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• Maximizar lucros
• Minimizar custos
• Distribuir os fluxos de caixa no tempo
• Gerar riqueza para o sócio/acionista
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Administração 
Financeira

“A Ciência e a Arte de 
Administrar o Dinheiro”

Gitman (2010)

Objetivos do 
Administrador Financeiro

Papeis do Administrador 
Financeiro
• Planejamento Financeiro
• Controle Financeiro
• Decisões de financiamento e de 

investimento
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A verdadeira realidade ...
Pesquisa sobre Empreendedorismo no Brasil (GEM, IBGE, BB e IPEADATA, 2017)

Não tenho dúvidas que o 
empreendedorismo de necessidade 

aumentou, em especial em 2020, 
devido à pandemia!

• “Não existe empreendedorismo, mas gestão da sobrevivência” 
(Fundação Perseu Abramo, 2019)

• O incentivo ao empreendedorismo como forma de tornar legal a 
precarização do trabalho

2017 -49.332.360 empreendedores
Desses, 25,7 milhões tem até o ensino fundamental
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“Se queremos 
progredir, não 

devemos repetir 
a história, mas 

fazer uma 
história nova.”

Mahatma Gandhi



Tenha foco! 
Defina um claro 
objetivo para a 

futura empresa! 

Planeje!
Elabore um Plano de 

Negócios, o qual inclui 
um plano financeiro!

Formalize-se!
Há vantagens em um 

empreendimento 
formalizado!

Saiba separar!
Não misture as finanças 
da empresa com as da 

pessoa física!
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Finanças para 
Empreender

Já comece certo!



Tenha foco!
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Planejamento Financeiro de um Novo Negócio

• Quando um novo empreendimento começa, este precisa de recursos financeiros!

• Por qual motivo um novo empreendimento precisa de recursos financeiros?

• Para realizar investimentos fixos

• Para ter capital de giro

• Para pagar as despesas pré-operacionais
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Investimentos Fixos

Computadores, 
Máquinas, 

Equipamentos, 
Imóveis, 
Veículos

Capital de Giro

Aquele valor em dinheiro que a empresa precisa para 
pagar seus gastos operacionais e investir em estoque, 

enquanto não recebe os valores dos seus clientes!

Pré-Operacionais

Legalização, 
Obras e 

Reformas, 
Publicidade e 
Treinamento

Investimentos realizados em uma nova empresa
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Estimando custos, despesas e receitas

• Qual a diferença entre custos e despesas?
• Custos: associados ao produto ou serviço, à produção;
• Despesas: associadas à gestão ou vendas da empresa.

• Como estimar a receita?
• Precificação;
• Estimativa de vendas.
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Analisando a viabilidade de um negócio

• Elaborando um fluxo de caixa incremental
• Considera apenas os itens associados ao novo projeto
• Payback analisa o tempo de retorno do valor investido
• Valor Presente Líquido (VPL) analisa o saldo líquido do projeto a valor presente
• Taxa Interna de Retorno (TIR) mede o retorno em % do projeto
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Formalize-se

• Apesar de tudo, ser formalizado tem vantagens
• Já está contribuindo para o INSS
• Tem direito ao auxílio doença, auxílio emergencial, dentre outros
• Consegue emitir NFs e consequentemente atender empresas ou clientes que exijam 

tais documentos.

• Microempreendedor Individual - MEI
• http://www.portaldoempreendedor.gov.br/
• Limite de faturamento: R$ 81.000/ano ou R$ 6.750/mês
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http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


Saiba Separar as Finanças Pessoais das Empresariais

• Classifique os gastos e receitas da Pessoa Física e da Pessoa Jurídica

• Utilize contas bancárias diferentes: pense na empresa como uma pessoa!

• Estabeleça um pró-labore mensal que será a “retirada” ou o salário da pessoa física
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de pessoas
dos empresários

empresas
600 mil

Já fecharam 
as portas

9 milhões
Já foram demitidas 

em razão dos efeitos 
econômicos da 

pandemia

86%
Desconhecem ou apenas 

ouviram falar a respeito das 
linhas de crédito 

disponibilizadas durante a 
pandemia

Empreender e a Pandemia da COVID-19
Pesquisa realizada pelo SEBRAE em abril de 2020 
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Finanças para
Sobreviver
“Há momentos que 

precisamos ser quem não 
somos para sobreviver”



