0

1
2

2
2
0
2
|
n
a
o

d
o

v
a

d
a
ir

!
a

Com estratégias simples, pequenas
empresas podem virar o jogo em 2022

A alta dos preços, e a inflação, requerem
atenção redobrada na precificação
Como que análises e planejamento te
direcionam para a rota certa

2022, o ano da virada!

3
5
8

Separação das contas Pessoais versus
contas da Empresa

Remuneração dos Sócios.

10

Monitoramento das Receitas e das
Despesas

12

Gestão do Contas a Receber e do
Contas a Pagar

14
16
Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Juntos Podemos Mais

18
19

Planejamento Orçamentário

Investimentos

Precificação

Link´s

www.plenofinanceiro.com.br | Pleno Financeiro | (11) 9.1028-7243

021 | 2022
o ano da virada!

https://unsplash.com/photos/8YG31Xn4dSw

https://unsplash.com/photos/376KN_ISplE

Independente do ramo de atuação
e do porte do negócio, dominar a
gestão financeira será um grande
diferencial para um crescimento
saudável e sustentável.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Técnicas simples de controle e
acompanhamento
ajudam
o
gestor a traçar sua rota e seguir
com segurança nesse caminho
sinuoso, turbulento e escuro.
Desde o advento da Internet, a
informação corre na velocidade da
luz, e como tudo, sempre há o
ponto positivo e negativo. Ter a
informação precisa na hora certa é
o que garante o sucesso.

No cenário competitivo e acirrado
que as empresas enfrentam, a
maioria
dos
pequenos
empresários
se
veem
em
desvantagens, pois como sempre
brinco: “eles precisam chupar cana
e assoviar ao mesmo tempo”.
As diversas tarefas e a escassez
de uma equipe preparada, fazem
com que o pequeno empresário
tome decisões no achismo, e nem
sempre essas decisões são as
mais corretas, pois lhe faltou a
principal
matéria-prima,
a
informação.
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Engane-se quem acredita que
para
se
ter
informação
é
necessário cálculos estatísticos,
ser
um
pós-doutorado
em
finanças e passar mais de 30 anos
na academia. Esse cenário seria o
ideal e é o vivenciado pelas
grandes corporações, mas se o
pequeno
empresário
souber
trabalhar
com
as
poucas
informações que ele tem, ele irá
construir uma empresa sólida e
saudável.
É praticamente impossível uma
grande embarcação navegar sem
os
instrumentos
de
última
geração, agora, um pequeno
barco com um comandante que
conhece as técnicas da leitura de

uma bússola e das estrelas, com
toda certeza irá chegar em seu
destino com segurança, mesmo
que seja abatido por imprevisto
em sua jornada.
Essa é a proposta que você tem
em suas mãos, técnicas simples e
práticas, mas eficientes e eficazes
para qualquer negócio.
Talvez você não tenha base
alguma para iniciar esse processo
e nem saiba por onde começar a
construção
da
sua
gestão
financeira, bem, se esse é o seu
caso, fique calmo, relaxe, pois o
passo a passo aqui traçado irá te
ajudar a começar pelo começo.
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Separação
das contas

https://unsplash.com/photos/DGf4k3fi44s |

https://unsplash.com/photos/iusJ25iYu1c

1 - Separação das contas
pessoais X empresa

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

O primeiro passo para se ter uma
gestão financeira de sucesso é
fazer a separação da vida pessoal
da vida da empresa. Temos que
entender que a empresa é uma
entidade jurídica que tem “vida”
própria, portanto ela precisa ter o
seu histórico separado dos seus
sócios.
Para muitos essa separação é um
tabu, é algo impossível de se
praticar, pois a empresa já virou
uma extensão da carteira do sócio,
e quanto mais dinheiro a empresa
tem, mais o sócio gasta.

Se formos pensar, tudo em nossa
vida se resume a disciplina. Se
queremos ter uma vida mais
saudável, nos é necessário a
disciplina na alimentação e na
manutenção de nosso corpo físico.
Se queremos acordar bem e
dispostos toda manhã, é necessário
a disciplina no momento do nosso
recolhimento para o descanso.
Praticamente em tudo é a disciplina
que nos proporciona o êxito, e no
aspecto financeiro não é diferente.
Se queremos o sucesso financeiro,
a tão sonhada liberdade financeira,
nos será necessária muita disciplina.
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A vida financeira da empresa é um reflexo da
vida financeira do seu sócio. Uma empresa
desorganizada tem sócios que provocam essa
desorganização, e essa desorganização só se
corrigi com a disciplina do sócio.
Manter a separação das contas em cada baia é
o primeiro passo para iniciar a arrumação. O
sócio tem que viver com o salário que recebe
da sua empresa e a empresa tem que viver
com as receitas que gera.
É impossível fazer uma leitura correta em uma
bussola danificada, assim como é impossível
tomar uma decisão certa em uma empresa
que mistura as contas pessoais dos seus
sócios em sua movimentação financeira.
Esse assunto é extenso e é possível escrever
uma enciclopédia, mas resumindo para
avançarmos em outras áreas, a empresa não
tem que manter uma vida de luxo para seus
sócios. O sócio tem que ser remunerado pelo
seu trabalho e viver de acordo com essa
remuneração; e a empresa por sua vez deve
fazer sua operação gerar lucro, para que possa
reinvestir em seu crescimento saudável.

