Manual da Saúde
Financeira: como
garantir o fluxo de caixa
do seu negócio
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Introdução

Para tal, o fluxo de caixa se apresenta como um aliado

Quando o assunto é o desenvolvimento e a longevidade

facilitando as tomadas de decisão. Com essa ferramenta, o

de um negócio, a saúde financeira é um dos indicadores

gestor tem uma visão detalhada dos números de um negócio

mais importantes, determinando o sucesso de um

e, a partir disso, pode entender melhor que caminhos tomar

empreendimento independentemente do seu porte.

e projetar o futuro com menos riscos e mais precisão.

Isso acontece porque é por meio de seus rendimentos

Pensando no valor desse recurso, desenvolvemos este

que uma empresa consegue ter fôlego para contratar

e-book, um manual da saúde financeira para orientar você

mais funcionários, elaborar novos produtos ou serviços

a otimizar a gestão do fluxo de caixa e ter mais controle

e expandir a carteira de clientes — ou seja, investir

sobre as entradas e saídas de dinheiro da sua empresa.

do empresário, uma vez que contribui para otimizar o
processamento das informações financeiras do negócio,

em elementos que favoreçam seu crescimento.
Ademais, vamos falar sobre a importância de ter um
Nesse cenário, cuidar das finanças é uma tarefa

processo de vendas e de cobrança mais seguro, e de

prioritária e que merece toda a atenção de um gestor. É

como a Serasa Experian pode ajudá-lo nesse processo.

preciso saber equilibrar as contas e as receitas, além de

Preparado para aprimorar seus conhecimentos e saber

considerar uma série de aspectos que impactam esse

como alavancar seu negócio? Então, continue conosco

ciclo, como crises, sazonalidades e inadimplência.

e aproveite a leitura deste conteúdo! Vamos começar?
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O que é preciso para uma gestão otimizada de fluxo de caixa

O QUE É PRECISO PARA UMA GESTÃO OTIMIZADA DE FLUXO DE CAIXA

O fluxo de caixa é uma espécie de relatório
no qual uma empresa registra e atualiza
constantemente o saldo total em caixa,
bem como todas as movimentações de
dinheiro, tanto os recebimentos como os
pagamentos. Trata-se de uma ferramenta
de controle financeiro que deve fazer
parte do dia a dia de uma organização.
Se bem utilizada, ela é capaz de
proporcionar análises ricas sobre a
situação de um negócio e possibilitar que
seu gestor trace estratégias de curto, médio
e longo prazo. A seguir, confira algumas
boas práticas para garantir uma gestão
otimizada desse recurso tão importante.
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O QUE É PRECISO PARA UMA GESTÃO OTIMIZADA DE FLUXO DE CAIXA

REGISTRE
ENTRADAS E SAÍDAS

CATEGORIZE AS RECEITAS E
DESPESAS DA EMPRESA

Por definição, uma das principais

Uma maneira de otimizar o fluxo de caixa é por

funcionalidades do fluxo de caixa é o

meio da categorização. Isso deixa tudo mais

acompanhamento das entradas e saídas de

organizado e visível, para que o empresário

dinheiro. Para isso, é preciso assegurar o

possa analisar seus resultados financeiros ao

registro de tudo, o que exigirá uma atualização

longo do tempo. Assim, separar anotações em

praticamente diária da ferramenta.

entradas e saídas apenas não é suficiente. Na
parte das saídas, por exemplo, classifique os

Os saldos das contas bancárias, rendimentos

valores explicando o tipo de conta que foi pago,

das aplicações de curto prazo, pagamentos

criando abas específicas para despesas como

recebidos dos clientes, ou seja, todos os

energia, fornecedores, impostos, entre outros.

valores que estão disponíveis para ser
usados imediatamente devem ser anotados.

Dessa maneira, as avaliações gerenciais serão

Ao mesmo tempo, é preciso incluir os

mais ricas e rigorosas, permitindo que o gestor

desembolsos, como pagamento a fornecedores,

entenda mais sobre aumento ou diminuição das

impostos, salários, entre outras despesas

somas, podendo adotar medidas mais estratégicas

que fazem parte da rotina do negócio.

para reduzir certos custos, por exemplo.
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O QUE É PRECISO PARA UMA GESTÃO OTIMIZADA DE FLUXO DE CAIXA

Uma estratégia válida é o estoque mínimo, no qual as quantidades
de matéria-prima são mantidas apenas em um nível necessário para
abastecer a produção. Contudo, essa tática exige atenção, controle e
uma boa gestão do relacionamento com fornecedores, a fim de evitar
falta de materiais, o que pode atrapalhar as vendas e fazer com que
clientes procurem a concorrência para adquirir o que precisam.

