COMO OTIMIZAR SUA GESTÃO
FINANCEIRA COM A GERENCIANET
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INTRODUÇÃO

Sem uma boa alocação dos recursos disponíveis,
uma organização não só perde a chance de evoluir
como

também

barra

a

sua

competitividade

no

mercado. Afinal, desde a manutenção de serviços básicos
até o investimento em novos projetos, é necessário
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contar com aportes financeiros.

Resultados exponenciais, projetos inovadores,

Os gestores que sabem otimizar a gestão financeira das

modelos futuristas de negócios, colaboradores

instituições em que atuam conseguem elevá-la a um

de alta performance� Todos esses temas são

outro patamar. Pensando nisso, reunimos neste guia

essenciais atualmente dentro do ambiente

algumas questões que o ajudarão a entender a

corporativo,

a

importância de uma gestão financeira, como otimizá-la

evoluções

por meio da tecnologia, os benefícios dessa ação e muito

mas

implementação

de

a

base
todas

continua sendo as finanças�
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que
essas

suporta

mais. Boa leitura!

A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR
UMA BOA GESTÃO FINANCEIRA

A IMPORTÂNCIA DE
REALIZAR UMA BOA
GESTÃO FINANCEIRA

Entre as suas principais funções estão o planejamento de
recursos e cuidados com a movimentação financeira, mas
também o controle e o planejamento de alocação de
recursos. Essa gestão tem como objetivo ajustar desvios

Antes de destacarmos a importância da gestão

no orçamento que possam prejudicar o funcionamento

financeira, é preciso compreender o conceito da

de outros setores da empresa.

expressão� O termo compreende um conjunto
de ações e processos administrativos com o

Basicamente, podemos resumir a gestão financeira em

objetivo

um controle de caixa (tudo o que envolve o fluxo de caixa,

de

maximizar

os

resultados

econômicos e financeiros de uma organização.
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custos fixos e variáveis, tributação, entre outros).

A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR UMA BOA GESTÃO FINANCEIRA

GESTÃO FINANCEIRA: UMA
QUESTÃO ESSENCIAL

» perder o controle sobre a
lucratividade do negócio, ou
seja, os gestores não sabem se

Para elucidarmos melhor a importância da

o negócio é de fato lucrativo;

gestão financeira, vamos a um exemplo.
Imagine uma organização (uma escola, por
exemplo) como um grande círculo que tem

» desconhecer o patrimônio
líquido disponível;

um ponto central do qual saem várias linhas.
» não saber quais são os custos
Esse ponto seria representado pelas

e despesas, mascarando a

finanças, e as linhas seriam todos os

real situação da empresa;

setores que compõem a instituição, desde
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a administração até o marketing.

» não saber sobre o ciclo financeiro;

A área financeira ocupa a posição central

» não ter um planejamento

de um negócio. É por meio dela que tudo

financeiro da empresa, pois as

se desenvolve. Logo, se ela é negligenciada,

informações são desencontradas,

uma série de problemas surge, como:

entre outros problemas.

A IMPORTÂNCIA DE REALIZAR UMA BOA GESTÃO FINANCEIRA

Todos esses aspectos destacados podem culminar em
um

descontrole

das

finanças,

prejudicando

o

funcionamento pleno das áreas. Consequentemente,
isso compromete a qualidade dos serviços prestados,
mas também pode prejudicar a sustentabilidade
financeira do negócio em médio prazo, levando-o à
falência.
Podemos destacar, então, que a gestão financeira tem a
sua base de importância no aspecto da segurança. Para
garanti-la, a empresa precisa conhecer minuciosamente os
dados relativos às finanças, para então encontrar o seu
ponto de equilíbrio, que é o valor que precisa ser gerado a
fim de cobrir ao menos os custos operacionais do negócio.
Uma gestão financeira de qualidade e eficiente será
capaz de levar a empresa ao caminho do sucesso. Isso
porque, com todos os dados organizados, é possível
realizar os processos de tomadas de decisão que
impactarão diretamente no futuro e na continuidade do
8

empreendimento.

DICAS PARA OTIMIZAR
SUA GESTÃO FINANCEIRA

TENHA UM PLANEJAMENTO
FINANCEIRO
O planejamento financeiro é uma projeção de receitas
e despesas de um período específico. Enfim, é o
documento que proporcionará uma visão clara de toda a

DICAS PARA OTIMIZAR
SUA GESTÃO FINANCEIRA

movimentação financeira decorrente do negócio e do
que poderá ser feito no futuro a partir dela.
Ou seja, é um instrumento estratégico. Por isso, se você

.

almeja um controle maior sobre as finanças, comece
anotando despesas, aquisições e investimentos.
Não deixe de comparar esses dados com a realidade do
mercado, assim, será viável prever possíveis imprevistos
que impactem a instituição, o que preparará o negócio
para mudanças.
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DICAS PARA OTIMIZAR SUA GESTÃO FINANCEIRA

