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Meu parceiro empresário, quanto você quer
ganhar em 2021? Essa pergunta parece até
ofensiva quando refletimos no difícil ano que
acabamos de superar. 2020 foi um ano atípico,
mas não pode ser usado como justificativa para a
maioria dos erros que levam alguns empresários a
ter um resultado financeiro não muito satisfatório,
erros esses recorrentes. Então, esse e-book é para
lhe ajudar a melhorar seu desempenho e lhe
ensinar a projetar e atingir sua meta de resultado
financeiro.
Uma empresa sempre é projetada para dar
lucro, não é?! Além de gerar salário para
colaboradores e para o(s) proprietário(s) (chamado
de pró labore). Porém, em nossos 24 anos de
profissão contábil vivenciamos inúmeras falhas que
levaram empresários a trilhar um caminho árduo e
às vezes até sem volta em seu papel
empreendedor. E ainda que seja nato de todo
empreendedor recomeçar sempre que necessário
for, característica essa que muito admiro, se é
possível só ganhar e não perder, essa não é a
melhor opção, o melhor caminho?

Sabemos que isso é possível, pois do outro
lado da ala presenciamos também os empresários
empreendedores que fizeram a lição de casa e por
essa razão foram e estão sendo muito bem
sucedidos. Talvez esse seja o segredo: ser um
empreendedor empresário, enquanto outros são
só empreendedores. Ambos estão muito
relacionados, mas são completamente diferentes. A
figura do empresário está mais ligada a uma
profissão de modo que esse profissional tem
conhecimento técnico para gerenciar finanças, se
adaptar às mudanças de cenário do mercado,
gerenciar pessoas, ter espírito de liderança, entre
outros, enquanto que o empreendedor está mais
ligado a um perfil comportamental. As principais
características são pró-atividade,
criatividade,
coragem para assumir o risco, visão de negócio. A
combinação do empresário com o empreendedor é
uma receita perfeita para o sucesso.
A seguir citaremos não os erros e sim a lição
de casa, o checklist de ações que você precisa
executar para conseguir fazer o salário que você
deseja sem descapitalizar a sua empresa. Vamos
nessa?

Faço o fluxo de caixa;

Saiba quanto de fato a sua empresa
pode lhe pagar;

Solicite da empresa de contabilidade
orientação de como pagar menos
imposto (planejamento tributário);
Saiba comprar corretamente levando em
consideração a política de menor preço,
imposto cobrado sobre a compra e
logística
(custo
necessário
para
a
mercadoria chegar até você);
Saiba estocar na medida para não deixar
dinheiro parado;

Faça investimentos constantes, tanto
para manter uma estrutura física
adequada e agradável quanto para obter
crescimento;

Guarde uma reserva para
tempos de baixo resultado;

os

Aprenda a usar capital de terceiros para
adquirir
crescimento
sem
perder
lucratividade;

Agora vamos aos esclarecimentos!

O fluxo de caixa nada mais é que a
projeção para todas as entradas e saídas de
todos os recursos em um determinado período
futuro.
Essa
ferramenta
gerencial
é
fundamental para uma boa administração. Com
ele você planeja até quanto pode se
comprometer com compras de mercadorias
para revenda, compra de matéria prima,
despesas administrativas ou até investimento
também. Pode, inclusive, planejar um
investimento com base na projeção do fluxo de
caixa. Com essa projeção você pode também
identificar a necessidade de ingresso de
recursos e assim criar ações no comercial e
marketing para alavancar a operação de
vendas. Pode ainda avaliar a viabilidade de
captação de recursos de terceiros e assim
avaliar o menor custo do dinheiro bem como o
maior retorno e assim investir em sua empresa
obtendo crescimento e lucratividade. Agora se
você já sabe a importância do fluxo de caixa,
mas seu problema é tempo ou pessoas
capacitadas? Fala com a gente! Temos esse e
muitos outros serviços que te ajudarão a
crescer para te oferecer.

Saber ou respeitar as limitações e o
quanto de fato a empresa pode lhe pagar
garante a continuidade e o crescimento da sua
empresa, assim como evitar a descapitalização.
Se sua empresa tem capacidade para lhe pagar
5 mil, mas você deseja ganhar o dobro, o
caminho não é tirar da empresa e sim colocar
mais. Invista na empresa para que ela cresça e
consiga pagar o que de fato você deseja!

Os impostos estão definidos por lei e
portanto são obrigatórios. Assim, não há como
evitar, mas é possível escolher a forma mais
econômica para calcular o tributo. Por exemplo,
é possível que seu produto tenha alguma
isenção ou suspensão de algum daqueles
tributos cobrados, bem como o mesmo pode já
ter sido pago anteriormente e não ser mais
devido. Desse modo, é de suma importância
que você solicite um planejamento tributário de
sua empresa de contabilidade.

Seu produto pode ser adquirido no
estado onde a sua empresa está instalada, em
outros estados ou até fora do país. Você pode
comparar o preço da aquisição e concluir que é
mais barato adquirir no local x. Mas será que é
mais barato mesmo? Você avaliou os custos com
a logística e os impostos incidentes sobre a
compra?
Antigamente ter estoque alto era
sinônimo de alto poder aquisitivo, sem contar
que a inflação em tempos passados era bem
mais alta. Ou seja, quem tinha recurso para
estocar ganhava dinheiro porque comprava por
um valor e vendia por três vezes ou mais. Mas
essa já não é nossa realidade. Na verdade,
estoque parado é o mesmo que dinheiro parado,
sem contar que existe o risco de avariar a
mercadoria o que acarreta em prejuízo. Então, é
importante você conhecer bem o ciclo
operacional da sua empresa e comprar só a
quantidade mínima suficiente para atender aos
clientes. Uma prática muito comum nos dias
atuais é a venda casada.

Se você quer obter maior lucratividade e
deseja que sua empresa lhe pague mais, você
precisa investir na empresa. Faça um
planejamento para alavancar as vendas ou uma
análise de mercado para diversificar o produto.
Reinvente-se, inove, siga as tendências, tanto
para o seu produto ofertado quanto para a
abordagem de venda e para a publicidade
aplicada nos dias atuais.
O ano de 2020 foi muito difícil para
todos, porém, foi mais difícil ainda para quem já
estava cheio de dívidas e não tinha disponível
nenhum tipo de reserva. Isso porque todo
empresário precisa ter a consciência de que a
reserva precisa estar ali para os possíveis tempos
ruins. Se nunca houver necessidade de usá-la:
bem melhor. Mas é inaceitável precisar da
reserva e não tê-la.
Dinheiro emprestado, quando planejado
e adquirido de forma consciente pode lhe fazer
triplicar seus rendimentos. Mas se for pegar
dinheiro emprestado sempre se pergunte: Eu
preciso? Para que eu quero? O que vai me
render? Se houver uma resposta plausível, então

pode contrair a dívida. Outra dica: nunca peça
dinheiro emprestado para pagar dívida, exceto se
for para trocar uma dívida de juros altos por outra
de juros mais baixos.

Bom, agora que lhe apresentamos todas
essas dicas, é hora de colocar tudo em prática.
Nossos votos são pelo seu crescimento. Ainda não
ficou tudo claro? Precisa de nossa ajuda?
Estaremos aqui para lhe atender prontamente.
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