
PRIMEIROS PASSOS PARA
ORGANIZAR O FINANCEIRO



   Olá!!! Tudo bem!! Fico feliz em lhe entregar esse pequeno
E-book, pequeno em tamanho, mas que poderá lhe
acrescentar muito valor caso você venha aplicar o
conhecimento que iremos lhe apresentar aqui. Não estou
preocupado em seguir muitas regras complicadas em sua
escrita, nem pretendo escrever em nível acadêmico, mas ser
direto ao ponto, simples e objetivo!!! 

  Sou contador e empresário, e tenho acompanhado de perto
o quanto as empresas sofrem na falta de gestão dos seus
recursos e no controle das entradas e saídas de dinheiro do
caixa/banco. Se você chegou até esse e-book, creio que em
algum momento você já tenha procurado alguma informação
relacionada a finanças de sua empresa, e isso é muito bom!!!
A nossa proposta é trazer exatamente o que você precisa
saber para virar a chave do financeiro da sua empresa.

Introdução



  Obviamente o nosso objetivo não é esgotar o assunto,
muito longe disso, no entanto tenho percebido que a maioria
das pequenas empresas erra no básico. São erros que
acabam comprometendo toda a estrutura financeira do
negócio, esvaindo os recursos da empresa aparentemente
sem deixar rastros. O ponto que quero despertar em você é
a necessidade de existir clareza e transparência, sem a velha
pergunta - onde foi o dinheiro????

 A rotina de um pequeno negocio não é fácil, muitos
empresários precisam de desdobrar em varias funções
dentro da empresa, cuidam do operacional, das vendas, do
marketing e por fim, quando sobra tempo, cuidam do
financeiro. Não quero exaltar a importância de uma ou de
outra atividade, a realidade é que todos os setores são
importantes, e devem andar em harmonia.



  No entanto, o que percebo com grande frequência é a falta
de uma dessas atividades da vida empresarial, que seria o
controle financeiro, que quase sempre acaba ficando para
depois. Por isso resolvi escrever esse conteúdo, que espero
que venha despertar em você o desejo de a partir de hoje
assumir o controle total de seu negócio.

  Quando o assunto é o financeiro da empresa, tenho notado
que tudo começa com a educação financeira pessoal dos
empresários, ou seja, a situação financeira da empresa é um
reflexo da situação e organização de suas finanças pessoais.
Quando a o empresário é organizado com o seu próprio
dinheiro, é muito provável que esse nível de organização se
estenda para dentro da empresa. 



  Para que essa nova cultura de organização financeira se
implante dentro de sua empresa, o primeiro passo é respeitar
o que chamamos de principio da entidade. E por ser um
principio, entendo que se trate de um ponto inicial de nossa
conversa, ou seja, a base necessária para a compreensão de
toda a estrutura financeira de sucesso. A necessidade de
separar os recursos financeiros da empresa dos recursos dos
sócios/proprietários é de estrema importância. 

  De forma ainda mais clara, isso significa que o dinheiro da
empresa é da empresa e o dinheiro dos sócios é dos sócios.
Isso começa a fazer sentido, quando compreendemos que
existe um problema econômico chamado escassez, que nos
deixa claro que os recursos que temos são finitos para saciar
os nossos desejos infinitos. Quando eu entendo isso, começo
a perceber a necessidade de limitar as minhas retiradas
mensais, e por consequência organizar as finanças pessoais.

1° PASSO- SEPARAR O SEU DINHEIRO DO
DINHEIRO DA EMPRESA.



  Os sócios possuem duas formas de serem remunerados, ou
pela distribuição de lucros ou pela retirada de um pró-labore.
O pró-labore possui as mesmas características do salário de
um funcionário, é mensal, fixo, respeitando as condições
financeiras da empresa e deve ser equivalente ao valor de
mercado, ou seja, quanto alguém receberia para fazer o
serviço que você realiza dentro da empresa? Faça essa
pergunta quando for definir o seu pró-labore.

  Já a distribuição de lucros, é determinada primeiramente
pelo percentual de participação dos sócios na empresa, além
de se verificar contabilmente se a empresa possui lucros a
serem distribuídos. Compreendendo essas duas formas,
percebemos a necessidade da retirada de um pró-labore para
os sócios que trabalhas na empresa, e a importância da
contabilidade para realizar a distribuição dos lucros quando
eles aparecerem.