FAÇA O FLUXO DE CAIXA
O fluxo de caixa é o documento que controla todas as
movimentações de entradas e saídas de um negócio.
Nesse documento, são registrados detalhadamente
todos os ganhos e gastos. Por ser um instrumento de
verificação e análise, precisa ser atualizado diariamente,
semanalmente ou mensalmente, dependendo do fluxo
de informações gerado pelas finanças.
Ele evita que a empresa fique no vermelho por não
ter como arcar com uma despesa, por exemplo, em
determinado dia. Isso porque ele ajuda na previsão de
contas para os próximos meses, o que será essencial
para o planejamento.
Além disso, é um instrumento crucial que ajuda a
compreender quais são os reais custos do negócio, fixos
ou variáveis, facilitando, por exemplo, a detecção de
despesas desnecessárias e que oneram o orçamento.
11

DICAS PARA OTIMIZAR SUA GESTÃO FINANCEIRA

ACOMPANHE A CONVERSÃO
DAS RECEITAS

USE A TECNOLOGIA COMO ALIADA
Falar em otimização de gestão financeira e não citar o uso

Um erro muito comum cometido pelas

de tecnologia como uma das mais importantes dicas é um

empresas é ver um faturamento alto e

erro. Um sistema tecnológico é responsável não só por

achar que ele será suficiente para lidar

organizar todos os dados ligados às finanças, mas

com

também por automatizar os processos e permitir o acesso

as

finanças.

É

fundamental

acompanhar de perto esse montante para

fácil aos relatórios demonstrativos.

de fato saber se o valor se encontra em
caixa, ou seja, se os clientes estão

A funcionalidade do sistema visa conciliar as diferentes

efetuando os pagamentos — a conversão

operações da empresa que forneçam dados para a

das receitas. As demonstrações contábeis

produção de relatórios financeiros.

advindas do Balanço Patrimonial e da
Demonstração do Resultado do Exercício

A ideia é que tudo aconteça de maneira ágil, permitindo a

são

tomada de decisões precisas e eficazes.

muito

importantes,

ajudando

a

compreender se o dinheiro em caixa foi
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recebido em parcelas, devido a vendas a

Como as inconformidades são detectadas prontamente,

prazo ou não.

isso evita prejuízos às finanças.

BENEFÍCIOS DA TECNOLOGIA
NA GESTÃO FINANCEIRA

AUTOMAÇÃO DOS PROCESSOS
A automação permite que várias funções sejam
executadas com rapidez e precisão, aumentando a

BENEFÍCIOS DA
TECNOLOGIA NA
GESTÃO FINANCEIRA

produtividade da equipe.
Um dos diferenciais do uso da tecnologia na gestão
financeira é justamente esse, o que permite à equipe se
concentrar nas ações estratégicas do negócio.

No último tópico, destacamos como uma
das dicas o uso de tecnologia para realizar o

Por tornar os processos mais ágeis, a tecnologia

gerenciamento das finanças. Além de otimizar

possibilita à equipe desenvolver projetos de maneira

toda a inserção de dados, existem outros

prática e ágil. Afinal, as várias etapas que envolvem

benefícios trazidos pelos sistemas tecnológicos

a coleta de dados — bem como o cruzamento dessas

que devem ser destacados devido à sua

informações para a geração de relatórios — são

relevância para uma instituição. Confira!

realizadas sem tanta burocracia.
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ACESSO ÀS INFORMAÇÕES
Quantas vezes você já não teve que ficar horas juntando
arquivos e relatórios que já haviam sido produzidos
para poder fazer uma verificação, comparativo ou outra
tarefa? Com um sistema de gestão financeira, os dados
financeiros são armazenados em um único lugar e
podem ser acessados com facilidade.
Isso trará não só mais rapidez na busca, como permitirá
à equipe ter uma visão ampla dos dados e realizar as
análises necessárias com maior eficácia.
Aliás, dados mais consistentes fazem com que seja
possível ter mais precisão do desempenho da empresa,
melhorando o processo de tomada de decisão.
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REDUÇÃO DE RISCOS E ERROS
As instituições que não possuem
sistemas de gestão estão expostas a
um risco que pode comprometer o
negócio: as mudanças das circunstâncias
e informações históricas erradas, que
prejudicam a projeção.
A partir do momento em que elas usam
a tecnologia, as chances de que esses
problemas aconteçam são reduzidas,

ORGANIZAÇÃO DE RECEBIMENTOS

evitando, por exemplo, que as obrigações
financeiras sejam descumpridas.

Outra vantagem do uso da tecnologia, além de
possibilitar o envio de cobranças, é a organização de

Além de reduzir erros, a adoção de um

contas a receber. Um único sistema permite o

sistema de gestão também diminui riscos

gerenciamento dos recebimentos — por exemplo, das

como atraso de pagamentos e problemas

mensalidades —, mesmo que esses sejam oriundos de

ligados à legislação.

fontes diversas como boletos e cartão de crédito.
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SEGURANÇA DOS DADOS
Uma das maiores preocupações da

Como durante a gestão financeira são

O controle das informações e a integridade

atualidade no que diz respeito às

trocadas informações financeiras do

são garantidos pelo sistema. Isso significa

informações financeiras é relacionada à

pagador, é essencial que elas sejam

que só os profissionais autorizados podem

segurança de dados.

armazenadas de forma segura.

acessar o sistema.
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COMO A GERENCIANET PODE
OTIMIZAR SUA GESTÃO FINANCEIRA?