GERENCIE E MONITORE A SAÚDE
FINANCEIRA PARA GARANTIR CAPITAL
O fluxo de caixa não funciona com êxito se sua manutenção não for

CONTROLE O ESTOQUE

diária e levada a sério. Para que o gestor estude a melhor decisão
a ser tomada sobre algum aspecto do seu negócio, ele precisa de
informações financeiras atualizadas, confiáveis e realistas.

O estoque é um ativo importante no negócio, já que representa capital
imobilizado. Itens estocados em excesso por muito tempo podem prejudicar

Por exemplo, se a instituição planeja fazer um investimento que vá promover

o fluxo de caixa, uma vez que essa mercadoria não negociada corre o risco de

seu crescimento, como compra de maquinário, construção de uma filial ou

estragar, ficar obsoleta ou encalhar — e a empresa sai perdendo dinheiro. Daí a

novas contratações, e leva em consideração valores defasados em seu caixa

relevância de gerenciá-lo com critério e adotar práticas para mitigar problemas.

para planejar o uso do dinheiro disponível, isso pode resultar em um erro grave.
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A importância de um processo de vendas mais seguro

A IMPORTÂNCIA DE UM PROCESSO
DE VENDAS MAIS SEGURO

Uma parte que demanda um olhar mais

DEFINA SEU PROCESSO DE VENDAS

cauteloso ao administrar o fluxo de caixa são
as vendas, em especial as vendas a prazo.

Um processo de vendas é um modelo que determina

Oferecer a opção de parcelamentos, sobretudo

o conjunto de regras, parâmetros e atividades que a

levando em conta o cenário econômico no

área comercial colocará em prática quando estiver

país e o comportamento do consumidor

negociando com um cliente. Esse passo a passo

brasileiro, é vantajoso para fidelizar o cliente e

guia vendedores nas ruas rotinas e, por isso, deve

importante para manter a competitividade.

ser elaborado com cautela e pensado para garantir
o alcance de metas, otimizando tempo e esforços.

Contudo, essa manobra exige cautela tanto

Um bom processo de vendas colabora para:

para administrar bem os prazos de recebimento
quanto para se proteger de altos níveis de

• minimizar erros e desperdícios;

inadimplência. Para isso, é preciso implementar

• aumentar a produtividade;

um processo de vendas e uma política de cessão

• reforçar a segurança;

de crédito. Conheça, agora, algumas dicas que
contribuem para ter vendas mais seguras.

• ter etapas mais controladas, o que viabiliza
vender com maior qualidade.
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A IMPORTÂNCIA DE UM PROCESSO
DE VENDAS MAIS SEGURO

MAPEIE O PERFIL E COMPORTAMENTO
DE SEUS CLIENTES
Para ter um processo de vendas capaz de driblar a inadimplência,
você precisa conhecer profundamente o mercado e seu
público-alvo, a fim de entender suas dificuldades e seu
potencial para atrasar pagamentos. Logo, você deve saber:
• a situação econômica atual do público
para o qual você mais vende;
• sazonalidades — épocas em que tanto o potencial de
vendas com o de inadimplência tendem a aumentar
ou diminuir, como início ou fim do ano;
• fatores que atrapalham seus clientes na hora de manter
contas em dia — como taxa de juros elevada, crise
econômica, valorização do dólar em relação ao real etc.
Se sua empresa souber examinar essas e outras questões
de antemão, conseguirá se preparar melhor, adotando
ações preventivas para fazer vendas mais seguras.
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A IMPORTÂNCIA DE UM PROCESSO
DE VENDAS MAIS SEGURO