Os principais problemas durante a pandemia

Queda drástica 
da receita

A quarentena 
reduziu 

drasticamente o 
consumo

Manutenção 
dos custos

Ou leve redução, 
mas nada 

comparado à 
redução da receita

Falta capital de 
giro

50% dos CNPJs do 
Brasil são MEIs e 
não têm fluxo de 
caixa para queda 

abrupta

Falta 
contabilidade

MEIs muitas vezes 
não tem avalista, 

nem movimentação 
bancária nem 
demonstração 

contábil para dar 
garantia de 

empréstimo aos 
bancos

59,2% dos empreendedores já tiveram suas 
solicitações de crédito negadas (SEBRAE, 2020) 

Falta Gestão

Dependendo do porte 
da empresa, conflitos 
internos entre sócios, 

não saber gerenciar sua 
equipe à distância, 

diminuição da 
produtividade, etc, 

podem ser os principais 
problemas



Regra de sobrevivência 1: reinvente-se!

• Siga todos os protocolos e normas de saúde!

• Meus produtos e serviços tem potencial de comercialização durante a pandemia?

• Como posso adptá-los para entregá-los pela internet ou via delivery?

• Como posso me comunicar com o meu cliente e dar a ele segurança em relação ao meu 
produto/serviço, diante do momento em que vivemos?

• Quais são as minhas próprias dificuldades e barreiras (e também as da minha equipe) em 
relação às tecnologias de informação e comunicação? Meus clientes também têm essas 
barreiras? Como podemos superá-las?
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Regra de sobrevivência 2: estude, planeje e gerencie sua empresa!

• Conforme já dito antes: mais da metade dos empreendedores brasileiros têm até o 
ensino fundamental

• Ser dono / sócio / gerenciar uma empresa não é fácil!

Principais tópicos:
• Fluxo de Caixa
• Plano de contas e categorização
• Precificação correta para ter lucro

18



Regra de sobrevivência 3: saiba e utilize seus direitos

• Auxílio emergencial durante a pandemia

• Postergação de impostos das empresas sem juros

• Parcelamento de impostos trimestrais

• Facilitação do crédito a taxas de juros mais baixas
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Finanças para
Crescer

Sobrevivi à crise, e agora?



Indicativos de que sua empresa está crescendo

Necessidade de 
delegar funções

O sócio/dono já não 
dá conta de tudo 
sozinho e precisa 

delegar a 
funcionários 

especializados

Treinamento e 
cultura org.

A equipe já é 
grande e 

diversificada a tal 
ponto de necessitar 

de treinamento 
sobre a cultura 

empresarial para 
melhor 

desempenho

Necessidade de 
Planejamento 

Estratégico

Consegue definir 
melhor metas e 

objetivos 
alcançáveis para a 

organização

Demanda 
indicadores 
elaborados

Indicadores 
elaborados e 

integrados 
demonstram os 
resultados da 

empresa de forma 
resumida e segura.

Necessidade de 
caixa

Para realizar os 
investimentos 

necessários à expansão, 
e além disso um 

rigoroso controle de 
fluxo de caixa e dos 

custos da organização. 



Finanças para Crescer: Principais Aspectos

• Sistema Financeiro Integrado: exemplos

• Necessidade de caixa para investimentos: formação de reservas

• Realização e controle dos investimentos: acompanhamento

• Controle de custos e do fluxo de caixa

• Medição do lucro empresarial: início difícil e resultados posteriores

22



Finanças para Crescer: Portes Empresariais

• Existem várias metodologias no Brasil que calculam o porte da empresa, e o mais 
conhecido é o da Receita Federal (também tem o da ANVISA, do IBGE, do BNDES):
• Microempreendedor Individual: faturamento anual de R$ 81.000 e até 1 empregado
• Microempresa: faturamento anual de até R$ 360 mil e até 20 empregados
• Empresa de Pequeno Porte: faturamento anual de até R$ 4,8 milhões e até 100 empregados

• Também existem os regimes tributários capazes de otimizar o lucro da empresa com 
um planejamento tributário:
• Regime Tributário do MEI
• Simples Nacional
• Regime de Lucro Presumido
• Regime de Lucro Real
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• Reinventar-se, e com isso tentar 
manter seu faturamento!

• Buscar seus direitos de crédito e 
postergação de impostos para ajustes 
no fluxo de caixa

24

Conclusão

O que é mais 
importante nesse 

momento?

Sobreviver!

Ajudar os outros aSobreviver!
• A empresa e sua função social
• Os empregados e o quanto eles

precisam do emprego
• Necessidade de adaptação das 

equipes



OBRIGADA!
Valéria Saturnino

@educfinpap

contato@educfinpap.com

www.educfinpap.com
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