Dica de Ouro
A vida financeira da empresa é um
reflexo da vida financeira do seu sócio.
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Remuneração
dos Sócios

https://unsplash.com/photos/rItGZ4vquWk

2 - Remuneração dos Sócios
O sócio tem que ser remunerado pelo seu
trabalho e essa remuneração deve ser
condizente com a realidade da empresa.
É comum o sócio aumentar seu padrão de vida
com o crescimento do faturamento da
empresa, porém esse é o maior erro que vejo
empresários cometendo.
Quando não há disciplina por parte do sócio, a
empresa não remunera o mesmo de forma fixa
e deixa sua remuneração totalmente variável e
atrelada ao faturamento.
Isso basicamente
problemas:

causa

dois

grandes

1. A empresa nunca consegue ter capital de
giro e liquidez para investimentos necessários;
2. Na primeira oscilação para baixo do
faturamento, o sócio sacrifica questões
importantes na empresa para não baixar o seu
padrão de vida “conquistado”, e cada vez mais
a empresa fica sem capital de giro e
endividada.
Sócio tem que ter uma remuneração fixa e
condizente com a realidade da empresa e a
cada época estipulada faz uma distribuição do
lucro, analisando sempre o fluxo de caixa e as
projeções de crescimento.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Dica de Ouro
Sócio tem que ter uma remuneração fixa e
condizente com a realidade da empresa.
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Vendas X
Gastos

https://unsplash.com/photos/xoU52jUVUXA

3 - Monitoramento das Receitas X Despesas
No início falei que não são necessários
cálculos complexos e diversas especializações
para se ter uma gestão financeira saudável,
basta disciplina e técnicas simples como o
monitoramento das receitas e despesas.
Acompanhar as receitas (vendas) e confrontar
com as despesas (gastos) é algo simples que
pode e deve ser feito por todo empresário, até
mesmo pelos microempresários. Sim, é
simples e todos devem aplicar.
Mensalmente checar a evolução de cada
gastos e algo básico. Comparar e acompanhar
essa evolução nos permite reduzir gastos e
aumentar a receita, e é essa a mágica que
acontece: crescimento do lucro de forma
simples.
Esse acompanhamento permite que o dinheiro
fique no caixa da empresa, pois todo e
qualquer Real que você conseguir economizar
nesse acompanhamento, é no caixa da
empresa que ele vai estar.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Dica de Ouro
Mensalmente checar a evolução de cada
gastos da empresa é algo básico.
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Receber e a
Pagar

https://unsplash.com/photos/pypeCEaJeZY

4 - Gestão do Contas a Receber e a Pagar
Outro ponto simples e ignorado pela maioria
dos pequenos empresários é a gestão do
contas a receber e do contas a pagar.
Essa simples ação “engorda” o caixa da
empresa e evita o pagamento de juros
desnecessários.
Acompanhar de perto se os valores a receber
estão se realizando é de extrema importância,
assim como fazer a gestão daqueles valores
que não se realizaram.
Tão importante quanto o recebimento, é o
pagamento, pois honrar nossos compromissos
conforme combinado, nos evita gastos e
possíveis prejuízos.
Dentro deste conceito reforço a importância
de um fluxo de caixa estratégico, que permite
o empresário ter um panorama futuro das suas
finanças.
Para empresas saudáveis, com liquidez em
caixa, o fluxo de caixa é superimportante.
Agora, para uma empresa que tem o seu caixa
em crise, que vive no “vermelho”, o fluxo de
caixa é hiper superimportante.
Elencar de forma simples todos os gastos e
recebimentos
em
seus
respectivos
vencimentos, nos permite ações que favorece
o caixa, pois faremos todo o possível para
minimizar o impacto.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Dica de Ouro
Essa simples ação “engorda” o caixa da
empresa e evita o pagamento de juros
desnecessários.
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Planejamento
Orçamentário

