Na prática e de um modo geral, você deve conceber um cenário
ideal, normalmente feito com base na conquista dos melhores
resultados possíveis. A partir daí, é necessário elaborar um cenário
distinto, resultante da troca de uma ou mais variáveis-chave. De
forma resumida, essas variáveis proporcionam um mapeamento
das origens de gasto, lucro ou rentabilidade do negócio. Para
facilitar o processo de elaboração e visualização dos cenários,
elas precisam ser classificadas entre internas e externas.
Como você pode imaginar, as variáveis internas se referem a tudo o
que possa ser gerenciado pela própria empresa. Já as externas dizem
respeito aos fatores que fogem do controle de gestão da organização.
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Como exemplos de variáveis internas, podemos citar:

Entre as variáveis externas, estão:

• metas de vendas;

• encarecimento ou barateamento dos
preços de insumos;

• capacidade produtiva;
• incidência de tributos;
• medidas de gerenciamento do estoque;
• revisões salariais, feitas com base no
• total de colaboradores;

aumento estipulado para cada categoria;

• jornadas extra de trabalho;

• constantes oscilações do índice de inflação;

• horários alternativos de trabalho;

• alterações da taxa básica de juros;

• gestão das contas a pagar e a receber;

• valorização ou desvalorização do
real perante moedas estrangeiras

• política de investimentos.

(principalmente o dólar americano).
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Apesar da ausência de controle das empresas

E de onde virá o dinheiro e qual será o custo final?

sobre as variáveis externas, note que, com

É necessário diminuir o quadro de funcionários

um bom trabalho de campo, é perfeitamente

temporariamente ou alterações pontuais na

possível prevê-las. Ao lado das premissas

carga horária resolveriam o problema por 1 ou 2

internas, os indicadores externos concedem

meses? Ao mesmo tempo, o que pode ser feito

pistas decisivas para os próximos passos

com relação à redução dos custos operacionais?

da sua empresa. Em contextos complexos e
mais imprevisíveis, a simulação de cenários

Esses e muitos outros questionamentos

é fundamental para reconhecer o terreno

relevantes devem ser realizados no decorrer da

e enxergar as direções mais seguras.

simulação de múltiplos cenários. Naturalmente,
a intenção é usar o recurso para aprimorar

Qual será exatamente a lucratividade

aquele mesmo processo de tomada de decisão.

propiciada pelo delivery? Será que você deve

Em tempos normais, você já é convocado a

prosseguir aquele planejamento de expansão

tomar uma série de deliberações delicadas.

agora ou deve esperar um pouco mais? Se sim,

Na hora de buscar o reequilíbrio financeiro do

por quanto tempo e quais seriam as condições

negócio, é preciso ter ainda mais cautela e

favoráveis à manutenção do investimento?

estar munido de informações de qualidade.
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COMO REDUZIR OS IMPACTOS NAS FINANÇAS DO SEU NEGÓCIO?

USO DE NOVOS CANAIS DE VENDA
Estes canais são, basicamente, todos os meios viáveis de se concretizar
uma venda pela internet. O que merece destaque aqui é o fortalecimento
dos laços da empresa com os clientes. Com as ferramentas tecnológicas
adequadas, você pode se surpreender com os resultados.
No caso de farmácias, drogarias e restaurantes, os serviços de
delivery podem se tornar uma fonte de receita bem atrativa. Já em
outros segmentos não basta solicitar a criação de um aplicativo.
Existem, todavia, algumas soluções criativas, como a venda
futura de produtos ou serviços com descontos interessantes.
Com relação às soluções para amenizar as lacunas econômicas ocasionadas

Esse tipo de ação, inclusive, serve para medir qual é a popularidade da

por circunstâncias adversas, há, igualmente, muitas ações que rendem

sua empresa perante os clientes. Isso porque o sucesso da empreitada

bons resultados. Para que elas surtam o efeito esperado, entretanto, um

depende fundamentalmente da adesão deles. A identificação com a marca

detalhe é determinante: admitir a profundidade do problema. Em vez de

precisa chegar ao ponto de adquirir algo que será consumido somente

tentar negar os dias difíceis que virão, é melhor criar estratégias eficazes

daqui há 30 dias ou mais. A medida tem sido praticada por restaurantes

para suavizá-los. Acompanhe algumas ideias interessantes a seguir!

e estabelecimentos ligados ao turismo (hostels, pousadas, hotéis, etc.).
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AMPLIAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO
Como comentamos logo após o início deste

NEGOCIAÇÃO DE
PRAZOS E VALORES COM
FORNECEDORES E PARCEIROS

e-book, as pequenas empresas costumam
apresentar muita dificuldade para maximizar

Da mesma maneira como o

seu capital de giro. Desde que não haja

relacionamento com os clientes

nenhum empréstimo recente, vale a pena,

jamais deve ser perdido de vista,

ao menos, consultar quais são as ofertas

os fornecedores também merecem

das instituições financeiras para as PMEs.