2° Passo- Determinar um pró-labore.



  Para sócios que apenas investiram seus recursos na
empresa, terão apenas o direito na distribuição dos lucros.
Se o sócio possui alguma função dentro do negócio, ele irá
receber o pró-labore e também terá direito a participar da
distribuição dos lucros. Quando respeitamos o caixa da
empresa, e não o tratamos como uma extensão do nosso
bolso, na maioria dos casos vamos perceber uma melhora
significativa nas finanças da empresa.

  Para facilitar e permitir um controle entre as finanças da
empresa e as finanças pessoais, a empresa deverá possuir
uma conta bancária e o sócio/proprietário a sua conta
pessoal. Para ficar mais fácil, o ideal seria realizar a abertura
dessas contas no mesmo banco, para evitar possíveis taxas
de transferências. Organizando dessa forma, será possível
transferir os valores referentes ao pró-labore todos os
meses, ou a distribuição dos lucros quando forem apurados.



  Quando essa separação começar a funcionar, não permita
que as contas pessoais dos sócios sejam pagas com o
dinheiro da empresa, isso acaba desviando os recursos da
empresa de forma desenfreada para o bolso dos sócios,
afetando diretamente o caixa da empresa. As despesas
pessoais devem ser pagas na conta da pessoa física, e as
contas da empresa na sua conta correspondente.

Muito bem! Se você já entendeu esse primeiro ponto, vamos
avançar para a próxima dica.



  O próximo passo é muito importante, lhe convido a rever
todas as suas despesas fixas, que em sua maioria se
resumem em: Aluguel, Energia, Água, Telefone, Internet,
Sistema, Salários, Pró-labore e outras despesas que a
empresa precise pagar todos os meses. Normalmente esses
valores não são questionados se estes gastos estão sendo
de grande valia para a empresa.

  O Ideal seria listar todos os seus gastos fixos em uma folha
ou planilha, onde seja possível lançar a descrição, valores e
o real motivo para que a empresa continue a realizar esses
pagamentos, avaliando se existem planos ou preços mais
adequados para sua empresa.  Algumas dessas despesas
estão passiveis de serem renegociadas, e se caso não
estiverem agregando nenhum beneficio relevante, poderão
ser cancelas.

3° Passo- Reavalie seus gastos fixos



  Ao montar essa lista das despesas fixas, é importante
questionar o porquê a empresa está realizando esse
pagamento? Quais os benefícios reais de se permanecer com
esse plano ou serviço? Possui algum contrato de fidelidade?
É possível reduzir para um valor mais justo? Busque sempre
gastar com eficiência, fazendo o máximo com mínimo
necessário.

  Ao obter o seu CNPJ, tenho certeza que o seu telefone irá
tocar muitas vezes, e do outro lado da linha estará alguém
muito simpático tentando lhe vender algo. Obviamente é
muito difícil iniciar um negócio sem uma estrutura mínima
necessária, você irá em algum momento fechar negócio com
algumas dessas empresas, mas sempre faça as perguntas
que mencionamos anteriormente



  O mais importante é entender o momento certo de fechar
determinados contratos, ou de realizar determinados
investimentos. Gosto muito da ideia da estrutura mínima
viável para se começar um negócio. Comece com os
recursos que você já possui, com a estrutura que você já
tem, ao começar irá sentir como o mercado aceita o seu
produto ou serviço, e no decorrer do caminho poderá
investir no que realmente funciona pra você.

  Muitas empresas começam com uma grande estrutura e
investimento, e acabam não conseguindo se manter no
curto ou médio prazo. Um negócio demora certo tempo para
amadurecer e se consolidar. Se você não possui uma
experiência no ramo empresarial não invista todos os seus
recursos sem antes entender onde está investindo, creio
que você já tenha visto alguns negócios que abrem as
portas e fecham em poucos meses.



  Caso você já tenha começado um negócio e já percebe que
ele não está evoluindo, tenha como prioridade esses passos
anteriores, e reveja toda a sua estrutura de gastos fixos. É
importante entender que os gastos fixos são chamados
assim porque independente do quanto você vender, eles
sempre vão estar ali, os gastos variáveis, aumentam quando
as vendas aumentam e diminuem quando as vendas
diminuem.

