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Introdução

O PLANEJAMENTO FINANCEIRO É CONSEQUÊNCIA
DE PROCESSOS BEM EXECUTADOS

Nesse e-book vamos compartilhar
com você os 4 passos essenciais
para deixar a área financeira da
sua empresa cada vez mais
estratégica. É importante entender
que uma etapa depende da outra,
ou seja, para você garantir que a
etapa 2 funcione perfeitamente é
preciso concluir a 1.

Aproveite bastante as dicas que
apresentaremos aqui, elas têm a força
de transformar o financeiro de
qualquer empresa!
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Não copie, compartilhe.



ETAPA
ALINHAMENTO 01

A primeira etapa se chama "alinhamento” uma vez que você precisa entender
como serão os processos financeiros dentro da empresa. Se esses processos
não forem muito bem organizados, acredite, você pode ter problemas no futuro.
Então vale muito a pena dedicar um momento para refletir sobre os seguintes
aspectos:

1.1  – Farei a gestão financeira com planilhas ou plataforma de gestão?
Irei compartilhar com você o meu ponto de vista para ajudar na construção da
sua opinião e, assim, na tomada de decisão. Gestão Financeira trabalha com
movimentação financeira. Isso significa que todo e qualquer movimento que
acontecer na(s) conta(s) bancária(s) ou caixinha da empresa tem que ser
registrado(s) na planilha ou plataforma de gestão. Se a empresa é muito
pequena, talvez não tenha tantas movimentações, então a planilha pode resolver
o seu problema. No entanto, você terá que ir além de lançar o que entrou ou saiu
de dinheiro, senão você não terá uma área estratégica. Sendo assim, você
precisará consolidar as informações para criar relatórios e visões de cunho
estratégico. A minha sugestão para fazer gestão financeira, ou seja, organizar e
controlar as movimentações financeiras, é a utilização de plataformas. O
mercado tem diversas opções que podem caber no seu bolso, bem como
atender o modelo de operação da empresa. A plataforma irá otimizar o seu
tempo com o controle de contas a pagar e a receber, vai proteger melhor as suas
informações, além de gerar relatórios que já te ajudarão a construir um olhar
estratégico do seu negócio. O seu papel será entender a lógica do sistema e
mantê-lo em dia.
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ETAPA
ALINHAMENTO 01

1.2  – Plano de Contas
Plano de contas são as classificações que você utilizará para caracterizar as
suas movimentações. Por exemplo: você tem um aluguel fixo de R$ 2.000,00.
Esse lançamento estará no grupo “Despesas Administrativas” e no subgrupo
“Aluguéis e condomínios”. O importante sobre o plano de contas é ele
representar a operação da sua empresa. Outro exemplo: empresas que fazem
revendas, ou seja, costumam ter estoque, vão precisar de um subgrupo chamado
“CMV | Custo da mercadoria vendida” que fica dentro do grupo “Custos”. Já uma
empresa de projetos poderá ter um subgrupo chamado “Mão de obra
especializada para prestação de serviços”, o qual estará dentro do grupo
“Custos” também. Não negligencie o plano de contas, ele tem impacto direto nos
relatórios da empresa. É exatamente o plano de contas que será analisado, é
com ele que conseguimos identificar as margens e resultados. Caso você não
tenha um especialista financeiro para te ajudar com o tema ou não teve acesso a
alternativas de plano de contas, converse com o seu contador e utilize o mesmo
que ele. A contabilidade não trabalha sem planos de contas, ela vai poder
disponibilizar uma boa opção para você.
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Etapa
Construção02

A OPERAÇÃO FINANCEIRA É
MAIS IMPORTANTE DO QUE

IMAGINAMOS

A segunda etapa diz respeito a base não só da gestão financeira, mas também do
planejamento financeiro. Por isso que ela leva o nome de “construção”. Refiro-me ao Contas
a Receber e Contas a Pagar da empresa, ou seja, a operação da área financeira que nada
mais é do que a organização das movimentações financeiras, aquelas que você encontrará
no extrato bancário também. É essencial que os processos sejam muito bem construídos,
muito bem executados. São essas informações que vão para os relatórios financeiros, e é
no momento do lançamento de cada uma delas que se mede a sua qualidade: as datas
estão corretas (emissão, vencimento, pagamento, recebimento)? A classificação está
coerente? Todos os campos foram adequadamente preenchidos? Vale ressaltar que as
informações que estiverem no lançamento das movimentações de pagamento e
recebimento irão para os relatórios gerenciais. Se você estiver utilizando uma plataforma de
gestão, entenda quais são os campos disponíveis e reflita como você utilizará eles no
relatório. Por exemplo: é importante para você analisar o resultado por projeto ou por
produto? Se sim, em todos os lançamentos você precisará dizer se eles fazem parte de um
projeto ou produto. Caso contrário, você não vai ter dados suficientes para fazer esse tipo
de análise. Outro ponto importante, não adiante fazer alguns lançamentos completos e
outros incompletos. Se assim for, o seu relatório estará sempre incompleto.

