
Boas Práticas e Dicas de Gestão Financeira 
Empresarial 

 
 
 
O Brasil é um dos países com maior número de empresas fechando diariamente. Muitos 
atribuem este fato a alta carga tributária, ao baixo número de vendas e aos custos 
operacionais do negócio. Por outro lado existem empresas que mesmo neste cenário, 
continuam crescendo e expandindo seus negócios. Qual o segredo destas empresas, será 
apenas sorte? 
 
Temos certeza que não, por isso decidimos trazer algumas dicas de gestão financeira 
primordiais para o sucesso do seu negócio. 
 

Finanças Pessoais x Finanças Empresariais 
 
Um dos erros clássicos, cometido por boa parte dos empresários é a não divisão das 
finanças pessoais e empresariais. 
 
É preciso que o empresário determine com base no porte da empresa e na sua capacidade 
financeira, uma retirada mensal determinada pró-labore. Este valor é uma espécie de 
salário e será depositado em conta Pessoa Física do proprietário. Em hipótese alguma 
deve-se utilizar recursos da empresa para fins pessoais, pois assim torna-se praticamente 
impossível mensurar quais são os custos reais da empresa, sua margem de lucro ou até 
mesmo determinar possíveis prejuízos. 
 



Separando o pessoal do empresarial, e utilizando as ferramentas corretas de gestão será 
possível conhecer melhor a saúde financeira de sua empresa. 
 

Demonstrativo de Resultado do Exercício - DRE 

 
 
O Demonstrativo de Resultado do Exercício apresenta de forma vertical e resumida o 
resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas em um determinado 
período. 
 
Através do DRE será possível identificar o resultado líquido da empresa, conhecer as suas 
despesas e receitas, margem de lucro, entre outros parâmetros que servirão de base para 
tomada de decisões importantes para a saúde financeira da empresa. Como por exemplo 
identificar e reverter cenários de prejuízo ou certificar-se de resultados positivos da empresa 
e utilizá-los ainda mais. 
 

Fluxo de Caixa 
 
O Fluxo de Caixa é um demonstrativo em ordem cronológica de todas as entradas e saídas 
de recursos financeiros da empresa. 
 
Com o fluxo de caixa a empresa consegue programar pagamentos de forma que as 
entradas de receita em caixa sejam sempre suficientes para cobrir as despesas e no 
momento correto. 
 
Vamos a um exemplo, simples: 
 



● Determinada empresa possui folha de pagamento no valor de R$ 100.000 com 
vencimento no dia 05. 
 

● Atualmente a empresa possui R$ 30.000 disponível em caixa. 
 

● A empresa realizou vendas a prazo no valor de R$ 200.000. 
 
No exemplo acima a empresa precisa realizar o pagamento de sua folha de funcionários no 
valor de R$ 100.000 e realizou vendas de R$ 200.000, além de possuir em caixa R$ 30.000.  
 
A príncipio parece que a empresa possui boa saúde financeira, pois a sua receita é maior 
que a despesa. Mas, com um controle de fluxo de caixa, seria possível perceber que apesar 
do valor de vendas superior ao custo da folha, a empresa receberá este valor futuramente e 
portanto no dia 05 correria o risco de não conseguir fazer caixa para honrar o compromisso. 
 
 

Capital de Giro e Reservas de Emergência 

 
 
Outro ponto muito importante para a saúde financeira de uma empresa é a manutenção de 
um capital de giro e também reserva para emergências. 
 
No exemplo anterior se a empresa possuísse uma reserva de emergência ou um capital de 
giro maior, haveria dinheiro suficiente para honrar o compromisso. 
 
O capital de giro é basicamente o dinheiro que a empresa precisa para manter a sua 
estrutura em operação enquanto aguarda o recebimento de suas receitas. 
 



Por exemplo, temos a indústria automobilística que precisa de capital para produzir os 
veículos, recebendo apenas posteriormente a receita por suas vendas. O capital de giro é o 
recurso que mantém a fábrica em operação até que se realize o ciclo de venda do produto. 
 

Conclusão 
 
Uma boa gestão financeira deve organizar e confrontar receitas e despesas, possuir capital 
de giros, controle de estoques, transformar números em gráficos e realizar análises. Uma 
dica interessante é o uso de sistemas informatizados de administração e gestão 
empresarial. 
 
Neste texto buscamos abordar, apenas alguns pontos chaves, mas é preciso ter ciência de 
que uma boa gestão financeira, envolve ainda outros aspectos e precisa ser estudada de 
forma um pouco mais abrangente. Porém o ínicio das boas práticas de gestão é o primeiro 
passo a ser dado. 


