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DICAS PARA
SUA GESTÃO
FINANCEIRA.



FUNDAÇÃO DOM
CABRAL

SEBRAE

50%

50%

6 em 

cada 10

dos pequenos

empresários do Brasil

não sabem informar

se tiveram lucros ou
prejuízos.

POR QUE A GESTÃO FINANCEIRA
É FUNDAMENTAL?

SEBRAE

77%

dos pequenos

empresários do Brasil

não sabem informar se

tiveram lucros
ou prejuízos.

das startups brasileiras

não chegam ao 4º ano de

vida por conta de

problemas na gestão
financeira.

brasileiros admitem

que nunca ou com

pouquíssima

frequência

se dedicam ao

controle financeiro..

SPC Brasil

 

Pesquisas nacionais relevam dados alarmantes sobre

o perfil financeiro dos brasileiros:

77%
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Os resultados das pesquisas feitas por diversas

instituições evidenciam a falta da educação e

gestão financeira de muitos brasileiros, seja a nível

pessoal, quanto empresarial.

A PALAVRA DE
ORDEM É:
PLANEJAMENTO

POR QUE A GESTÃO FINANCEIRA
É FUNDAMENTAL?

 

A gestão financeira é o que garante um melhor

uso do seu dinheiro, sendo uma peça chave para o

equilíbrio da suas receitas e despesas.

Você gostaria de expandir

seus negócios? Ou quer fazer

aquela viagem incrível no

final do ano?  

Tudo isso é possível com planejamento financeiro.
Um bom planejamento financeiro é fundamental

para a conquista de seus objetivos pessoais e
profissionais, como comprar aquele carro que você

sempre sonhou ou trazer melhorias para seu

negócio. 

MAS E AGORA?  POR ONDE COMEÇO? 
Com esse e-book, nós da Começo Certo te

ajudaremos de maneira simples e rápida a trilhar

essa jornada!
 

TENHA O COMEÇO CERTO PARA A
SUA VIDA FINANCEIRA!

 



 

 PASSOS 
PARA UM

PLANEJAMENTO
FINANCEIRO

7

1
Registre suas

movimentações

2

3

4

Estabeleça 

suas prioridades

Defina o seu

pró-labore

Separe suas

finanças pessoais

das finanças de

sua própria

empresa
Faça o diagnóstico

de suas finanças
5

6 Analise seus

pequenos gastos

Faça sua reserva

de emergência
7



0 2

 

Um dos pontos essenciais para um planejamento

eficiente é saber o quanto você atualmente ganha

e quanto gasta. Para saber essas informações, não

basta apenas lembrá-las de cabeça e sim registrá-
las devidamente.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

 

O 1º passo para alcançar

uma boa gestão

financeira é o registro.

Você terá de registar

todas as suas despesas    

e suas rendas mensais.
25,200

Registre 
suas
movimentações

#1

 

Essa prática permitirá que você saiba o valor da sua

renda real, além de não ter aquela sensação de não

saber o que você gastou com seu dinheiro.
 

Atualmente, existem diversos aplicativos, inclusive

gratuitos, que poderão te ajudar com o controle de

suas finanças.
 

Ao registrar suas movimentações financeiras, você

terá de realizar o importante exercício de enumerar

os chamados custos fixos.
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Os custos fixos são as despesas necessárias para

manter o seu custo de vida como os gastos com

água, telefone, aluguel do apartamento, entre

outros. Logo após, liste também suas  despesas
extras.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

 

Agora que você já sabe

sua renda líquida e os

gastos essenciais e extras

que você realiza por

mês, tenha em mente

que é fundamental

estabelecer prioridades.
25,200

Estabeleça 
suas 
prioridades

#2

 

O aluguel do apartamento em que você vive deve

ser priorizado, em vez da compra de itens de

consumo dispensáveis, por exemplo.
 

Caso você não organize suas prioridades, a alocação

de seus recursos pode ocorrer de maneira indevida.

Com essa situação, é possível que você recorra a

empréstimos, tendo a temida dor de cabeça por

contrair dívidas.
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O 3º passo é fundamental para aqueles que

possuem seu próprio negócio. Em linhas gerais, o

pró-labore é a remuneração que o administrador

recebe devido a sua atuação na empresa.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

 

Definir o pró-labore é

essencial pois permite a

separação do recurso

que  será destinado a

investimentos pessoais

do dinheiro que será
25,200

Defina
o seu 
pró-labore

#3

 

utilizado para as atividades da empresa.

Caso precise de

ajuda para abrir

sua empresa ou

definir seu pró-

labore, a Começo

Certo pode te

ajudar a efetuar

esses passos.

 

Essa etapa nos leva ao 4º

passo de extrema

importância: não mescle

seus recursos pessoais
com os empresariais. Esse

erro poderá trazer diversos

impactos negativos a sua

empresa,fazendo com que

você faça parte do grupo
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de empresários que não sabem informar se já

tiveram lucros ou prejuízos ao longo do ano.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

25,200

Separe suas finanças
pessoais das finanças 
de sua própria empresa

#4

 

Agora que você já registrou suas movimentações,

listou suas prioridades e separou o dinheiro pessoal

de seu negócio, você terá de fazer um diagnóstico
de suas finanças. Isso significa que você deverá

avaliar a remuneração que você recebe e os custos

que possui.

