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INTRODUÇÃO1
Crises econômicas, incertezas políticas, novas tecnologias, abertura de capital, 
competitividade acirrada. O cenário atual dos gestores financeiros é tão dinâmico 
quanto dos gestores de marketing, sempre atentos às mudanças mercadológicas 
para melhor aproveitar as oportunidades. 

Prova disso é que grandes empresas buscam reestruturar suas finanças para 
tornarem-se mais competitivas e garantirem sua sobrevivência em meio a um 
mercado incerto. 

Essas decisões perpassam por uma análise aprofundada da saúde e organização 
financeira, bem como do posicionamento estratégico da empresa frente ao 
mercado e os concorrentes.  
E o que você tem a ver com isso?



Como líder financeiro de uma organização, é seu papel planejar o futuro dos 
negócios, analisando, ponto a ponto, quais estratégias financeiras devem 
ser colocadas em prática para garantir não só a sobrevivência, mas a 
lucratividade da empresa.  
 
É sua responsabilidade, também, orientar os demais dirigentes sobre 
decisões que impactam nas finanças corporativas, preservando o capital 
econômico da organização e zelando pela perenidade dos negócios.  
 
Pensando nisso, elaboramos este guia de gestão financeira para retomar 
alguns conceitos importantes e orientar a sua tomada de decisão. 
Esperamos que ele contribua para a sua jornada profissional!



A IMPORTÂNCIA  
DO PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO  
FINANCEIRO

O planejamento financeiro consiste em determinar, com a maior precisão possível, a 
quantidade de investimento necessário para garantir a continuidade da operação da 
empresa, bem como as fontes de recursos para atingir este objetivo.  
 
A falta de um processo eficiente e confiável para fazer esse diagnóstico pode impactar 
significativamente na saúde financeira do negócio e levá-lo a dificuldades que podem 
culminar com o encerramento das atividades, como mostra o relatório Sobrevivência 
das Empresas no Brasil, do Sebrae. Uma empresa incapaz de saldar suas obrigações 
financeiras gera falta de liquidez e, por conseguinte, leva o negócio à falência.  
 
É por esse motivo que o planejamento financeiro estratégico é de fundamental 
importância para qualquer tipo de organização, seja ela do setor industrial, de  
serviços ou varejo.
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2.1
PLANEJAMENTO

FINANCEIRO DE
LONGO PRAZO



PLANEJAMENTO
FINANCEIRO DE
CURTO PRAZO

A fim de concretizar o planejamento estratégico financeiro, também é necessário 
determinar objetivos e metas de curto prazo, geralmente relacionados ao operacional. 
Isso envolve previsão de vendas, diversificação do mix de produtos e margem de lucro 
pretendida, entre outros elementos. 
 
O planejamento financeiro de curto prazo também permite dimensionar a necessidade 
de mão de obra e a capacidade de contratação da empresa, bem como as despesas 
operacionais. 
 
A partir destes dados, o orçamento anual, bem como a projeção do fluxo de caixa 
podem ser montados e analisados, conferindo ao gestor financeiro uma visão holística 
sobre que tipo de estratégias desenvolver para que a empresa atinja seus objetivos 
econômicos e financeiros.
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O plano de contas tem como objetivo classificar as movimentações financeiras do 
negócio de modo que fique mais fácil analisá-las. Basicamente, ele relaciona receitas e 
despesas, dando uma visão abrangente sobre os ativos e passivos  da organização.  
 
Esses dados são consolidados nos demonstrativos contábeis — DRE e DFC — e no 
balanço patrimonial, permitindo à gestão da organização avaliar a saúde financeira do 
empreendimento.  
 
O plano de contas é dividido em quatro grandes grupos: ativos; passivos; receitas; e 
despesas. Cada um desses grupos é subdividido em contas agrupadoras e suas 
respectivas subdivisões, que podem variar de empresa para empresa. 
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ESTRUTURAR 

O PLANO DE 
CONTAS



SEGMENTAR  
CUSTOS FIXOS  
E VARIÁVEIS

Com o plano de contas estruturado, é possível identificar os custos fixos e variáveis, o 
que norteará a definição da margem de contribuição e o ponto de equilíbrio do negócio. 
 