atenção especial. Grandes parceiros
do negócio são parte imprescindível

Ocasionalmente, você pode se deparar

na cadeia de suprimentos.

com uma política de juros bem abaixo
daquela pratica no mercado. Apenas

Para que a relação continue benéfica

tome o cuidado de não se endividar e

a ambas as partes, é recomendável

perder totalmente o controle das finanças.

renegociar os prazos — tanto de entregas

Por esse motivo, sempre ampare esse

quanto de pagamentos. Entenda que

tipo de decisão em análises técnicas,

a demora para receber dos clientes

fornecidas por indicadores financeiros,

compromete seriamente a transferência

como o índice de endividamento geral.

dos recursos aos fornecedores.
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POLÍTICA DE REDUÇÃO DE GASTOS
Caso você pague aluguel para utilizar
o espaço ocupado pela sua empresa, a
solicitação de diminuição da mensalidade
pode proporcionar fôlego ao caixa. A
depender da situação do setor imobiliário,
é provável que o proprietário do imóvel
prefira acatar o pedido. Ele sabe que
a perda de um inquilino, que é bom
pagador, seria muito mais prejudicial.
Tática semelhante deve ser utilizada para
o aluguel de máquinas — se houver.
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COMO PROTEGER AS FINANÇAS DO SEU NEGÓCIO?

Para completar o leque de ações bemsucedidas voltadas à preservação dos
recursos financeiros da sua empresa, fique
atento aos cuidados dispostos a seguir!

MONITORE O CNPJ DA SUA EMPRESA
Ao contrário do que possa parecer, o monitoramento
constante do seu CNPJ é facilmente solicitado.
A primeira grande vantagem proporcionada pelo
serviço é a diminuição significativa da probabilidade
de ações fraudulentas ligadas ao CNPJ monitorado.
Além disso, você passa a ser notificado quanto a
eventuais pendências da empresa ou dos sócios.
Isso contribui para o aprimoramento da gestão
financeira do negócio, que passa a contar com
um recurso moderno e presente em modelos
administrativos verdadeiramente profissionais.
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CONSULTE O SCORE DE CLIENTES E FORNECEDORES
Antes de fechar negócio e comemorar, você também precisa manter a frieza
e o profissionalismo. Mais uma vez, trata-se de um procedimento muito
simples: consultar o score dos clientes. A referida pontuação indica qual é a
real chance de o consumidor conseguir quitar suas dívidas nos próximos 12
meses. Você também pode avaliar a situação do CNPJ dos seus fornecedores.
Por que isso importa? Porque, por meio de alguns cliques, você
amplia a blindagem da sua empresa contra a inadimplência. Lembrese que os débitos pendentes dos clientes, cedo ou tarde, reverberam
no fluxo de caixa do negócio. No caso dos fornecedores, você evita
surpresas desagradáveis antes de iniciar uma negociação.
Às vezes, pequenos atrasos dos clientes são suficientes para prejudicar a
relação com os fornecedores. Com o tempo, há o risco de um efeito dominó
que, certamente, prejudicará futuros investimentos. A boa notícia é que
essa experiência preocupante pode ser evitada. Tudo o que você precisa
fazer para evitá-la é adotar um método de consulta ao score prático e ágil.
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Conclusão
Ao longo deste e-book, você conferiu diversas práticas eficazes
relacionadas à implantação de uma gestão financeira em crise. Nós
demonstramos que a primeira etapa do processo consiste em rever
o planejamento financeiro inicial da empresa. Uma vez que ele esteja
devidamente adaptado às características do momento (atípico),
é necessário promover uma série de medidas simultaneamente.
Para viabilizar o processo e obter os melhores resultados, ficou
evidente que a utilização de ferramentas adequadas para captação
e análise de dados é mais do que primordial. O mesmo pode ser
dito quanto à introdução de soluções essenciais para gerenciar
a taxa de inadimplência do seu negócio. Assim, suas operações
ficam muito mais protegidas e preparadas para enfrentar novos
períodos financeiros instáveis. Como elas são aplicáveis aos mais
variados contextos desfavoráveis do mercado econômico, use-as
como parte essencial de um guia permanente de boas práticas.
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sobre a mongeral aegon

Presente há 50 anos no mercado nacional, a Serasa Experian é responsável pelo gerenciamento
da maior base de dados da América Latina. Por meio dessa base, oferece os relatórios mais
precisos e eficazes do mercado, atendendo com precisão e confiabilidade as demandas de
empresas, empreendedores e consumidores, reforçando suas decisões de crédito.
Além disso, a Serasa Experian oferece um portfólio estratégico de ferramentas e soluções
inovadoras para gestão de riscos, marketing e certificação digital. Desde 2007 integra o grupo
Experian, a maior referência mundial em serviços de informação.

GOSTOU DESSE MATERIAL
E QUER IR MAIS ALÉM?
Então não deixe de seguir o nosso blog para não
perder nenhum conteúdo incrível como esse!

QUERO ACESSAR O BLOG AGORA