Por tudo isso que a etapa 2 se chama
“Construção”. Portanto construa essa fase
da melhor maneira possível, lembre-se que
ela é a base para toda a análise e
planejamento que você quer realizar.
Compreenda os processos de contas a
receber e a pagar e, principalmente, como
eles impactarão nos seus relatórios.
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 Uma vez que você reviu toda a
estrutura e processos financeiros,
garantindo que a operação está sendo
executada com alto nível de qualidade –
ou seja, todos os lançamentos estão
sendo registrados corretamente – e a
empresa já tem em torno de 3 meses de
histórico, então você consegue gerar os
relatórios e iniciar as análises sob uma
base boa e confiável de dados. Quando
falamos em análise financeira, estamos
nos referindo a um universo gigante.
Aqui eu vou deixar alguns conceitos
básicos para te orientar com um olhar
macro, porém fundamental para o
sucesso de qualquer negócio. Um
relatório básico financeiro terá essa
estrutura:

ETAPA
APROFUNDAMENTO 03

A conta para chegar no lucro é bem simples: Faturamento – (Deduções + Custos +
Despesas) = Lucro. Faturamento, Deduções, Custos e Despesas são os grupos
“mães” das classificações. Abaixo de cada um deles há grupos e subgrupos, que é
exatamente o plano de contas que falamos lá na etapa 1. Quando você classifica
cada movimentação financeira da empresa, ela é direcionada para o grupo
correspondente no relatório. Aí está a grande importância da etapa 2. Se você
classificar errado, o seu relatório estará errado. Se você não lançar, o seu relatório
estará igualmente errado, uma vez que faltará informação nele. Mas como a sua
operação financeira está sendo perfeitamente executada, todos os números estão
corretamente nos relatórios, você precisa se atentar para o seguinte: se
Faturamento – (Deduções + Custos + Despesas) = Lucro, como o faturamento está
distribuído entre deduções, custos e despesas? Fazendo a subtração, está gerando
Lucro? Veja algumas possibilidades:
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Cenário 1: Nessa situação, 20% do faturamento é direcionado para pagar as
deduções (impostos sobre o faturamento), 30% para custos e 40% para despesas.
Consequentemente ainda sobrou 10% para a empesa.

ETAPA
APROFUNDAMENTO 03

Cenário 2: Ou será que a realidade é
essa?

Cenário 3: Ou será que todo o
faturamento da
empresa é consumido, não havendo
geração de lucro?
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Cenário 4: Finalmente, o faturamento não supre todos os gastos, trazendo
prejuízo? Nesse exemplo o prejuízo é de -10%.

ETAPA
APROFUNDAMENTO 03

Se você quer ter uma visão estratégica do seu negócio, entenda com profundidade
a distribuição do faturamento na sua empresa. Os %(s) acima  são o que
chamamos de margem e controlar a sua empresa através delas vai te colocar em
um patamar altamente estratégico.

gasto maior que o
faturamento,

gerando -10% de
prejuízo
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Dando sequência ao raciocínio da etapa 3, a pergunta que você fará para construir
o planejamento é a seguinte: hoje a minha empresa tem essas margens, quais são
as margens que quero alcançar nos próximos 12 meses?

Ou seja: onde estou hoje e onde quero estar amanhã? Se você está no cenário 4,
por exemplo, talvez em 12 meses você queira atingir o cenário 1.

Outro ponto importante para entender é que quando se analise os CUSTOS, na
verdade você está analisando a operação da empresa. 

Dentro do grupo de DESPESAS, costumamos quebrar em Despesas com Pessoal,
Despesas de Vendas e Marketing, Despesas Financeiras e Despesas
Administrativas.

Isso significa que o relatório retrata as áreas da sua empresa, então durante  
 análise financeira você olha para empresa inteira.

No momento que você faz a reflexão de onde a empresa está e como você quer ela
esteja amanhã, considerando as margens financeiras, consequentemente você
está criando as estratégias macros de cada área. Isso é o início para um excelente
PLANEJAMENTO.

ETAPA
PLANEJAMENTO 04
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CONCLUSÃO

QUE O PLANEJAMENTO FINANCEIRO FAÇA A
DIFERENÇA NO SUCESSO DO SEU NEGÓCIO!

OBRIGADA!
MARINA RUIZ

Percebeu como uma etapa depende da outra? É muito difícil conseguir manter um bom
planejamento se a operação financeira não estiver em ordem. Geralmente é essa
desorganização que deixa qualquer empreendedor / gestor com o sentimento de perdido ou
cego. Por isso que gosto de trabalhar com o desenho das etapas de forma sequencial:
finaliza a 1, vai para 2, e assim por diante. Quando você atinge a etapa de aprofundamento e
planejamento, tendo um plano de contas adequado e garantindo que as informações estão
devidamente corretas, você ganha o poder de olhar para a empresa inteira através de um
único relatório.
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