


GESTÃO

Ato ou efeito de: 

•Administrar;

•Gerir.



CONTABILIDADE

É a ciência que registra os

acontecimentos verificados

no patrimônio de uma entidade

Escreve, oficializa

Possuem denominador financeiro comum

Conjunto de bens direitos e obrigações



CONTABILIDADE

• Fornece dados CONSISTENTES e de fácil interpretação
sobre as operações das empresas, tanto do passado como
presentes.

• Dados apresentados através dos demonstrativos contábeis.



OBJETIVO DA CONTABILIDADE

•Suprir os usuários de
informações para Tomada de
Decisões.



ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL

• “O empresário e a sociedade empresária são
obrigados a seguir um sistema de
contabilidade, ... e a levantar anualmente o
balanço patrimonial e o de resultado
econômico.” (Art. 1.179, Código Civil)



DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS

• Balanço Patrimonial;

• Demonstração do Resultado do Exercício;

• Demonstração do fluxo de caixa.



GESTÃO FINANCEIRA



GESTÃO FINANCEIRA

• Manutenção da liquidez: significa que os recursos que entram no caixa da
empresa serão suficientes para pagar seus compromissos.



CICLO

FinanceiroOperacional





GESTÃO FINANCEIRA

• Consistência e integridade das informações;

• Identificação clara dos custos;

• Criação de um Orçamento (Previsão de receita e de
despesas);



GESTÃO FINANCEIRA

• Avalições periódicas entre o Orçado X Real;

• Atenção ao capital de giro;

• Fluxo de caixa.



GESTÃO FINANCEIRA

• Ter domínio:

• Das entradas (entradas e faturamento);

• Das saídas (gastos), e

• Do valor que é gerado para a empresa (resultado – lucro/prejuízo).



GESTÃO FINANCEIRA
MELHORAR O RENDIMENTO DO DINHEIRO

• Programar os pagamentos para os melhores momentos;

• Cobrar melhor;

• Evitar o pagamento de juros;

• Manter nível correto de estoques;

• Investir naquilo que trará maior retorno para a empresa.



Quem não controla seu dinheiro trabalha muito mais e não vê o retorno do seu trabalho.

Caderno de ferramentas (Programa Negócio a Negócio – SEBRAE)



FERRAMENTAS PARA 
GERENCIAR O FLUXO DE CAIXA

• DIÁRIO DE CAIXA;

• CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA;

• CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO;

• DEMONSTRATIVO DE RESULTADO;

• GESTÃO DE ESTOQUES;

• CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO.



DIÁRIO DE 
CAIXA



DIÁRIO DE CAIXA

• O desconhecimento pode levar você a definir datas para
pagamentos de compromissos que não terão condições de serem
pagos.



DIÁRIO DE CAIXA

• Permiti acompanhamento diário das entradas e saídas de dinheiro
em sua empresa.

• Poderá saber o quanto está recebendo e para onde está indo o
dinheiro de seu caixa.



DIÁRIO DE CAIXA
VANTAGENS

• Saber qual o comportamento das entradas e saídas de caixa ao
longo dos meses;

• Saber quais contas são as principais saídas e entradas de dinheiro
em sua empresa;

• Auxiliar a não misturar o dinheiro particular com o da empresa;

• Evitar retiradas de caixa que tragam impacto negativo no futuro.







CONTROLE 
DO FLUXO DE 

CAIXA



CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA

• Daqui a 17 dias você terá contas a pagar? Haverá dinheiro
para estes pagamentos?

• Ao final do mês irá sobrar ou faltar dinheiro em seu caixa?

• Você está dando mais prazo para o recebimento de seus
clientes do que recebe para o pagamento de seus
fornecedores?



CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA

•Apresenta as receitas e gastos futuros
distribuídos semanalmente, permitindo a
visualização dos descompassos que podem
ocorrer entre receitas e gastos.



CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA

VANTAGENS

• Evitar a retirada de dinheiro do caixa que comprometa
pagamentos futuros;

• Saber antecipadamente quais os períodos com maior
necessidade de dinheiro;

• Direcionar as promoções para períodos em que haja a
maior necessidade de dinheiro no caixa; e

• Ajustar a relação entre os prazos de pagamento de
fornecedores e recebimento dos clientes.







