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INTRODUÇÃO

Criamos este e-book para você, empreendedor que

Tudo isso será mostrado de forma descomplicada e

negócio. Aqui explicaremos como fazer um plano

financeira da sua empresa, manter as finanças saudáveis

deseja melhorar e alavancar a vida financeira do seu
financeiro básico, como estruturar formas de pagamento,

fluxo de caixa e indicadores de desempenho.
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prática, com o objetivo de sistematizar a gestão
e viabilizar suas operações. Acompanhe o texto e
esclareça suas dúvidas sobre o assunto. Boa leitura!

CRIANDO UM PLANO FINANCEIRO
PARA SUA EMPRESA

CRIANDO UM PLANO FINANCEIRO PARA SUA EMPRESA

Independentemente do seu ramo de negócio, de qual

O grande erro dos empreendedores é analisar o fluxo

quer atingir ou de que forma pretende executar o seu

definitivamente não é a melhor maneira de deixar sua

produto ou serviço você vende, qual nicho de mercado
plano de negócios, tudo pode ir por água abaixo mais

rápido do que você imagina caso não haja uma definição
de como funcionarão as receitas e as despesas da sua
empresa.

Afinal, você precisa de recursos para operacionalizar seu

negócio e, assim, um plano financeiro também é
fundamental para organizações que pretendem captar
potenciais investidores.

Ainda que sua realidade seja de uma pequena ou média
empresa, seu empreendimento também precisa ter o

valor das receitas maior do que o valor das despesas para
manter as portas abertas.
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de caixa mensalmente. No entanto, como veremos, essa

empresa saudável financeiramente.

Caso seus planos relacionados à empresa sejam de

longo prazo — ou seja, se você pretende fazer com que
sua empresa cresça cada vez mais e se consolide em
sua área de atuação —, é preciso programar-se.

O planejamento das finanças é um dos mais

importantes para a sobrevivência de um negócio.
Um plano financeiro bem delineado e ancorado na

realidade da empresa permite que o gestor conheça e
analise a situação do fluxo de caixa. Com isso, é possível

traçar estratégias assertivas para não ter dor de cabeça
com questões como o capital de giro, por exemplo.

COMO FAZER UM BOM
PLANEJAMENTO FINANCEIRO?
Antes de começarmos as dicas práticas para a

elaboração do plano financeiro do seu negócio, temos

uma boa notícia: você não precisa ser um especialista
em finanças para executar essa função!
As reais necessidades aqui são:
» conhecer os detalhes da empresa;
» estipular metas;
» ponderar os recursos que serão usados para
cada necessidade;

» transformar tudo isso em realidade.
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CRIANDO UM PLANO FINANCEIRO PARA SUA EMPRESA

DE QUE MODO PROJETAR
RECEITAS E DESPESAS?
Para que sua empresa esteja sempre com a saúde

Agora pense em todos os custos variáveis do seu

necessário

diretamente pela quantidade de produto ou serviço que

financeira em dia, você precisa saber qual é o valor
de

recursos

para

manter

a

empresa

funcionando. Você chegará a esse resultado com as
projeções de suas receitas e despesas.

Em relação às despesas, pense primeiro nos seus custos
fixos. Veja alguns itens que não podem ficar de fora dessa
lista:

você vende. São elas:
» matérias-primas;

» impostos que incidem diretamente sobre as vendas
(ICMS, PIS, COFINS, SIMPLES, IPI, etc);

» aluguel;

» impostos;

» mão de obra terceirizada;

» luz;

» advogado;

» insumos diretos;

» entre outros.

» embalagens, entre outros.

» água;

» folha de pagamento;

» materiais de escritório;
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negócio. Essas são as despesas que são impactadas

» encargos sociais;
» produtos para limpeza;

Chegou a hora de projetar as receitas. O grande entrave aqui para a

maioria dos empreendedores é ser excessivamente otimista em
prever as entradas de recursos em caixa. No entanto, para quem já

está com o negócio rodando, fica um pouco mais fácil ser realista.

Faça uma previsão do fluxo de receitas da sua empresa levando
em consideração o histórico de recebimentos, a sazonalidade, a

taxa de inadimplência, os meios de pagamento e os prazos que
envolvem cada um deles para que o dinheiro seja liberado ao seu

negócio, entre outros fatores que sejam pertinentes para o
segmento no qual você atua.

