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Por que prestar 
muita atenção à 

gestão financeira em 
seu negócio?

Qual o grau de 
importância da 
gestão financeira 
para quem está 
começando uma 
empresa agora? 
Quais os benefícios 
de um bom controle 
financeiro? O sucesso 
da empresa depende 
da gestão financeira?

Quantas histórias já 
não ouvimos sobre 
pessoas com qua-

lidades individuais sur-
preendentes, que conse-
guiram transformá-las em 
negócios que o mercado 
absorveu e se propôs a pa-
gar. Pessoas ou empresas 
que formaram patrimônios 
e pela má gestão financeira 
comprometeram a saúde 
do negócio através de 
perdas consideráveis? Pro-
fissionais liberais, empre-
endedores, empresários, 
artistas, atletas e tantos 
outros carregam histórias 
diversas.

Feita essa pequena intro-
dução, para contextualizar 
o título, um bom controle 
financeiro começa em 
casa, no ambiente familiar. 
A educação financeira e 
a falta dela traçam his-
tórias que poderiam ser 
de sucesso e acabam não 
tendo um final feliz, muitas 
vezes abrupto, repentino, 
trazendo consequências 
para todos os envolvidos 
no negócio. 

Um bom exemplo que 
evidencia a falta que a 
educação financeira faz, 
é o despreparo da maior 
parte das famílias para 
a aposentadoria. Aquela 
ilusão de que algo de bom 
vai acontecer no futuro, e 
que se terá recursos dis-
poníveis para se ter uma 
velhice tranquila. A ilusão 
que o Estado conseguirá 
cuidar de todas as nossas 
necessidades nesta fase 
da vida. Numa empresa 
não é diferente. A que tem 
uma boa gestão financeira, 
consegue no mínimo ter a 
visão realista de todos os 
eventos e possibilidades 
num horizonte que permi-
te tomar ações corretivas. 

Um controle de caixa 
permite não atrasar as con-
tas, cobrar os clientes em 
atraso, adequar o estoque 
de forma que não imobilize 
capital em excesso, inves-
timentos acima da capa-
cidade e uma distribuição 
de rendimentos que não 
comprometa a evolução 
da dinâmica do negócio. 
Sabemos que um bom ne-
gócio nasce e prospera em 
função de uma boa ideia, 
uma capacidade específi-
ca e diferenciada ou até 
uma demanda reprimida. 
Produtos ou serviços que 
os clientes se propõem a 
pagar por eles. 

Conseguindo estruturar 
o negócio para essa deman-
da, se cria um cenário para 
a viabilização do produto 
ou serviço com a formação 
de uma cadeia de supri-
mentos e produção que 
conceitualmente manterá 
o ritmo para aquela boa 
ideia, e que de o retorno 
planejado, com a possibi-
lidade de novas oportu-
nidades e melhorias que 
vão sendo identificadas e 
viabilizadas.

Os chamados “ralos”, 
aqueles gastos inespera-
dos, alguns até por impul-
so, aquelas despesas não 
questionadas, serviços 
desnecessários, que foram 
importantes em algum 
momento, mas que atu-
almente são dispensáveis 
são alguns dos motivos que 
fazem um negócio morrer 
pelos efeitos colaterais. 
Por isso muita atenção 
aos itens colocados aqui. 
A identificação de gastos 
que não fazem parte do 
“core business”, ou seja a 
essência do negócio, tem 
que ser constantemente 
reavaliados e questiona-
dos.

Partindo da premissa de 
que recursos são sempre 
limitados, em qualquer 
contexto, na vida pessoal 
ou em uma empresa, se não 
houver controle, esta va-
liosa matéria-prima pode 
faltar.... Sem dizer que 
parte de uma boa estra-
tégia financeira reza que 
se deve investir o mínimo 
necessário no negócio e 
a receita gerada deve fi-
nanciar a sua sustentação, 
senão o seu crescimento. 

Especialistas em inves-
timentos e analistas do 
sistema financeiro desa-
conselham investir em 
negócios ou ações de 
empresas onde as estra-
tégias e gestão financeira 
não vão de encontro com 
as melhores práticas que 
manterão a rentabilidade 
do negócio. Isso também 
dificulta o acesso ao mer-
cado de crédito, ou onera 
o custo de uma captação 
de recursos com os bancos.

A recente pandemia foi 
uma prova de fogo para 
todos os negócios, uma 
situação equivalente a 
um estado de guerra, 
impactando diretamente 
todos, em diversos níveis 
e deixando sequelas que 
ainda não se sabe como 
serão resolvidas.

Para os negócios e para as 
finanças pessoais da maior 
parte da população está 
sendo motivo de pesadelos 
pelo evento inesperado, 
seus desdobramentos e 
consequências. 

Ou de alívio, pela boa 
gestão financeira, seja ao 
longo dos anos, por se 
acreditar que o assunto 
é relevante e precisa ser 
tratado com seriedade, ou 
pela rapidez, quando foi 
possível, em tomar ações 
em função do cenário 
que iria se desenhar com 
a chegada iminente da 
pandemia e seus desdo-
bramentos.

Uma empresa com um 
bom controle financeiro, 
que tenha qualidade em 
todos os seus estágios, 
desde o planejamento 
realista, execução orde-
nada e controle efetivo, 
tende a mitigar os riscos 
de surpresas, fracassos ou 
contratempos que inviabi-
lizam o negócio ou causam 
altas perdas aos acionistas, 
permitindo ações correti-
vas ou alternativas para a 
solução do contratempo. 

Evitar a surpresa de um 
problema financeiro tem 
que ser um mantra para 
o negócio, seus donos, 
controladores e acionistas.