  Entender a estrutura de gastos fixos é extremamente
importante, pois se não ocorrer nenhuma venda, esses
gastos estarão ali todos os meses. Se o negócio está em fase
inicial, ou ainda não decolou, você precisará de muito
investimento externo para bancar a sua operação. Isso
significa que você vai precisar de uma fonte de recurso ou
uma alguma reserva para manter o negócio até ele se
sustentar sozinho. 



  O fantástico de se empreender são as infinitas possibilidades
de se iniciar, ou reestruturar um negócio, você pode começar
de casa mesmo (se isso for possível para o seu ramo de
negócio). Ou poderá migrar 100% para a internet se houver
essa possibilidade. Dentro dessas analises que estamos
sugerindo, podemos incluir uma reavaliação nos processos
internos, que possam acarretar na redução dos gastos de sua
estrutura fixa.

  Diante da pandemia do corona vírus nesse ano de 2020,
além de outras crises que veem afetando as empresas nos
últimos anos, muitas conseguiram se manter no mercado,
migrando totalmente ou parcialmente os seus negócios para
a internet. Manter uma loja ou escritório fixo não é muito fácil
quando se está em processo inicial, ou até mesmo quando se
está passando por uma crise financeira.



  Por esse motivo acompanhar os gastos fixos se torna uma
rotina extremamente estratégica, pois possibilita não somente
acompanhar, mas projetar esses gastos pra os próximos
meses, melhorando a tomada decisão dos gestores. Entenda
que no cenário atual irá permanecer quem for mais
estratégico, e tenha a capacidade de prever e se precaver dos
altos e baixos que o nosso ambiente empresarial brasileiro nos
impõe.



  Uma ferramenta simples como o gráfico do fluxo de caixa
poderá lhe auxiliar na tomada de decisão, pois possibilita
uma analise visual da projeção de suas receitas e despesas
do mês, permitindo uma melhor tomada de decisão. Para
que essa ferramenta possa ser utilizada, a sua empresa vai
precisar registrar todas as vendas e todas as contas a pagar
do mês.

  Claro que o uso de um sistema de gestão que possua um
gráfico do fluxo de caixa agiliza muito e lhe dá tempo de
prever sérios problemas financeiros, pois permite entender o
fluxo do dinheiro durante o mês, evitando o que discutimos
no inicio desse e-book, sobre a necessidade do sócio não
enxergar o caixa da empresa como uma extensão de seu
bolso, aonde ele retira os valores sem analisar o impacto
financeiro dessa retirada durante o mês.

4° Passo- Fluxo de caixa



  Essa é a próxima dica, usar um sistema de gestão para lhe
auxiliar no controle financeiro. É possível fazer em um
caderno ou planilha? A reposta é sim! No entanto não é
muito fácil ou seguro, um sistema simples e eficiente poderá
lhe proporcionar tempo, agilidade e a segurança dos seus
dados. De preferencia um sistema que possua dashboards,
que irá permitir uma tomada de decisão mais fácil e rápida.

5° Passo- Sistema de gestão

  Agora, se você está entendendo a necessidade de se fazer o
controle, deverá entender a importância de se registrar cada
centavo que entra e sai da empresa, lançando como provisão
os gastos fixos, além das receitas a receber, somente assim
o gráfico do fluxo de caixa poderá ser usado na tomada de
decisão.



  Um problema comum entre empresas pequenas é a alto
confiança dos gestores em sua própria capacidade de
lembrar os valores que devem ser pagos e recebidos, o que
na pratica, acaba sendo impossível. Essa pratica é enganosa
e leva o empresário a um esgotamento mental
desnecessário, pois acaba confiando toda a gestão financeira
a sua memoria. Na pratica o uso de um sistema de gestão irá
aliviar a sua mente, e permitirá organizar melhor as contas a
pagar e a receber.

  Portanto, para que a sua empresa obtenha sucesso e um
bom desenvolvimento na gestão de seus recursos
financeiros, é de extrema importância que você considere
esses seis passos. Com o objetivo de facilitar a sua vida, vou
deixar um resumo que você poderá imprimir e deixar em
algum ponto visível, permitindo focar na resolução de cada
um desses pontos. 