CRIE UMA POLÍTICA DE CRÉDITO
E SEJA TRANSPARENTE

FAÇA UMA ANÁLISE DE CRÉDITO
PROFUNDA EM CADA NEGOCIAÇÃO

Com base no conhecimento do seu público-alvo, você

Existem ferramentas de proteção ao crédito, como as da

provavelmente terá insumos para levantar critérios que vão

Serasa Experian, que possibilitam a avaliação e consulta

ajudá-lo a delinear uma política de crédito que faça sentido

da reputação e histórico de um cliente. A partir de dados

para o seu negócio, estipulando regras de concessão,

como o Score de Crédito de cada usuário, você consegue

garantias, termos para liberação de parcelamentos

visualizar sua probabilidade de pagamento e avaliar as

e compras a prazo, taxa de juros, entre outros.

melhores condições para fechar um negócio com ele.

Essas decisões vão nortear e padronizar a forma
como sua equipe de vendas atenderá o público
e seguirá com as negociações; portanto, é
essencial ser transparente e divulgar sua política
em seu site ou qualquer canal de comunicação
relevante, para que os clientes se informem.

Além disso, é fundamental examinar históricos de
dívidas e protestos antes de fechar qualquer negócio.
Paralelamente, caso o cliente tenha score positivo,
é válido pensar em formas de fidelizá-lo e estreitar
o relacionamento com ele. Você pode, por exemplo,
oferecer mais crédito ou condições mais vantajosas.
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O papel do processo de cobrança e negativação de clientes

O PAPEL DO PROCESSO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE CLIENTES

Levando em conta que grande parte dos negócios depende quase
que exclusivamente do dinheiro recebido pelo pagamento da

FLEXIBILIDADE NA NEGOCIAÇÃO E
PAGAMENTO

venda de seus produtos e serviços, lidar com clientes que não
quitam suas contas é muito prejudicial para o fluxo de caixa

Saber negociar com o cliente inadimplente é

e, consequentemente, para a saúde financeira da empresa.

importante para reverter quadros de dívida de forma
eficiente. Ao entrar em contato, a empresa precisa

A inadimplência, infelizmente, é uma situação
que pode acontecer mesmo quando um
empresário se prepara para evitá-la.

estar aberta a facilitar o pagamento ou conversar

Antecipar esse problema e pensar estrategicamente em como

É preciso ter em mente que muitas pessoas não

lidar com ele são formas de preservar, ao mesmo tempo, a

gostam de estar nessa situação e desejam, sim,

relação com o cliente e seus resultados. Para tal, gestores

liquidar seus débitos, mas existem diversos fatores

precisam desenhar um processo de cobrança efetivo e

que as impedem. Por essa razão, propor condições

respeitoso, de forma a conseguir recuperar os valores em atraso

difíceis ou juros exorbitantes apenas atrapalhará

e reduzir a inadimplência. Para isso, deve-se ter em mente

a negociação. Ao facilitar o pagamento, você tem

alguns aspectos importantes, que comentaremos a seguir.

uma chance maior de firmar acordos positivos.

sobre outras opções, como fazer um parcelamento
do débito ou ceder um bom desconto, se for à vista.
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O PAPEL DO PROCESSO DE COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO DE CLIENTES

MUITA ATENÇÃO AO NEGATIVAR
CLIENTES JUNTO AOS ÓRGÃOS
Acionar o Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC) para colocar o nome de algum usuário
ou protestar em cartório são medidas
muito sérias e que, portanto, devem ser
pensadas com bastante cuidado.
Caso você esteja equivocado

DIVERSIDADE NOS CANAIS DE CONTATO

em algum ponto, pode sofrer um
processo por danos morais.

Crie uma régua de cobrança, na qual o perfil de cada usuário é analisado, e, com esses dados, personalize o

O ideal é aguardar pelo menos 30 dias e,

contato, escolhendo o canal que pareça ser mais relevante para diferentes clientes. Algumas pessoas respondem

nesse meio tempo, tentar se comunicar com

mais rapidamente por e-mail; outras, por mensagens de texto, contato telefônico ou carta. Selecionar o meio

o cliente de diversas formas, deixando claro

adequado aumenta as chances de um contato efetivo e de uma possível regularização.

que existe a possibilidade de negativação.
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Como a Serasa Experian pode ajudar a
alcançar fluxo de caixa saudável

