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INTRODUÇÃO
O sucesso da sua empresa depende, e muito, 
da gestão financeira.

Afinal, sem lucro a sua empresa não sobrevive, 
isso é fato!

Sendo assim, saber como gerir suas finanças, 
da maneira correta, é essencial para a sua 
permanência e para o seu desenvolvimento no 
mercado.

Cada ação em prol de uma maior eficiência 
financeira da sua empresa precisa ser 
valorizada, até porque somente assim você 
poderá conquistar maiores lucros e otimizar os 
resultados do seu negócio no mercado.

E é sobre isso que iremos tratar nesse material.

Dessa forma, preste muita atenção a cada 
parágrafo deste e-book, pois ele foi preparado 
para que você seja capaz de virar a chave da sua 
gestão!

Então, desejamos uma excelente leitura e 
muita prosperidade para o seu negócio!
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Por que devo me preocupar em fazer 
Gestão Financeira?

A gestão financeira pode ser definida como um conjunto de 
procedimentos, análises, decisões e estratégias que tem o 
objetivo de reunir, controlar e administrar como o dinheiro da 
empresa é gasto. 

Em outras palavras, fazer gestão financeira é saber onde está 
cada centavo da empresa, hoje, ontem e amanhã. 

Dessa forma, você sabe o quanto a sua empresa gastou e 
ganhou, o quanto vai receber e gastar, o quanto ela tem em 
caixa e o quanto precisa ter, para que assim você possa tomar 
decisões estratégicas de onde aplicar os recursos com mais 

segurança.

Em geral, os departamentos que gerenciam as finanças têm 
como principais objetivos:

1 -Garantir a disponibilidade de dinheiro dentro da 
empresa, (capacidade de ter caixa para colocar em prática o 
planejamento estratégico).

2 -Cumprimento das obrigações fiscais.
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3 -Oferecer informações precisas para auxiliar na tomada 
de decisões da empresa.

4 -Oferecer apoio à empresa na busca constante por 
melhores resultados financeiros.

Com isso, dá para perceber como a gestão financeira é 
importante para as empresas em geral. 

Ela permite que você encontre possíveis problemas que 
a sua organização esteja passando, possibilitando uma 
tomada de decisão mais ágil e assertiva. 

Afinal, qualquer trabalho feito na sua empresa custa 
dinheiro e o bolso, ou no caso, o caixa da empresa, é 

sempre o mais afetado pela maioria dos problemas.



 Gestão Financeira 6

Os Passos Que Sua Empresa Deve 
Seguir Para Fazer Uma Gestão 
Financeira De Qualidade

A gestão financeira pode ser definida como um conjunto 
de procedimentos, análises, decisões e estratégias que 
tem o objetivo de reunir, controlar e administrar como o 

dinheiro da empresa é gasto. 

Em outras palavras, fazer gestão financeira é saber onde 

está cada centavo da empresa, hoje, ontem e amanhã. 

Dessa forma, você sabe o quanto a sua empresa gastou 
e ganhou, o quanto vai receber e gastar, o quanto ela 
tem em caixa e o quanto precisa ter, para que assim você 
possa tomar decisões estratégicas de onde aplicar os 
recursos com mais segurança.

Em geral, os departamentos que gerenciam as finanças 
têm como principais objetivos:

Garantir a disponibilidade de dinheiro dentro da 
empresa, (capacidade de ter caixa para colocar em 
prática o planejamento estratégico).
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3.2. Empresário Individual (EI)

Cumprimento das obrigações fiscais.

Oferecer informações precisas para auxiliar na 
tomada de decisões da empresa.

Oferecer apoio à empresa na busca constante por 
melhores resultados financeiros.

Com isso, dá para perceber como a gestão 

financeira é importante para as empresas em geral. 

Ela permite que você encontre possíveis 
problemas que a sua organização esteja passando, 
possibilitando uma tomada de decisão mais ágil e 

assertiva. 

Afinal, qualquer trabalho feito na sua empresa custa 
dinheiro e o bolso, ou no caso, o caixa da empresa, é 
sempre o mais afetado pela maioria dos problemas.

Os Passos Que Sua Empresa Deve Seguir Para Fazer 
Uma Gestão Financeira De Qualidade

De forma a facilitar o seu entendimento, propomos 
alguns passos que você deve dar para fazer uma 
excelente gestão financeira na sua empresa.
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Passo 1 - Organização

Quanto sua empresa tem para pagar e para receber?                                                                                 

Há algum recebimento vencido?                                           

Existem juros envolvidos nessas despesas?