Tenha sempre em mente que a principal causa do fechamento de
novos negócios é justamente a falta de planejamento e

estruturação das finanças. Portanto, é imprescindível que você dê a
atenção merecida ao seu plano financeiro.

Feito isso, o próximo passo é determinar quais indicadores
mostrarão a você se o resultado financeiro do seu negócio está
sendo satisfatório ou não.
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ESTABELECENDO INDICADORES
DE DESEMPENHO

O empreendedor de sucesso jamais deixa de avaliar os resultados da
sua empresa. Para que essa tarefa seja executada com eficiência, é

preciso estabelecer quais serão os pilares dessa análise de

performance. Por isso, neste tópico mostraremos como definir o
sucesso do negócio a partir de indicadores de desempenho.

FATURAMENTO
Esse indicador mostra exatamente a quantidade de recursos que

entrará no caixa da empresa. Para calculá-lo, basta somar todos os

valores que representam receitas.

Feito isso, você deve pesquisar a média de faturamento mensal,
trimestral e anual do seu mercado de atuação.

Caso você identifique que o seu faturamento bruto está acima dessa
média, parabéns! Você está no caminho certo.

No entanto, se seu indicador de faturamento estiver abaixo do mercado,

comece já a pensar em novas estratégias de marketing e vendas.
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LUCRATIVIDADE
Não estamos falando aqui do lucro da

empresa, que é diferença entre
faturamento e custos. A lucratividade
é calculada dividindo o lucro líquido

RENTABILIDADE

resultado será uma porcentagem que

Aqui você saberá se o dinheiro que

pelo faturamento bruto mensal. O
é referência para o gestor avaliar se a

empresa é rentável ou não.

investiu no seu negócio já retornou

CUSTOS FIXOS

em pontos percentuais, representa o

As despesas fixas precisam sempre

cálculo é feito pela divisão do lucro

negócio. Afinal, são custos que terão que

para você ou não. O valor final, dado

nível de atratividade da empresa. O
líquido pelo total investido.

estar no radar do gestor de qualquer
ser

pagos

independentemente

do

resultado das receitas da empresa. Por

isso, qualquer aumento nesses valores

tem impacto direto no desempenho
da organização.
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PRAZO MÉDIO DAS COBRANÇAS
Nenhum controle de finanças é realmente eficiente se o
monitoramento dos recebimentos não for prioridade. Sem essa

informação, fica inviável entender o fluxo de caixa. Dividindo o
faturamento bruto das vendas a prazo pelo seu saldo médio, você

saberá o giro das duplicatas a receber. Feito isso, você deve dividir o
resultado (giro das duplicatas) pelo período que tomou como base e

encontrará o giro das duplicatas em número de dias. Veja:

receitas brutas a prazo / saldo médio das cobranças =
giro das duplicatas

giro das duplicatas / período =

prazo médio das cobranças em nº de dias
Esse indicador permite que você crie e monitore processos para

minimizar a inadimplência. Ele também torna possível que você avalie

se os prazos de recebimento das suas vendas estão sendo favoráveis
para a sustentação da empresa.
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NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO
É muito importante saber o quanto o empreendimento

é dependente do capital de terceiros. Para isso, faça

o cálculo da divisão do passivo circulante pelo ativo

circulante. O resultado será o nível de endividamento
em pontos percentuais.
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Em tempos de crise, quando há queda nas vendas, é

imprescindível monitorar esse indicador para que você
saiba por quanto tempo seu negócio consegue operar.

ORGANIZANDO O FLUXO DE CAIXA

ORGANIZANDO O FLUXO DE CAIXA

Todas as transações financeiras do seu negócio

precisam ser acompanhadas de forma organizada para

que nenhuma informação sobre valores de entrada ou

saída sejam perdidas, gerando distorções do resultado

do seu fluxo de caixa — que é considerado a melhor
maneira de controlar as inanças da sua empresa.

Para monitorar eficientemente o fluxo de caixa, é preciso

que o empreendedor seja dedicado e disciplinado para
seguir os seguintes passos diariamente:

» categorizar as saídas para fornecedores, despesas e
outras saídas (empréstimos, impostos e
investimentos);

» subdividir as despesas em administrativas (salários,
material de escritório), comerciais (marketing,
comissões) e financeiras (juros e multas);
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» as entradas devem incluir receitas com vendas do

produto ou serviço da empresa e também vendas de
ativos ou aportes financeiros;

» calcular a subtração das entradas menos as saídas;
» somar o resultado ao saldo inicial, obtendo o saldo
final do dia;

» verificar se o valor está de acordo com o que consta
no extrato bancário das contas da empresa, até

mesmo os centavos.