Vale lembrar que custos fixos são aqueles que se repetem mensalmente, 
independentemente do volume de vendas, e que os custos variáveis são aqueles que 
aumentam ou diminuem de acordo com o volume de produção do negócio. 
 
Em uma possível política de redução de custos, este controle é o que vai orientar as 
decisões do gestor financeiro em termos de cortes de despesas. Tudo o que não é 
indispensável à continuidade da atividade empresarial pode ser reduzido ou eliminado, 
conferindo à empresa maior capacidade financeira.

4



A margem de contribuição é um importante indicador econômico-financeiro, pois 
determina quanto do lucro obtido em cada produto contribui para o pagamento
dos custos variáveis da empresa. 
 
É com base nele que as metas de vendas são determinadas, pois é possível identificar 
quantos produtos ou serviços devem ser vendidos para custear integralmente toda a 
operação da companhia. 
 
Este indicador também é essencial na formação de preços, já que, quanto maior a 
margem de contribuição de cada produto ou serviço, menor a necessidade de 
aumentar o volume de vendas.
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DETERMINAR

A MARGEM DE
CONTRIBUIÇÃO



O ponto de equilíbrio ou break even point, é o indicador que demonstra em que 
momento você passa a ter lucro com as vendas de um determinado produto ou 
serviço. 
 
Para quem está inserindo um novo produto ou serviço no mercado, por exemplo, 
conhecer esse indicador é essencial para saber quando as vendas passarão a pagar 
todos os custos da nova operação.  
 
O cálculo do ponto de equilíbrio depende do conhecimento prévio do plano de contas, 
dos custos fixos e variáveis e também da margem de contribuição, itens sobre os 
quais já falamos anteriormente.

6
IDENTIFICAR 
O PONTO DE 
EQUILÍBRIO

A fórmula a ser aplicada é:

Pe = 

gastos fixos /% da margem

de contribuição



Um dos fatores de sucesso de qualquer empresa é acertar na formação de preços. 
Manter-se competitivo no mercado e gerar lucro para o negócio é uma equação que 
poucas organizações conseguem equilibrar. 
 
Aqui, a margem de contribuição e o ponto de equilíbrio geram um grande impacto. 
Quanto menor a margem de contribuição, maior o prazo para atingir o ponto de 
equilíbrio, o que demanda capital de giro para manter a operação até que se comece a 
gerar lucro. É neste momento que muitas empresas dimensionam mal as finanças.
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ANALISAR A 
POLÍTICA DE 

PREÇOS



Na ânsia de conquistar os consumidores, define-se uma margem de 
contribuição baixa, o que exige mais reservas financeiras para manter-se ao 
longo do tempo. Os custos fixos seguem igualmente e os variáveis podem 
até aumentar, dependendo do volume de vendas, no entanto, as receitas 
são insuficientes para cobrir toda a operação, gerando dificuldades 
financeiras e a necessidade de captação de investimentos. 

Como o Brasil possui uma das taxas de juros mais altas de todo o mundo, a 
empresa que solicita empréstimos acaba vendo-se refém de bancos e 
financeiras, compromete a liquidez dos negócios e pode chegar a um 
trágico fim: o encerramento das atividades.  
 
Portanto, na hora de estipular a política de preços de uma organização, é 
preciso ter um consenso não só entre marketing e vendas, mas também 
um direcionamento correto por parte do setor financeiro da empresa, 
pautado em um planejamento estratégico eficaz.
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8
MANTER O  
FLUXO DE CAIXA  
EM DIA

Apesar de ser um dos controles financeiros mais fáceis de fazer, o fluxo de caixa segue 
como uma das ferramentas mais eficientes na hora de analisar a saúde financeira de
uma companhia. Isso porque ele mostra dia a dia o saldo de todas as contas e permite 
visualizar, ao longo do tempo, as movimentações de entrada e saída de dinheiro. 