6° Passo- Registro de movimentação
     caixa 



COMO ORGANIZAR O FINANCEIRO
Nível básico

Passo a passo para organizar o financeiro e encontrar os resultados!!

    PRIMEIRO PASSO: Separar o seu dinheiro do dinheiro da empresa. Tratar o dinheiro da
empresa como não sendo seu, que na realidade não é, é da empresa.
   Dica: Criar uma conta Bancária para pessoa Física e uma para a pessoa Jurídica.

    SEGUNDO PASSO: Determinar um pró-labore. Determine um salário, que deverá ser
remunerado segundo a sua atividade dentro do negócio. Faça a simples pergunta “Quanto eu
pagaria para alguém fazer o que eu faço”
   Dica: Pagar o seu pró-labore no dia de pagamento dos funcionários.

    TERCEIRO PASSO: Reavalie seus gastos fixos. Liste todos os gastos fixos do negócio e reavalie
cada um deles, você poderá fazer da seguinte forma. Exemplo:

Descrição da Despesa = Internet
Valor = R$200,00
Por que preciso pagar isso? Para Acessar o sistema e gerar nota fiscal
É fundamental para o funcionamento da empresa? Sim
É possível renegociar? Sim
Está dentro do prazo do contrato de fidelidade? Não

   Dica: Buscar a eficiência, tendo o melhor rendimento com o mínimo necessário.

    QUARTO PASSO: Controlar o fluxo de Caixa. Controlar as contas a pagar e a receber, sempre
acompanhando os saldos das contas (Caixa, Banco, Maquina de cartão...)
   Dica: Utilizar um sistema que lhe auxilia a controlar o fluxo de caixa.

      QUINTO PASSO: Usar um sistema de gestão. Um sistema de gestão deve lhe fornecer
informações seguras e necessárias para a tomada de decisão.
   Dica: Sistemas com dashboards e gráficos ajuda na compreensão das informações e
agilizando a tomada de decisão.
 
     SEXTO PASSO: Registrar cada centavo que entrar ou sair do caixa da empresa. Cada valor que
entrar ou sair do caixa deverá ser registrado no sistema financeiro, inclusive as retiradas do
sócio/proprietário.
   Dica: Não confie na sua memória, registre ou anote no mesmo dia, não deixar para registrar
no dia seguinte.



  Lembre-se, o crescimento deve ser algo natural, se sua
empresa não está crescendo rápido, com toda certeza ela
deve estar morrendo. O empresário precisa se desdobrar
para conseguir cuidar da gestão de seus produtos ou
serviços, da gestão de pessoas, do marketing e da gestão
financeira, esses são os setores básicos que toda empresa
precisa ter. Avalie a possibilidade de terceirizar alguns
desses serviços, lhe permitindo ganhar mais tempo com a
gestão estratégica da empresa.



  A empresa foi criada para permitir que o empresário possa
se dedicar mais ao seu próprio negócio e deixar o financeiro
nas mãos de especialistas. Nascemos com esse propósito, de
possibilitar a você empreendedor uma dedicação mais
exclusiva na gestão de sua empresa e deixar que a gente
cuide do seu financeiro. 

  A Meu Financeiro é a primeira empresa do norte do Mato
Grosso a oferecer o serviço de BPO Financeiro. Essa
modalidade de serviço permite ao empresário a total
tranquilidade na gestão financeira do seu negócio.



  O melhor de tudo isso, é que você não precisa gastar com
estrutura, organizar um espaço e se preocupar com a
contratação de um funcionário para cuidar do seu financeiro. 
Com a Meu Financeiro você terá um controle diário das suas
entradas e saídas, além do apoio na organização de suas
contas e pagar e a receber, realizamos a conciliação bancária
diariamente, permitindo um controle total de sua conta
bancária.  
   Nos de uma oportunidade de demonstrar como funciona o
nosso serviço, você pode agendar uma demonstração sem
compromisso algum!!!!! 
    A aproveite e envie uma mensagem por esse número de
WhatsApp que você recebeu esse E-Book e faça o seu
agendamento. Teremos o maior prazer em lhe atender e tirar
as suas dúvidas.

João Paulo V.
Paranhos

Contador