25,200

Faça o
diagnóstico
de suas finanças

#5
 

Muitas pessoas, ao

fazer essa análise, se

deparam com uma

surpresa: deveria ter 
 

sobrado mais dinheiro no final do mês. E aí vem o

famoso questionamento: "onde foi parar o dinheiro
que deveria sobrar?”.
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Nesse momento que é necessário avaliar os gastos

chamado por muitos especialistas de gastos
arbitrários.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

25,200

25,200

 

A intenção dessa análise é que você preste mais
atenção aos pequenos gastos, pois, de maneira

muito sutil, eles levam seu dinheiro sem ao menos

você se dar conta.

 

Um exemplo bem comum: diariamente, você opta

por pedir seu jantar para um restaurante em um

aplicativo. O valor do seu jantar é de R$25,00. Essa

despesa em um mês custará R$750,00. Em um ano,

você terá gasto R$9000,00!

 

Tratam-se de pequenas

despesas que você

realiza no dia a dia e

nem percebe, e até

mesmo se esquece de

anotar. 
25,200

Analise
seus 
pequenos gastos

#6

 

Estas são as verdadeiras vilãs do orçamento.
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Portanto, analise suas despesas e recebíveis, tal qual

uma empresa controla seu fluxo de lucros e

dividendos.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

25,200

25,200

 

Uma das pesquisas divulgada

pelo SPC Brasil informa que

67% dos brasileiros não

conseguem poupar dinheiro.

 

Essa situação é bastante

crítica, sobretudo quando se

avalia momentos de crise
no cenário econômico do

país ou uma pandemia que

assola diversos lugares do

globo.

Você sabia que ter

um contador é

essencial para a

avaliação de

desempenho

financeiro de seu

negócio? A Começo

Certo conta com

profissionais que

poderão te orientar

nessa etapa!

 

AVALIE SEU CONTROLE FINANCEIRO 
PESSOAL COMO UMA EMPRESA ORGANIZA

SUAS FINANÇAS.

 

 

Portanto, é essencial que se crie uma reserva para
possíveis emergências, o que nos leva ao nosso 7º

passo. 
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7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

25,200

25,200

 

Muitos preferem alocar o

dinheiro guardado em

uma poupança, outros

preferem aplicá-lo em

algum investimento.

 

seu controle financeiro, é hora de estabelecer uma

meta para poupar mensalmente. Para ser efetiva, é

importante que essa meta seja realista.

 

Para se preparar para

futuros imprevistos, ter um

valor guardado é

fundamental. 

Após efetuar todos os passos

mencionados, realizando

25,200

Faça 
sua
reserva de
emergência

#7

Ter um contador é

fundamental

para uma efetiva

gestão de crises,

evitando impactos

negativos em seu

negócio. A Começo

Certo conta com

especialistas para te

guiar em seu

crescimento

financeiro.

 

Caso você opte pela

última opção, tenha em

vista que, como se trata

de uma reserva de

emergência, é necessário

que se escolha um 
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investimento que tenha as seguintes características:

liquidez rápida (ou seja, a rapidez daquele

investimento se tornar dinheiro na sua mão) e ter

um fácil acesso.

7 PASSOS PARA O
PLANEJAMENTO FINANCEIRO

25,200

25,200
 

APOSTE EM UMA RESERVA FINANCEIRA 
PARA IMPREVISTOS.

 

 

Um dos investimentos com essas características e

utilizado como uma reserva de emergência é o

tesouro SELIC. 

Esse investimento tem como garantia o tesouro

nacional, além de render mais que a própria

poupança e poder ser resgatado a qualquer

momento para imprevistos que possam ocorrer.
 

Se você preferir a boa e velha poupança, não há

problema. O importante é ter em mente que

guardar algum dinheiro é essencial para a

antecipação de possíveis situações inusitadas que

todos nós estamos sujeitos.
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Ao registrar, controlar, analisar a avaliar tudo que

entra e sai do seu bolso, você poderá alcançar a tão

sonhada independência financeira.

PRONTO! AGORA É HORA DE
COLHER OS FRUTOS DE SUA
GESTÃO FINANCEIRA!

25,200

25,200

 

A partir desse momento, finalmente, você poderá

dormir tranquilo sabendo que suas contas estarão

em dia e, ao mesmo tempo, o sonho de comprar

aquele novo carro ou iniciar aquela tão sonhada

pós-graduação poderão se tornar realidade.
 

Tudo isso poderá ser alcançado, desde que você

tenha disciplina, persistência e, sobretudo, saiba o

quanto é importante ter uma educação financeira.
 

Quando se tem uma empresa ou quando se

trabalha de maneira autônoma, suas metas
pessoais dependem muitas vezes do seu

desempenho empresarial. Portanto, para tomadas

de decisões assertivas, um bom planejamento

financeiro e tributário é necessário a atuação de um

contador, seja para pequenas ou microempresas. 

CONTE COM A COMEÇO CERTO PARA
ALAVANCAR SUA GESTÃO FINANCEIRA!

 



 

GOSTOU DESSE MATERIAL?
Compartilhe!

 
 

Ele poderá ajudar alguém 
que necessite organizar 

sua vida financeira.
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http://www.facebook.com/comecocerto
https://www.instagram.com/comecocerto/
https://comecocerto.com.br/