https://unsplash.com/photos/Ok76F6yW2iA

5 - Planejamento Orçamentário
Costumo brincar que o planejamento
orçamentário é a cereja do bolo, pois com a
gestão estruturada, organizada e funcionando,
o próximo passo é planejarmos o futuro da
empresa.
Um bom planejamento, que transmita a
realidade da empresa, que aponte um norte
com segurança, só é possível quando temos
basicamente dois elementos: organização e
histórico.
A organização nos gera relatórios com
segurança e quanto maior essa base de dados,
melhor será nosso planejamento, pois teremos
elementos que nos ajudarão a traçar essa rota.
Abrir mão desta ferramenta é o mesmo que ...
“deixa a vida me levar, vida leva eu” ... pois sem
planejamento, qualquer direção que sua
empresa tomar, você irá aceitar.
Planejar é determinar o futuro da sua empresa.
Quando você planeja suas vendas e seus
gastos para atingir determinado resultado,
você se desdobra para que aconteça. Assim é
na vida pessoal e assim é com a vida da
empresa.
Tão importante quanto planejar, é acompanhar
e ajustar a rota.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Dica de Ouro
Planejar é determinar o futuro da sua
empresa.
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Investimento

https://unsplash.com/photos/1zO4O3Z0UJA

6 - Investimento
Quando se tem a estrutura apresentada na
gestão financeira da empresa, é certo e líquido
que o resultado positivo irá acontecer, que ano
a ano o seu lucro vai aumentar e permitir
novos investimentos.
Uma empresa organizada, planejada e
acompanhada gera lucro e o sócio sabe que
quanto mais investir, mais lucro a empresa vai
gerar.
Esse movimento é cíclico e se todo pequeno
empresário se dispor a aplicar irá ver a cor do
dinheiro.
Como abordado logo no início, técnicas
simples geram bons resultados, mas o que
determina esse resultado é basicamente uma
palavra: disciplina.

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Dica de Ouro
o que determina esse resultado é
basicamente uma palavra: disciplina
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Precificação

https://unsplash.com/photos/kTd2PvtqE_o

A precificação é um dos pontos
mais críticos na micro e pequena
empresa,
pois
devido
as
complexidades encontradas na
gestão, na tributação e na forma de
se calcular; o empreendedor acaba
não entendendo sua real margem
de ganho.

Conhecer o resultado econômico e
financeiro de um negócio, é o
mínimo necessário para quem está
a frente desta jornada.

Essa complexidade aumenta com o
cenário de instabilidade econômica,
pois o constante aumento por parte
dos fornecedores e a inflação,
trazem mais insegurança na hora de
se precificar.

Logo abaixo deixo meu canal do
YouTube, siga-me para estar
recebendo meus conteúdos.

A clareza na informação financeira
minimiza essa insegurança e risco,
pois com relatórios é possível
entender o ganho da empresa e
ajustes necessários.

Facilitar este entendimento, com
uma linguagem simples e prática, é
a minha missão!

plenofinanceiro

Na próxima página vou relacionar
alguns conteúdos importantes para
você. Sucesso sempre!
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https://unsplash.com/photos/niUkImZcSP8

Clique nos link´s abaixo e acompanhe nossos conteúdos.
Aula Precificação: https://youtu.be/FlhAfWEzMSs
Aula Precificação Parte 1/2: https://youtu.be/FJzIlaTx1ss
Aula Precificação Parte 2/2: https://youtu.be/_qEscV6_m-k

Conheça a Mentoria Organize suas Finanças em 4 dias.
Online | Ao Vivo | Ideal para Micro e Pequenas Empresas
https://www.plenofinanceiro.com.br/2022

Conheça o e-Book e a Planilha de Precificação
Ideal para Micro e Pequenas Empresas
https://www.plenofinanceiro.com.br/ebook

Alma, 2022 é um ano incrível para meu negócio.
Espírito, minha consciência escolhe, 2022 é um ano incrível para meu negócio.

Aula Ciclo Financeiro: https://youtu.be/s-X06msIo-U
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Todo material foi desenvolvido por Marcos
Naitzk, sócio e fundador da Pleno Financeiro.
Pleno Financeiro é a marca comercial da
empresa Zecovizk Treinamentos e Serviços
Administrativos Ltda, devidamente inscrita
no CNPJ (MF) 08.422.440/0001-49.
Todas as imagens foram baixadas do site
Unsplash de forma gratuita e o link com os
devidos créditos estão no rodapé de cada
imagem. ( https://unsplash.com )
É proibido qualquer tipo de reprodução do
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prévia autorização do seu autor.
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plenofinanceiro
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www.plenofinanceiro.com.br | Pleno Financeiro | (11) 9.1028-7243
Material desenvolvido em dezembro 2021 | Todos os direitos autorais reservados ao autor.

20

2022
o ano da virada!

https://unsplash.com/photos/S3GrMiUhpNU