CÁLCULO DO 
GANHO 

UNITÁRIO



CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO

• Quanto cada produto/serviço que você comercializa deixa de
dinheiro para seu negócio?

• Os produtos que mais saem são os que deixam maior ganho?

• Qual produto/serviço com maior ganho que deveria ter sua venda
estimulada?



CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO

• Auxilia no cálculo do ganho em dinheiro que a empresa
obtém com a venda de seus produtos e/ou serviços. (preço
praticado - custos variáveis).

• Necessários para fazer o produto ou prestar o serviço,
identificar quanto sobra para a empresa.



CÁLCULO DO GANHO UNITÁRIO

VANTAGENS

• Identificar se está ganhando ou não dinheiro com o
produto/serviço;

• Ajustar seus preços à medida que percebe necessidade de
aumento do ganho e oportunidade do mercado;

• Definir o valor de descontos em produtos promocionais ou por
pechincha do cliente; e

• Perceber o comportamento dos custos variáveis diretos em relação
ao preço que está praticando.





DEMONSTRATIVO 
DE RESULTADO



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

• Quanto de resultado o seu negócio está gerando?

• O resultado vem melhorando ao longo do tempo?

• As vendas estão aumentando, mas o resultado de sua empresa 
tem melhorado?



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

• Apresenta objetivamente o resultado mensal de seu negócio.

• Registrar os valores de suas despesas e receitas.

• Pode acompanhar mês a mês quanto seu negócio está
gerando de dinheiro.



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO

VANTAGENS

• Conhecer periodicamente a situação financeira de seu negócio;

• Antecipar-se a possíveis problemas de falta de dinheiro, pois
você poderá perceber como está indo seu resultado em cada
um dos meses;

• Comparar mês a mês como está sendo o resultado de seu
negócio;



GESTÃO DE 
ESTOQUES



GESTÃO DE ESTOQUES

• Auxiliar no controle dos estoques (produtos, matérias
primas e materiais).

• Definir qual a quantidade mínima ou máxima
necessária de um determinado produto;

• Qual o momento ideal para fazer um novo pedido,
evitando, principalmente, a falta de produtos para
seus clientes.



GESTÃO DE ESTOQUES
VANTAGENS

• Identificar os produtos estratégicos para seu negócio;

• Manter em estoque somente os produtos que são, de fato,
necessários; e

• Diminuir custo com estoque de produtos desnecessários.





CONTROLE 
DO CAPITAL 

DE GIRO



CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO

• Qual o efeito para seu negócio de pagar seus
fornecedores à vista ou a prazo?

• Qual o efeito de conceder prazo para seus clientes?

• Quanto dinheiro precisa ficar na empresa mensalmente
para cobrir os custos do dia a dia?



CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO

• Permite acompanhar a quantidade de dinheiro necessário para
atender os compromissos do dia a dia da empresa, o seu Capital de
Giro.



CONTROLE DO CAPITAL DE GIRO

VANTAGENS

• Melhorar as decisões referentes a pagamentos e parcelamentos;

• Saber o que mais impacta na sua necessidade de Capital de Giro;

• Conhecer qual a quantidade de dinheiro é necessária para seu
negócio ao longo do tempo; e

• Conhecer os efeitos dos prazos concedidos aos clientes sobre a
necessidade de Capital de Giro.









O DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO DECORRE:

• Investimento inadequado;

• Ciclo operacional e financeiro desajustados;

• Necessidade de financiamento para capital de giro
crescente;

• Imobilizações em excesso;

• Endividamento de curto prazo crescente.



GESTÃO FINANCEIRA
MEDIDAS DE AJUSTE:

• Estabilização do ciclo operacional e financeiro;

• Racionalização de custos;

• Venda de ativos ociosos;

• Planejamento e controle financeiros.



ADMINISTRAÇÃO DO 
CAPITAL DE GIRO

• Ciclo operacional e financeiro;

• Política e administração de crédito;

• O processo de controle dos estoques (insumos);





GRATIDÃO

@profrodrigodiasrosa

Professor Rodrigo Dias Rosa

rodrigodias

(79) 9 9878-5578 

rodrigo@diasrosa.com.br

Fanpage: www.diasrosa.com.br 