Se você chegar a um saldo negativo, isso não signi ica

que seu negócio não está sendo lucrativo. Porém,
caso isso aconteça frequentemente, preste atenção se
não está saindo mais dinheiro do que entrando e reveja

tanto seus gastos quanto suas estratégias de vendas.

ESTRUTURANDO FORMAS
DE PAGAMENTO

ESTRUTURANDO FORMAS DE PAGAMENTO

Definir a forma de pagamento que sua empresa
utilizará é uma estratégia que precisa ser muito bem

pensada a fim de minimizar sua taxa de inadimplência,
assegurando um fluxo financeiro regular.

CHEQUES
Essa é a forma menos indicada para que seus clientes
paguem pelos produtos ou serviços do seu negócio, por

oferecer alto risco de inadimplência. Justamente por
isso, muitas empresas não aceitam cheques.

No entanto, caso você tenha feito a análise do seu
público, identificando que receber cheques é uma

necessidade real para sua empresa, procure atuar
preventivamente, buscando auxílio dos serviços de

consulta existentes no mercado — como a Serasa
Experian ou a BoaVista SCPC.
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ESTRUTURANDO FORMAS DE PAGAMENTO

CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO
Oferecer o cartão de crédito ou débito como meio
de pagamento, por exemplo, pode representar uma

grande vantagem competitiva, já que é prático para o
cliente e o recebimento no caixa da empresa é garantido.

Se você vende pela internet e ainda não oferece esse
método de pagamento, certamente a operação do o seu
e-commerce está em risco de perder muitos clientes e

não alcançar suas metas de vendas, podendo até

mesmo levar à falência. Essa é a maneira mais ágil que o
consumidor tem para ter sua compra aprovada, além de
permitir o parcelamento de forma simples.

Negócios que atuam no modelo de assinatura também
são altamente beneficiados com a implantação do
recebimento via cartões.

Afinal, eles conseguem assegurar o luxo de entradas
recorrentes sem complicações ou burocracias.
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ESTRUTURANDO FORMAS DE PAGAMENTO

BOLETO BANCÁRIO
As taxas que o empreendedor paga pelo

A dica principal para estruturar da melhor

do que as do cartão. Por isso, esse meio

a tecnologia ao seu favor. Isso pode ser

boleto bancário costumam ser menores
de pagamento também é muito

interessante e deve ser disponibilizado
para o seu cliente.

Além disso, essa é uma boa maneira de
incentivar pagamentos à vista, fator

facilmente feito utilizando serviços que
uma

Instituição

de

Pagamentos

proporciona tanto ao comprador quanto
ao vendedor, segurança e praticidade em
suas transações.

importante para manter as finanças do

Empresas como a Gerencianet contam

têm um limite no cartão de crédito alto

que também podem ser integradas ao

negócio em dia. Para os clientes que não

ou que sequer têm um cartão de crédito,
essa facilidade de pagamento por boleto
bancário pode ser decisiva na tomada de
decisão de compra.
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forma seus meios de recebimento é usar

com soluções de recebimento online,
seu site sem complicações. Dessa forma,

você poderá focar sua atenção e dedicar

seu tempo na estratégia do seu negócio,
fazendo ele crescer e prosperar.

CONCLUSÃO

CONCLUSÃO

Neste manual financeiro para empreendedores

nós mostramos a importância de manter as

finanças

do

monitoradas

e

seu

negócio

organizadas.

devidamente
Aqui

você

aprendeu o passo a passo para criar o

plano financeiro da sua empresa e também

conheceu

os

principais

indicadores

de

desempenho para avaliar a performance do
seu empreendimento.

Além disso, aqui ensinamos também como

fazer o cálculo desses indicadores. Abordamos
as questões mais importantes sobre o fluxo de

caixa e, por fim, mas não menos importante, de
que forma definir os melhores meios de

recebimento para seu estabelecimento. Com
isso, basta ter disciplina e dedicação para

ser um empreendedor de sucesso!

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.
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A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma
Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de
boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O
sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como
transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade.
O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas
eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são
flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.
Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de
distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina
os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o
serviço é completamente online.
Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais
baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já
que

auxilia

na automatização dos procedimentos do financeiro,

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