COMO A SERASA EXPERIAN PODE AJUDAR A ALCANÇAR FLUXO DE CAIXA SAUDÁVEL

A Serasa Experian tem expertise, soluções
inteligentes e um banco de dados riquíssimo
e confiável para ajudar empresários a
ter um processo de venda e negociação
mais seguro, tranquilo e eficaz. Com

CONSULTA SERASA
Como boa prática para evitar calotes, contar com um sistema para verificar a reputação
financeira de um consumidor é uma excelente ideia, especialmente se for uma negociação de
alto valor. As consultas de CPF e CNPJ da Serasa Experian oferecem diferentes opções, que
variam conforme o valor e a necessidade da empresa. Dentre suas funcionalidades, temos:

seus serviços, pode-se checar dívidas,
informações cadastrais, cheques, protestos,

• Indicador de Dívidas: mostra dívidas vendidas ou negativadas no CPF ou CNPJ

ações judiciais, entre tantos outros.
Desse modo, você tem condições de
conhecer melhor seus fornecedores e
clientes, mantendo o fluxo de caixa saudável
e apostando em estratégias que protegem
o negócio da inadimplência. Confira as
principais soluções da Serasa Experian,
suas funcionalidades e benefícios.

consultado e os dados cadastrais relacionados. É importante para fazer uma filtragem
inicial de fornecedores ou clientes com os quais a empresa não se relacionou ainda;
• Consulta Intermediária: fornece dados robustos que auxiliam o empresário a tomar
uma decisão mais embasada sobre uma negociação de risco moderado;
• Consulta Completa: apresenta uma pesquisa que vai mais a fundo do que
a intermediária, sendo essencial para assegurar a máxima segurança em
transações em que um risco e um valor altos estão envolvidos.
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MONITORAMENTO
O monitoramento na Serasa Experian é uma
ferramenta em prol da saúde do seu negócio. Com
ele, você descobre como o mercado enxerga sua
empresa, tem seu CPF ou CNPJ inspecionado
24 horas por dia e consulta seu Score de Crédito.
Além disso, você recebe dicas sobre educação

PEFIN e REFIN são serviços para
otimizar processos de cobrança e
negociação de débitos, uma vez que
o devedor recebe orientações sobre
sua pendência com mais comodidade
e menos burocracia, aumentando as
chances de regularizar sua situação.

financeira e sobre como melhorar seu Score.

SERASA SCORE

PEFIN E REFIN

O Score de Crédito funciona como uma espécie
de nota que um cliente recebe e que determina

É uma solução voltada para regularização ou

seus hábitos de pagamento e reputação no

inclusão de dívidas em aberto, na qual a Serasa

mercado. Logo, ele é um dos indicadores que

Experian disponibiliza dados atualizados sobre

podem ser avaliados nas negociações. Consultá-

a localização do cliente, providencia um meio de

lo é mais um recurso que o empresário tem em

se comunicar com ele — por carta-comunicado,

mãos na hora de prevenir a inadimplência e

que o informa sobre seu débito — e explica

saber se é prudente ou não oferecer crédito e

como ele pode regularizar seus pagamentos.

parcelamentos para determinado consumidor.
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Conclusão
A saúde financeira de uma empresa é algo que garante sua sustentabilidade e permanência
no mercado; por isso, deve ser levada a sério. Todo empresário precisa contar com
ferramentas que vão apoiá-lo na gestão do seu negócio, e o fluxo de caixa é uma das
mais relevantes. Ele colabora para que as finanças da instituição estejam registradas
e organizadas, evitando o descontrole e a necessidade de contrair dívidas.
No entanto, além de administrar bem suas contas a pagar e receber, o gestor deve estar atento a
situações de risco que comprometam seu ciclo financeiro, como a inadimplência. Ter um processo
de vendas alinhado e seguro é uma medida indispensável, e, caso um calote aconteça, a empresa
precisa dispor de procedimentos e ferramentas que a auxiliem a fazer uma cobrança efetiva.
Como vimos aqui, a Serasa Experian e seu time de especialistas são aliados com os quais os
empresários podem contar para vender mais e com maior segurança, ressaltando também os
recursos oferecidos para ajudar a potencializar a saúde financeira. Sendo assim, agora é com você:
coloque as dicas deste conteúdo em prática e conte com a Serasa Experian nesse processo!
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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

