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Apresentação
Períodos de crise, como o vivenciado pela
pandemia do Coronavírus, levam as empresas a
adotarem novas estratégias de gestão na busca
da continuidade operacional e da adaptação a
novos cenários.

Empresas do setor de consumo
cíclico (produção e venda de bens
duráveis) tendem a ser mais
afetadas
em
tais
períodos,
requerendo um plano de ação
consistente por parte da gestão.

E quais medidas podem ser tomadas
pelas empresas nestes momentos de
complexidade financeira?

Controle do Fluxo de Caixa:
O que é?
O Fluxo de Caixa mostra as entradas e saídas de dinheiro da
empresa, apurando e projetando o saldo disponível para a
operação e para investimentos.

Por quê?
Auxilia na gestão financeira da empresa, proporcionando uma
visão sobre o presente e o futuro, permitindo prever, planejar e
controlar as entradas e saídas de recursos da empresa, bem
como avaliar se os recebimentos serão suficientes para cobrir
gastos assumidos e previstos.

Como fazer?
1. Utilizar planilhas ou sistemas que permitam a visualização das
entradas e saídas de recursos;
2. Registar todos os recebimentos e todos os pagamentos,
inclusive os previstos para o futuro;
3. Realizar um acompanhamento diário das movimentações, para
embasar as decisões que devem ser tomadas.

Etapas para uma boa gestão do
fluxo de caixa da empresa
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Negociações de Prazos
O que é?
A avaliação de prazos obtidos junto a fornecedores para
pagamentos das compras realizadas, bem como os
prazos proporcionados aos clientes para recebimento das
vendas, podem ser renegociados em períodos de crise,
visando a extensão dos mesmos.

Por quê?
Ao buscar uma renegociação com fornecedores, pode-se evitar
a inadimplência e o cancelamento de contratos, além da
possibilidade de se reduzir juros, que tendem a ser elevados
quando se recorre a instituições financeiras para a obtenção de
crédito. Em relação aos clientes, a extensão de prazos pode,
além de evitar o cancelamento de contratos e as perdas com
incobráveis, aproximá-los da sua empresa, pois mostra que de
fato há uma relação de parceria entre as partes.

Como fazer as negociações
de prazos?
1. Analisar o fluxo de caixa da empresa;
2. Avaliar os principais contratos estabelecidos com os
fornecedores ou clientes;
3. Identificar a possibilidade de extensão de prazo e seu
reflexo no fluxo de caixa;
4. Analisar se a alteração de valores (descontos) pode
ser aplicada quando do pagamento/recebimento
antecipado;
5. Verificar a possibilidade de exclusão de multas e
juros.

Avaliar a tomada de crédito:
O que é?
Em determinados casos, pode ser necessário recorrer a uma
instituição financeira para obter empréstimos e assim honrar os
principais compromissos financeiros assumidos pela empresa.

Por quê?
Em cenários de crise, pode ser necessário obter capital de giro
imediato, quando as reservas da empresa já se esgotaram.
Desta forma, projeta-se uma recuperação no futuro, sendo
possível recorrer a terceiros para manter o negócio.

Como fazer?
1. Analisar as necessidades de recursos financeiros apresentados no
Fluxo de Caixa;
2. Realizar projeções de cenários que permitam identificar o quanto se
poderia despender com o pagamento mensal de uma parcela
referente ao empréstimo;
3. Avaliar as despesas financeiras embutidas;
4. Analisar programas de crédito lançados pelo governo e agências
como o BNDES;
5. Avaliar as linhas de crédito disponíveis de acordo com o perfil da sua
empresa e buscar a mais acessível.

Controle de Estoque:
O que é?
Consiste na gestão de entradas, saídas e formação de
estoque de matérias-primas, mercadorias e produtos em
uma indústria ou comércio.

Por quê?
Além de permitir identificar de forma instantânea a quantidade
de itens disponíveis, bem como seus valores, o controle de
estoque auxilia no planejamento, na organização e no controle
de fluxo de matérias-primas, mercadorias e produtos.

Como fazer?
1. Realizar um levantamento (inventário) do estoque, a fim de identificar
todos os itens disponíveis;
2. Utilizar um sistema de informação confiável;
3. Registar entradas e saídas a cada movimentação da empresa,
garantindo um acompanhamento real da posição do estoque;
4. Identificar o nível médio de estoque que a empresa deve dispor em
suas atividades;
5. Avaliar a necessidade de novas compras de acordo com as reais
necessidades, observando o tamanho do negócio, o espaço físico e o
impacto no Fluxo de Caixa.

Reserva de emergência:
O que é?
São reservas financeiras formadas pelas empresas para se
precaver frente às situações inesperadas que geram desequilíbrio
nas finanças.

Por quê?
Essas reservas geram maior segurança para a gestão, auxiliam
no planejamento, evitam endividamentos e proporcionam rápido
acesso aos recursos em caso de imprevistos.

Como fazer?
1. Realizar um planejamento financeiro, considerando o fluxo de
caixa da empresa;
2. Estabelecer uma meta de período e valor de reserva de
emergência. Esse valor deve ser atribuído de acordo com as
características de cada empresa, atendendo às necessidades do
negócio;
3. Reservar periodicamente o valor estimado;
4. Investir a parcela destinada à reserva.

Plano de contingência:
O que é?
Compreende um documento que apresenta uma análise da
situação atual da empresa, propõe ações e estratégias para
controlar e combater as situações adversas.

Por quê?
A identificação do cenário da empresa e dos principais
problemas enfrentados, permite avaliar de forma mais criteriosa
possíveis soluções para estes, auxiliando na continuidade
operacional da empresa e evitando um cenário mais grave por
meio da ação de um plano de ação.

Como fazer?

1. Organizar um Comitê de Gestão de Crise, se possível, contando com
representantes de diferentes áreas da empresa;
2. Realizar um diagnóstico da empresa;
3. Listar os riscos e os principais problemas enfrentados;
4. Determinar estratégias de recuperação, por meio de
umbrainstorming, listando as principais ações que devem ser
tomadas;
5. Elaborar um guia do Plano de Contingência;
6. Gerenciar as ações, soluções e acompanhar a evolução da empresa,
realizando revisões no Guia, se necessário.

Inovação:
O que é?
Consiste na implantação de uma ideia que pode trazer benefícios
para a empresa, podendo compreender desde uma melhoria até
algo novo.

Por quê?
A adaptação e a busca por melhoria podem gerar aumento de
faturamento, acesso a novos mercados, aumento das margens de
lucro, entre outros benefícios para as empresas, o que pode ser
um diferencial em momentos de crise.

Como fazer?
1. Avaliar o cenário atual da empresa, identificando seu contexto e
oportunidades de melhoria;
2. Gerar ideias, ouvindo se possível todas as pessoas envolvidas,
estabelecendo um canal de comunicação direto;
3. Registar as ideias geradas;
4. Avaliar a viabilidade, os gastos envolvidos para sua realização e
possíveis retornos de sua implantação;
5. Efetivar as principais ideias avaliadas;
6. Monitorar e comparar resultados.

Considerações Finais
Estas sugestões foram desenvolvidas a partir das
principais constatações da pesquisa intitulada
“Impactos da Pandemia do Coronavírus: análise
econômico-financeira
e
social
em
empresas
calçadistas do Vale do Paranhana/RS” e pode ser
estendida aos demais setores da economia.
Esperamos que possam ser úteis para o
gerenciamento do seu negócio!

