Recalibrar as Finanças

Ideias para recalibrar o negócio no pós-pandemia

As ferramentas cruciais para
a gestão e tomada de decisão
Quando se iniciou a pandemia, as
empresas depararam-se com um nova
realidade: a importância do controlo
corrente e constante da sua tesouraria.
Neste insight, apresentamos um conjunto de
sugestões em formato checklist para
garantir a adaptação 360º dos negócios,
seguindo com o recalibrar as finanças.

Prooptica Insights
Perante o contexto social e económico do último
ano reinventámo-nos e descobrimos novas formas de
trabalho em equipa. Desenvolvemos novos produtos
e ampliámos o nosso portefólio para garantir que
continuamos a apoiar os nossos clientes na
manutenção e desenvolvimento do seu negócio
em situações disruptivas.
Preocupámo-nos em organizar a informação e
criámos o projeto Prooptica Insights, onde consolidamos ideias para recalibrar os negócios e
enaltecer o potencial dos nossos clientes.



     
     
     

Importância do controlo corrente
Quando se iniciou a pandemia, as empresas depararam-se com uma nova
realidade: a importância do controlo corrente e constante da sua
tesouraria.
Por isso, saber atempadamente se vamos ter dinheiro para cumprir com as
nossas obrigações é uma tarefa essencial de um bom gestor para não se
entrar em incumprimento e devemos ter presente que a falta de capital súbita
e inesperada pode levar à insolvência.
Num cenário de vendas reduzidas e de grandes incertezas, os custos
variáveis caem proporcionalmente e são os custos fixos, que
se mantêm e que mais vão pesar aos empresários.

Leonor Oliveira, Diretora Financeira

Recalibrar as Finanças
Na vida das empresas, a área financeira tem dois focos de extrema relevância: a exploração e a tesouraria.

Análise de Exploração

Fluxo de tesouraria

Com a análise da exploração, monitorizamos se
estamos a atingir o objetivo do EBITDA ( 
 
ou seja, resultados antes de juros, impostos,
depreciações e amortizações).

Por outro lado temos o CashFlow (o dinheiro que
entra e sai de uma empresa, num periodo específico, também denominado de fluxo de tesouraria).

Estas duas ferramentas sao cruciais para a gestão e tomada de decisão. O rigor do empresário de uma micro
ou pequena empresa é tão ou mais importante que o de uma grande empresa.

Neste momento planear e
antecipar são palavras de
ordem!
Gerir as expectativas das equipas,
dos clientes e dos fornecedores é
fundamental.
Fazer um bom plano no tempo, definir
prioridades de gastos e investimentos,
fará toda a diferença para manter a
sustentabilidade das organizações.

Em seguida apresentamos uma checklist de ideias para recalibrar
as finanças:

Mapa de tesouraria
1 Construa
um mapa de tesouraria. Mensal, Trimestral,
Semestral e durante a pandemia atualize-o a cada
semana, quinzena e naturalmente a cada mês.

Soluções em tempo útil
2 Encontre
soluções em tempo útil para evitar ruturas de
tesouraria.

estratégica
3 OFerramenta
mapa de tesouraria não deve ser visto apenas como uma
ferramenta puramente financeira, mas também como uma
ferramenta estratégica e até decisiva na aplicação de polícas dentro da empresa.



Fluxo de caixa
Capacidade de negócio
11 Quantifique
4 Preveja
a capacidade de negócio
a sua necessidade de
com que pretende reabrir, de forma
a controlar o número de funcionários
e equipamentos que irá precisar
em cada fase.

Despesas mínimas
5 Identifique
as despesas em duas

categorias, as fixas e as variáveis,
e calcule o valor necessário para
manter o negócio num contexto
de receitas reduzidas.

fundos de maneio e compreenda o
seu ciclo de fluxo de caixa.

Fluxo de caixa
12 Acompanhe
as condições de paga-

mento e os requisitos necessários
para a sua equipa dar resposta ao
volume de negócios.

13 Número de clientes por dia

Redução de clientes
6 Faça
planos e projeções financeiras

tendo em conta um número reduzido
de clientes e preveja a quebra nas
suas vendas.

Com base no horário de funcionamento da sua loja, faça uma estimativa de quantos clientes consegue
receber por dia. Use esse número
para calcular a receita esperada
por cliente.

Monitorização das atividades
Adaptar o negócio
14 Considere
7 Identifique
investir em ERPs ou CRMs
investimentos financeiros
que ajudam o s e u n e gócio a
adaptar-se à nova realidade, explore
novas formas de atuação no mercado
atual. Por exemplo: desenvolver uma
loja online, aquisição de vendas de
produtos e equipamentos de proteção individual, novos serviços de
marketing, entre outros.

Outsourcing
8 Considere
o outsourcing para os

seus serviços de cobrança. Identifique
de uma forma precisa os valores e
contas a receber no tempo.

Funções chave
9 Identifique
e priorize as funções

chave que mantêm o seu negócio
ativo e que o preparam para a reabertura. Faça uma lista de todos os
itens que podem contribuir para 
uma redução de despesas.

a fornecedores
10 Pagamentos
Desenvolva um plano de pagamentos
para as dividas atuais que tem com os
seus fornecedores.



que o ajudem a monitorizar as suas
atividades, bem como as métricas
aplicadas. Isto permitirá que responda
rapidamente às mudanças do mercado
e à definição deste “novo normal”.

