
Estruturação Financeira
Saiba como organizar as finanças do seu negócio! 
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Introdução

Você sabe como anda a situação financeira da sua empresa atualmente? Essa 
é uma questão que muitos empreendedores provavelmente não saberiam 
responder facilmente, visto que em suas rotinas de atividades sobra pouco 
tempo para analisar de forma detalhada os resultados obtidos por seus 
negócios ao fim de cada período.

Com uma Análise Financeira bem feita os gestores das empresas podem ter 
acesso a uma boa quantidade de informações relacionadas aos resultados 
obtidos com as atividades da organização as quais ajudarão a entender a sua 
realidade atual.

Essas informações são essenciais para a criação de estratégias que visem 
melhorar a eficiência de uma empresa. A partir da sua análise os 
responsáveis pela empresa podem compreender de uma forma mais 
detalhada a sua estrutura de custos e despesas, permitindo assim a 
identificação de pontos que podem ser revistos de forma a serem 
diminuídos, com a avaliação dos que realmente são necessários para as 
atividades da empresa

[Baixe a planilha de fluxo de caixa].

Estruturação Financeira

https://drive.google.com/open?id=1D50yV9d2OJWryjeNCLdYRTriy7vUkMrb


Diagnosticando suas
finanças em 3 passos…

Capítulo 1
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Diagnóstico
Financeiro

Você sabe como anda a situação financeira da sua 
empresa atualmente? Essa é uma questão que muitos 
empreendedores provavelmente não saberiam 
responder facilmente, visto que em suas rotinas de 
atividades sobra pouco tempo para analisar de forma 
detalhada os resultados obtidos por seus negócios ao 
fim de cada período.

Com uma Análise Financeira bem feita os gestores 
das empresas podem ter acesso a uma boa 
quantidade de informações relacionadas aos 
resultados obtidos com as atividades da organização 
as quais ajudarão a entender a sua realidade atual.

1º Passo:Análise das 
ferramentas de gestão 
financeira

Através da verificação dos dados das plataformas 
financeiras existentes na empresa, desde softwares 
financeiros a planilhas manuais, é possível construir o 
cenário atual da empresa, na EJA costumamos dizer 
que nessa etapa nós verificamos a Saúde do coração 
da Empresa (Finanças), verificando o que deve ser 
feito para prevenção de maiores danos, ou validação 
das boas práticas existentes nesse aspecto.

Estruturação Financeira
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2ºPasso: Estruturação dos 
Indicadores

a entrega dos dados obtidos na etapa anterior, é 
possível elaborar alguns indicadores bem 
interessantes, como Ponto de Equilíbrio, que é o 
quanto a empresa precisa faturar mensalmente ou em 
um período pré-definido para consegui manter suas 
atividades, é levantado também o Payback que 
retrata em quanto tempo o empreendedor obterá 
retorno no investimento feito.

além do panorama geral do Fluxo de Caixa da 
empresa, que são as movimentações financeiras feitas 
em períodos definidos (Diariamente, semanalmente 
ou mensalmente) juntamente com todas as 
informações relevantes retratadas nela.

Aqui é um espaço reservado para alguma
ou multimídia :D
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3ºPasso: Relatório Final

Com todos esses dados coletados, e o entendimento 
geral da empresa é possível retratar para o gestor, a 
situação financeira da sua empresa, e onde estão seus 
principais pontos de melhoria, no aspecto financeiro.

São constatados se os indicadores exercidos pela 
empresa (em caso de existência) são ,de fato, 
representativos para as tomadas de decisão, 
conseguindo repassar todo o panorama, esse 
diagnóstico por si só não é capaz de provocar as 
mudanças necessárias para a parte financeira, mas é o 
primeiro passo na estruturação do mesmo, que 
abordaremos no decorrer do ebook.  .

“Regra número um, nunca 
perca dinheiro. Regra número 
dois, nunca esqueça da regra 

número um.”

Warren Buffet



Depois de diagnosticar é 
hora de corrigir… 

Capítulo 2
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Estruturação
Financeira

Como todo outro serviços na área de gestão existe 
todo um passo a passo para a estruturação de 
qualquer coisa, para finanças não é diferente,  depois 
do diagnóstico, que abordamos no capítulo 1, é hora 
de colocar a mão na massa e começar a estruturar a 
situação financeira. 

Algo muito importante e que deve ser citado é que, 
entender a estrutura de custos é de suma importância, 
mas entender o que gera receita é ainda mais 
importante, levando isso em consideração é hora de 
começarmos a falar de como você pode estruturar 
suas finanças e alavancar seus negócios!

1º Passo:Coleta de dados 
financeiros

Nessa etapa são coletados os registros históricos, 
baseadas em Planilhas de fluxo de caixa ou qualquer 
fonte de informações que forneçam os panoramas da 
empresa em um período pré-definido.

Estruturação Financeira
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2ºPasso: Estruturação dos 
demonstrativos financeiros

Com os dados coletados é possível realocá-los, caso 
seja necessário, para um ferramenta mais visual e 
completa, facilitando a leitura de informações para as 
futuras tomadas de decisão.

3ºPasso: Análise dos 
demonstrativos

Com as demonstrações já estruturadas é o momento 
de analisar as informações, basicamente comparando 
um cenário ideal x ocorrido, e verificando quais as 
ações devem ser tomadas para o alcance de um 
cenário desejado pela empresa.

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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4ºPasso: Planos de Ação

Após todas as análises é hora de elaborar estratégias e 
planos de ação que otimizem a parte financeira da 
empresa, afinal, dinheiro é o motor das organizações, 
e uma boa gestão dele é capaz de fornecer um 
diferencial competitivo para as organizações.=

Aqui é um espaço reservado para alguma
imagem ou multimídia :D
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Conclusão

Parabéns, agora você sabe quais as etapas para ter uma 
excelente situação financeira aí na sua empresa!

Lembre-se, é possível reduzir custos e direcionar 
melhor os seus investimentos e que o monitoramento 
constante de como está a saúde financeira possibilita 
um melhor planejamento para momentos de recessão
e com isso é possível analisar as mudanças nos valores 
de vendas e gastos que estão ocorrendo de um mês 
para o outro, ou de um ano para o outro, é possível 
identificar os motivos dessas variações e logo em 
seguida traçar planos de ações que neutralizarem os 
fatores que podem estar prejudicando seu 
empreendimento ou então, potencializar esses 
elementos para aumentar o seu faturamento.

Com isso em mente, mãos na massa!

Estruturação Financeira



Há 28 anos no mercado de consultorias, somos a 
principal referência no mercado paraíbano para esses 
serviços. Transformamos problemas em crescimento. 

Diferente da grande maioria das empresas, nesses anos 
de existência, personalizamos  todos os  nossos 
projetos, pois, temos certeza que ninguém enfrenta os 
mesmos problemas que você,  portanto não faz sentido 
levar um projeto que não resolva-os.  

Ninguém tem um problema igual ao seu. Ninguém tem 
uma solução igual a nossa.

Possuímos vários materiais nas mais diversas áreas da 
gestão, tenha acesso gratuito acessando nosso site!

ejaconsultoria.com.br



Nossos clientes:


