
Fazer a gestão do fluxo do seu caixa significa 
controlar todos os pagamentos (saídas) e 
recebimentos (entradas) de capital da empresa, 
identificando a razão e origem de cada um deles. 
Você pode fazer tudo isso por meio de uma planilha 
e até mesmo organizar aqueles valores futuros 
(contas que irão vencer, vendas a prazo, parcelas de 
dívidas) e assim verificar se tudo está em ordem.

Monitorar esse fluxo permite que você tome 
decisões mais acertadas — quando haverá uma 
folga para investir numa expansão ou quando as 
coisas podem ficar apertadas e, assim, é melhor 
cortar gastos e economizar. É uma ótima forma 
de identificar o melhor período para tomar crédito 
e planejar o novo passo da sua empresa. 

Ele é o dinheiro necessário para fazer com 
que sua empresa continue funcionando, seja 
para permitir vendas a prazo, manter o 
estoque, pagar fornecedores, contas, 
salários, impostos e outras despesas 
operacionais. Para saber quanto capital de 
giro seu negócio precisa, você deve calcular 
a diferença entre as dívidas de curto 
prazo (salários, impostos, fornecedores) e 
as receitas de curto prazo (dinheiro em 
caixa, aplicações de curto prazo, 
recebimento das vendas à prazo).
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Em algum momento sua empresa pode 
chegar a contrair dívidas — seja por 
causa de um momento mais difícil ou no 
formato de crédito para investir no 
crescimento do próprio negócio. Não 
tenha medo de ir atrás de investimento 
de forma consciente, mas controle suas 
dívidas da mesma forma: 
conscientemente. Organize pagamentos, 
negocie parcelas que caibam 
no seu planejamento e não atrase o que 
foi acordado.

Ao analisar seu fluxo de caixa, você pode 
perceber que há capital excedente. O que 
fazer com ele? Invista! Pode ser em títulos 
do governo, ações na bolsa, aplicações de 
baixo risco ou até mesmo em outros 
negócios. Qualquer que seja sua escolha, 
não deixe de monitorar os rendimentos e 
resultados para saber como eles podem 
ajudar no crescimento da sua própria 
empresa. Na dúvida, procure a ajuda de 
um consultor ou do gerente de seu banco. 

Um bom controle de estoque 
fornece as informações necessárias 
para haver um planejamento sobre 
quais aquisições devem ser feitas, 
quais produtos devem ser utilizados, 
quais itens devem ser vendidos e 
mais. Assim você não deixa capital 
parado em produtos e insumos que 
não serão usados.
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Ter um banco de cadastros dos 
seus fornecedores frequentes é 
uma ótima forma de não ser pego 
de surpresa. Digamos que um deles 
não possa vender uma determinada 
matéria-prima ou realizar um 
serviço, basta consultar. Assim seu 
negócio não precisa gastar a mais 
ou prejudicar seu desempenho em 
vendas pela falta de um fornecedor 
compatível. 

Entenda qual o regime tributário 
da sua empresa e sempre avalie 
se vale a pena trocá-lo, seja 
Simples Nacional, MEI, lucro real 
ou presumido. Não deixe de 
considerar o pagamento dos 
impostos no planejamento 
financeiro da sua empresa, pois 
ele pode em algum momento 
comprometer o seu fluxo de caixa.

Hoje em dia há uma série de 
ferramentas online que ajudam a 
gerenciar processos financeiros como 
controle de fluxo de caixa, estoque, 
folhas de pagamento, fornecedores e 
mais. Uma empresa preparada usa 
esse tipo de tecnologia para otimizar 
sua análise e planejamento. Pesquise 
quais dessas ferramentas se 
encaixam no seu orçamento.
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Para continuar crescendo, uma 
empresa deve analisar indicadores 
importantes, como faturamento, 
receita, lucro, gastos, estoque… e 
estabelecer metas inteligentes, 
alcançáveis e com prazos justos. 
Assim ela sempre terá um mapa de 
onde ela está e aonde quer chegar.

Um empreendedor está sempre em 
busca de novos conhecimentos e 
aperfeiçoamento constante. 
Procure buscar, além de conteúdos, 
novidades e tendências relacionadas 
ao seu negócio, materiais de gestão 
financeira, administrativa, marketing 
e inovação. Todos esses assuntos 
serão fundamentais para o seu 
desenvolvimento como empreendedor 
e o crescimento do seu negócio.
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