A projeção do fluxo de caixa permite prever o futuro financeiro da organização e tomar 
as providências cabíveis para que todos os custos e despesas sejam quitados em dia. 

O fluxo de caixa realizado, por sua vez, permite analisar se o que foi planejado foi 
realmente concretizado e, a partir dessa informação, traçar estratégias para sanar 
quaisquer lacunas de pagamento sejam preenchidas.



Por mais que o setor financeiro esteja completamente estruturado e organizado para 
gerar maior lucratividade para a empresa, ele depende dos demais setores para o 
cumprimento do planejamento estratégico. 

Atenção ao orçamento mensal, foco no uso consciente de recursos e planejamento 
financeiro setorial são alguns dos cuidados que todos os gestores devem ter para 
contribuir para que os resultados financeiros da organização sejam positivos. 

Nesse sentido, é fundamental que o gestor financeiro da empresa compartilhe tanto 
os objetivos financeiros estratégicos da organização como oriente os demais gestores 
no que tange a melhores práticas no uso de recursos.
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ENVOLVER TODOS 

OS SETORES NO 
PLANEJAMENTO

FINANCEIRO 
ESTRATÉGICO
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FAZER USO DE
TECNOLOGIAS QUE
FACILITEM A GESTÃO
FINANCEIRA

Como último item do nosso e-book, precisamos ressaltar a importância do uso de 
tecnologias que permitam analisar os dados financeiros da organização
de modo mais aprofundado e estratégico, como é o caso dos softwares de  
gestão financeira.



Baseados em tecnologias como Big Data, Business Intelligence e Machine 
Learning, muitas dessas ferramentas trazem a capacidade de reunir
uma grande quantidade de dados e analisá-los sob diversas óticas, 
identificando insights que de outra maneira não seriam possíveis, como
a relação entre margem de contribuição de um produto e o sucesso de 
vendas, por exemplo.  
 
A consolidação de recebíveis, análise de crédito
e projeção de fluxo de caixa também são beneficiadas com o uso de 
tecnologias desenvolvidas de forma personalizada para o setor financeiro,
permitindo maior assertividade tanto no plano estratégico quanto 
operacional.  
 
É o caso, por exemplo, da emissão de boletos,
gestão de fornecedores e de contas bancárias, processos essenciais ao 
sucesso financeiro de uma empresa, mas que tomam grande parte do
tempo quando não automatizados.



A gestão financeira assume, cada dia mais, um papel estratégico nas organizações. 
De nada adianta ter uma boa estratégia de marketing se as finanças corporativas vão 
mal ou se não existe um controle efetivo sobre as movimentações financeiras. 

Aqui na Finnet, estamos sempre antenados com as principais tendências do mercado 
e trazemos para você as melhores tecnologias do setor financeiro, visando a 
otimização de processos e maior eficiência estratégica e operacional
da sua organização.  
 
Para pagamentos, cobranças, arrecadação de contas, extratos
e conciliação de cartões, sugerimos que você conheça o Bankmanager. Com o 
aplicativo, é mais fácil gerenciar as contas a receber, de forma que o processo seja 
automatizado por meio de módulos que permitem o cadastro e manutenção
de títulos de cobrança, além de outros benefícios como visualizar o ranking de 
arrecadações, dados e tarifas praticadas.
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CONCLUSÃO



Já nos casos onde seja necessário gerenciar os recebíveis de forma 
otimizada, não deixe de conhecer as funcionalidades
do Painel Fornecedor. Esta solução permite que seus fornecedores
recebam valores antecipadamente de forma automatizada, gerando 
vantagens para a negociação, como economia e maior giro de caixa. 

O Portal de Boletos é uma solução desenvolvida para todas as companhias
que queiram que seus clientes possam visualizar e imprimir os boletos para
pagamento, e isso antes mesmo que o boleto físico seja recebido. É 
possível, inclusive, enviar o código de barras via SMS para seus clientes.



Se você ainda tiver alguma dúvida,
entre em contato conosco!
Será um prazer ajudá-lo.