As respostas para essas perguntas devem estar 
estruturadas, organizadas e disponíveis de forma clara 
e rápida para funcionários, gestores e interessados em 
geral.

Para que você possa ter esse tipo de informação de 
maneira ágil, faça uso de ferramentas como planilhas 
e softwares, pois eles são eficientes em te auxiliar nessa 
organização.

Nesse contexto, você deve definir e comunicar claramente 
as rotinas da sua empresa em períodos diários, mensais e 
semanais.

Essa é uma forma de facilitar a gestão para as pessoas e 
os departamentos dentro de sua empresa, criando uma 
cultura de organização e controle que deve ser seguida à 
risca por todos.
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Algumas sugestões para ajudá-lo nesse primeiro passo 
são:

Escolha dias e horários certos para realização de 
pagamentos.

Verifique se serão necessárias autorizações para a 
realização dos pagamentos.

Defina dias e horários precisos para realizar as 
conciliações bancárias.

Arquive os documentos no mesmo dia em que for 
realizado o pagamento.

Defina reuniões com os envolvidos para alinhamento de 
informações

Dessa forma, você conseguirá ter mais organização, 
controle na sua gestão financeira e estará um passo mais 

perto de colher melhores resultados.

Passo 2 - Avalie as métricas mais 
importantes

Você sabe identificar as métricas que avaliam quanto sua 
empresa tem em caixa? 
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Sabe se sua empresa terá dinheiro suficiente para fechar o 

mês? 

Sobra dinheiro na sua empresa para poder investir? 

Saber ler as métricas financeiras da sua empresa é muito 
importante para fazer uma gestão eficiente.

O relatório de fluxo de caixa, por exemplo, é um 
demonstrativo simples, mas vital, que informa o saldo 
bancário do seu negócio e os valores que movimentaram o 
seu caixa. 

Dessa forma, você consegue planejar e agir da melhor 
maneira, além de poder contornar eventuais problemas que 
apareçam.

3 Dicas para gerenciar seu fluxo de caixa:

Seja proativo: ligue para clientes, fornecedores, investidores e 
avalie o que você tem a pagar e a receber.

Antecipe-se: não deixe para fazer a avaliação do fluxo de caixa 
apenas depois que sua empresa já estiver no vermelho.

Envolva toda a empresa na busca por uma solução: não é 
somente o setor financeiro que pode contribuir com ideias 
para melhorar as contas do seu negócio, por isso, peça a 
opinião de todos.
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Passo 3 - Meça os resultados

Como tem evoluído a performance do seu negócio depois 
das alterações propostas? 

Quais são os resultados da sua empresa como um todo? 

O que é preciso fazer para melhorar? 

A coleta de dados é extremamente importante para 
responder de forma adequada a essas perguntas.

Lembre-se que o Fluxo de Caixa é uma das principais formas 
de avaliar se a gestão financeira do seu negócio está indo 

bem.

Para te ajudar a visualizar com clareza e precisão o seu fluxo 
de caixa, classifique os recebimentos e pagamentos em:

Receitas operacionais: receitas provenientes de faturamento 
com serviços ou com vendas.

Custos operacionais: custos ligados diretamente ao seu 
produto ou serviço, como custo com materiais e impostos.

Despesas operacionais: despesas com aluguéis, salários, 
equipamentos dentre outros custos fixos.
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Conte com a M. Pereira Contabilidade 
para te auxiliar

Nós, da M. Pereira Contabilidade, somos especialista 
em ajudar empresas na sua gestão financeira

Contamos com uma equipe de profissionais altamen-
te qualificada, preparada para te ajudar a encontrar 
as melhores soluções em gestão financeira para o seu 
negócio.

Nossos profissionais possuem a expertise necessária 
para que seu negócio aplique cada um desses princí-
pios e finalmente alcance a plenitude financeira, tra-
zendo para sua empresa todos os benefícios e vanta-
gens de se fazer uma gestão eficiente!
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(35) 99724-1164

contato@mpereiracontabilidade.com.br

Av. Camilo Soares, 751 - Sala 203, 204 e 205 - 
Centro Caxambu - MG

Entre em contato com a 
gente e descubra como 
podemos te ajudar!


