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O papel da contabilidade para uma boa
gestão?

• Tradução das informações
para o sucesso do negócio



A importância do controle do fluxo de 
caixa?

• Auxilia no gerenciamento de gastos;
• Assegura seu controle financeiro;
• Garante um Planejamento Financeiro;
• Apoia o processo de tomada de decisão.



A necessidade de capital de giro

• Recursos de financiamento aos clientes (nas
vendas à prazo);

• Mantendo os estoques;
• Assegurando o pagamento aos

fornecedores (compras de matéria-prima ou
mercadorias de revenda), bem como o
pagamento de impostos, salários e demais
custos e despesas operacionais.



DICAS VALIOSAS

• Identifique e corte gastos;
• Tenha muita disciplina;
• Saiba negociar com fornecedores e clientes;
• Antecipe pagamentos a receber;
• Faça empréstimo.



PLANEJAMENTO



CLIENTES

1. Qual o melhor cliente?
2. Será que ele sempre tem razão?
3. O que devemos fazer para fidelizar esse cliente?
4. Qual o perfil de cliente que a minha empresa

deseja?



A importância do acompanhamento profissional para a saúde das empresas

Assuma as suas responsabilidades



ESTRUTURA

1. Qual é a minha necessidade?
2. Qual é a necessidade do meu cliente?

1. O que é imprescindível?
2. Qual a sua capacidade de atendimento?
3. Será que consigo fazer mais com menos?





MARKETING E PROPAGANDA



OBJETIVO, ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO.

• Como a empresa está hoje;
• Para onde a empresa caminha;
• Qual é o sentido do seu trabalho no dia a dia.



Você trabalha para ter lucro ou 

prejuízo?

RESULTADOS



Valem muito, mas dão prejuízo, por que?

R$ 139m

U$ 5b
U$ 408m

RESULTADOS



Cada um constrói o seu próprio caminho,
e durante a trajetória acaba descobrindo
a fórmula do seu sucesso.
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Contato Vamos avançar juntos?


