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Qualquer decisão de antecipação da pro-

dução ou de compra de mercadoria im-

pacta negativamente o lucro daquele 

momento. 

Há também aqueles que têm excesso de 

dinheiro em caixa em um certo momento, 

por terem feito compras a prazo ou recebi-

do antecipadamente uma venda e, se não 

adotarem um planejamento adequado do 

dinheiro disponível e acabam incorrendo 

em problemas para honrar os compromis-

sos assumidos. 

Outra decisão a tomar é fazer uma conso-

lidação mensal dos resultados da empre-

sa.   Este resultado deve ser apurado por 

produto ou por linha de produto vendido.    

Mais uma vez vale destacar que para tudo 

funcionar bem neste processo, é necessá-

ria a participação ativa do próprio empre-

sário.  

Outro controle importante é o das retira-

das feitas pelo empresário, a título de pró-

labore, ou seja, sua remuneração mensal.    

É importante registrar esse tipo de retira-

da, o que não acontece com muitas das 

empresas que nos procuram.   Até mesmo 

uma retirada extra, como lucros, deve ser 

registrada de alguma forma no fluxo de 

caixa da empresa. 

Certamente, não é só a gestão financeira 

que determina o sucesso, claro que há 

outros fatores determinantes, mas, sem 

uma gestão financeira adequada, fica 

muito mais difícil obter bons resultados. 

 

oda empresa é concebida com a ex-

pectativa de ter lucro, e, para isto é ne-

cessário que o empreendedor conheça 

profundamente o seu negócio, como 

este empreendimento pode lhe trazer dividendos 

e adote uma política financeira adequada aos 

objetivos empresariais.    

Inicialmente, temos de conhecer todos os custos 

envolvidos, estabelecer um preço que seja aces-

sível ao nicho de mercado que irá atender e que 

também lhe proporcione um lucro razoável.    

A partir daí, é muito importante acompanhar de 

perto o fluxo de dinheiro na empresa.   Deve 

haver um acompanhamento diário de todo o 

movimento das finanças, feito pelo próprio pro-

prietário ou por um funcionário habilitado e por 

ele designado para cumprir essa função.      

A grande maioria dos empresários acaba optan-

do pela terceirização dos serviços de contabili-

dade, o que é totalmente adequado.    Mas so-

mente o contador não é suficiente.    

O contador vai cuidar mais da parte tributária da 

empresa, ou seja, cuidar dos impostos a pagar, 

dos encargos trabalhistas.   O contador terceiri-

zado fica longe da empresa, não acompanha o 

dia-a-dia.   Certamente este profissional é habili-

tado a assessorar e apoiar o empresário, mas, é 

fundamental o efetivo acompanhamento de 

alguém de dentro.  

O empresário tem de saber, por exemplo, quan-

to custa e por quanto está sendo vendida uma 

certa mercadoria, produto ou serviço, bem como 

tem de controlar todas as entradas e saídas de 

dinheiro, e registrar absolutamente tudo.     

Qualquer tipo de retirada ou de recebimento 

deve ser controlado, sem exceção. 

Para isso, certamente é necessário ter muita 

disciplina.    Este controle do fluxo de dinhei-

ro deve ser sistemático e feito com muito 

cuidado.    Não só com o dinheiro em caixa 

dentro da empresa, mas também junto ao 

banco, com todos os saques, depósitos e 

outros movimentos da conta corrente.  

É válido ressaltar que todo esse cuidado se 

justifica, pois um dos problemas mais recor-

rentes, principalmente em empresas de 

pequeno porte, é o descontrole financeiro.   

Muitas vezes, o dinheiro do empresário 

acaba se misturando com o da empresa, e 

vice-versa.   E isto não é uma postura ade-

quada para uma empresa que quer se man-

ter no mercado e crescer. 

Mas, existem outros fatores que podem 

determinar se uma empresa terá ou não 

lucro, tais como políticas de estoque que 

privilegiam altos níveis e gestão inadequada 

do dinheiro disponível. 
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