SOLUÇÕES GERENCIANET
A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos
que oferece uma conta digital focada em negócios,
que atende clientes de todo o Brasil desde 2007. A

COMO A GERENCIANET
PODE OTIMIZAR SUA
GESTÃO FINANCEIRA?

plataforma tem uma interface interativa, o
que permite ao usuário explorar todas as suas
funções sem dificuldades. A seguir, vamos
destacar todos os pontos sobre a solução.

.
A Conta Digital Gerencianet foi feita para
empreendedores que necessitam emitir cobranças
para

seus

clientes

e

gerenciar

os

seus

recebimentos, além de ter acesso a um controle de
clientes inadimplentes.

COMO A GERENCIANET PODE OTIMIZAR SUA GESTÃO FINANCEIRA?

BOLETOS E CARNÊS
Com a plataforma da Gerencianet, pessoas físicas e

A plataforma também viabiliza o acréscimo

jurídicas

automático

conseguem

emitir

boletos

e

carnês

de

juros

e

multas,

além

da

registrados sem a necessidade de contratos com

implementação de descontos para quem paga os

instituições bancárias. Além de ser possível emitir

boletos

cobranças programadas, recorrentes, em lotes e por

configuradas de acordo com a necessidade da sua

arquivo remessa, oferecendo ainda mais vantagens

empresa.

em

dia,

funções

que

podem

ser

aos seus clientes com a ferramenta para boleto
balancete.

Os boletos emitidos pela Gerencianet são
registrados

e

aceitos

em

agências

e

A solução propicia um demonstrativo prévio das

correspondentes bancários, internet banking,

movimentações financeiras do mês. Ainda podemos

correios, lotéricas, dentre outros, mesmo após o

destacar a emissão de boletos personalizados com a

vencimento.

sua marca e a gestão de todos os pagamentos,
por meio de relatórios, cadastro de clientes, histórico
de pagamento etc.
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COMO A GERENCIANET PODE OTIMIZAR SUA GESTÃO FINANCEIRA?

RECEBIMENTOS ONLINE
Essa solução permite criar cobranças de acordo
com as demandas do negócio, sejam elas por email, links e botões integrados. O cliente acessa a
tela de pagamento da empresa e escolhe a opção de
pagamento, que pode ser boleto ou cartão de crédito.
Tudo isso é feito por meio do checkout transparente,
permitindo que seu cliente não seja redirecionado
para outra página para fazer o pagamento.
A configuração dos links de pagamento é definida
A

ferramenta

permite

também

o

uso

de

marketplaces, quando é necessária a divisão do valor

pelo emissor conforme os meios de recebimento,
prazos e juros estabelecidos.

recebido por mais de um fornecedor, e envio de
assinaturas para as empresas que têm pagamentos

Portanto, eles são ideais para quem precisa de

recorrentes ou parcelados.

uma ferramenta de integração mais prática.
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BENEFÍCIOS DA FERRAMENTA
Com as soluções da Gerencianet, além das diversas

»

usuários secundários: somente profissionais

funções apresentadas no tópico anterior, há uma

autorizados têm acesso ao sistema e você ainda

série de benefícios para quem o adota, entre os quais

pode restringir o acesso apenas à parte que

podemos destacar:

compete a eles, evitando os riscos de vazamento

» suporte técnico: a equipe da Gerencianet está
disponível para responder às suas demandas, tudo
em um prazo de até 1 dia útil;
»

diferenciais do sistema Gerencianet é a emissão
de relatórios completos sobre as transações
financeiras da empresa, ou seja, todos os dados de
recebimentos

» segurança dos dados: vale ressaltar, mais uma
vez,

emissão de relatórios: um dos grandes

pagamentos,

de informações e vulnerabilidade do sistema;

e

apresentados de maneira detalhada;

outros

são

a

segurança

movimentações

do

sistema

financeiras;

o

para

benefício

as
é

aproveitado tanto pela organização quanto por
seus clientes.
» cartão pré-pago: sem anuidade para utilização do
saldo em conta para pagamentos em qualquer
estabelecimento, físico ou online, nacional ou
internacional, que aceite os cartões Visa, e para
saques em qualquer caixa eletrônico da Rede
Plus.
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CONCLUSÃO

Como vimos neste guia, a realização de um bom
gerenciamento é uma estratégia não só para o
planejamento de ações futuras, mas também para
garantir a sustentabilidade do negócio.
Ter um planejamento financeiro, realizar o fluxo de caixa
diário e usar tecnologias de qualidade são dicas básicas
para uma boa gestão. Aliás, o uso da tecnologia otimiza o
trabalho e traz mais segurança para ele. Como

CONCLUSÃO
Conhecer e saber utilizar as informações obtidas

mostramos, as soluções da Gerencianet são opções
imprescindíveis e completas.
Esperamos que você tenha gostado do conteúdo.

pela gestão financeira é essencial dentro de uma
empresa, independentemente do seu segmento.

Receba conteúdos exclusivos da Gerencianet.

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.