 
(*) - É executivo de finanças da 

innovativa Executivos Associados.

Roberto Lobos (*)
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Se alguém souber de algum impedimento, oponha-se na forma da lei. Lavro o presente, 
para ser afixado no Oficial de Registro Civil e publicado na imprensa local 
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3º Subdistrito - Penha de França
Ariel Xavier de Oliveira - Oficial

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVILCARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL

Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos 
pelo Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

O pretendente: JOSUÉ DOS SANTOS RIBEIRO, profissão: estampador, estado civil: 
divorciado, naturalidade: nesta Capital, Vila Formosa, SP, data-nascimento: 18/04/1988, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de David Alves Ribeiro e 
de Maria do Socorro dos Santos Ribeiro. A pretendente: INGRID SANTOS, profissão: do lar, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 02/10/1992, residente 
e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Ivonete Rosa Lima de Campos.

O pretendente: GUILHERME APARECIDO MACEDO JUNIOR, profissão: analista de rede, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Cerqueira César, SP, data-nascimento: 
15/04/1984, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Gui-
lherme Aparecido Macedo e de Lucia Maria Feitosa Macedo. A pretendente: ANDRESSA 
VELEZ DE ALMEIDA, profissão: analista de rede, estado civil: solteira, naturalidade: 
no Rio de Janeiro, RJ, data-nascimento: 29/07/1992, residente e domiciliada em Penha 
de França, São Paulo, SP, filha de Alicio Dias de Almeida e de Neide Velez de Almeida.

A pretendente: GARDENIA CRISTINA GIMENEZ, profissão: pintora, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Anápolis, GO, data-nascimento: 20/11/1980, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Osmar Gimenez e de Sandra Cristina Gimenez. 
A pretendente: TAMARA SILVA DE ANDRADE, profissão: estudante, estado civil: solteira, 
naturalidade: em Manaus, AM, data-nascimento: 29/07/1995, residente e domiciliada em 
Penha de França, São Paulo, SP, filha de Zilma Silva de Andrade.

O pretendente: FELIX CHOQUEHUANCA MEDRANO, profissão: costureiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: na Bolívia, data-nascimento: 02/05/1987, residente e domiciliado 
em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Ilario Choquehuanca Mayta e de Juana 
Medrano Azusena. A pretendente: KAREN CRISTINA PETRELLIO DE PAULA, profissão: 
cabeleireira, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Casa Verde, SP, data-nas-
cimento: 13/05/1989, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha 
de Carlos Alberto de Paula e de Silmara Aparecida Petrellio de Paula.

O pretendente: OSMAR ITALIANO JUNIOR, profissão: motofretista, estado civil: divorciado, 
naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 04/10/1977, residente e domiciliado em 
Penha de França, São Paulo, SP, filho de Osmar Italiano e de Vera Lucia Kovacs Italiano. 
A pretendente: QUELI CRISTINA ARANTES PEDRO, profissão: pedagoga, estado civil: 
solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 05/08/1977, residente e domiciliada 
em Itaquaquecetuba, SP, filha de João Francisco Pedro e de Maria Aparecida Arantes Pedro.

O pretendente: ANDREU ROBERTO SILVA DE SOUZA, profissão: assistente financeiro, 
estado civil: divorciado, naturalidade: em Lagoa de Sousa, PE, data-nascimento: 06/06/1989, 
residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Roberto de Souza e de 
Maria Salomé Silva de Souza. A pretendente: LUANA CRISTINA OLIVEIRA LOPES, profis-
são: representante comercial, estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, Tatuapé, SP, 
data-nascimento: 18/08/1984, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, 
filha de Lourival Lopes de Almeida e de Maria Lucia de Oliveira Lopes de Almeida.

O pretendente: UELITON PINHEIRO NASCIMENTO, profissão: copeiro, estado civil: 
solteiro, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 28/06/1991, residente e domi-
ciliado em Penha de França, São Paulo, SP, filho de Cláudio Pereira do Nascimento 
Neto e de Magnólia Freire Pinheiro. A pretendente: CAROLINE SANTOS DE JESUS, 
profissão: balconista, estado civil: solteira, naturalidade: em Jequié, BA, data-nascimento: 
24/10/1997, residente e domiciliada em Penha de França, São Paulo, SP, filha de Delcio 
Figueredo de Jesus e de Tânia Bispo dos Santos.

O pretendente: ANDRÉ RICARDO DOS SANTOS GIULIANI, profissão: analista, 
estado civil: solteiro, naturalidade: nesta Capital, Penha de França, SP, data-nas-
cimento: 15/02/1992, residente e domiciliado em Penha de França, São Paulo, SP, 
filho de Enio Antonio Coimbra Giuliani e de Maria Dolores dos Santos Giuliani. A 
pretendente: ANDREZZA MANZOLINI RIBEIRO, profissão: assistente jurídico, 
estado civil: solteira, naturalidade: nesta Capital, SP, data-nascimento: 18/05/1997, 
residente e domiciliada em Cangaíba, São Paulo, SP, filha de Nilson Ribeiro e de 
Rosana Manzolini Ribeiro.

O pretendente: AUSTIN VENMING YANG, nascido em Londrina - PR, no dia 
(15/07/1979), profissão engenheiro, estado civil solteiro, residente e domiciliado 
em São Paulo - SP, filho de Leo Youn Jee Yang e de Abbey Ya-Pei Wang Yang. A 
pretendente: CECÍLIA ARCHIOLI CARVALHO DOS SANTOS, nascida nesta Capi-
tal, Aclimação - SP, no dia (09/01/1981), profissão engenheira, estado civil solteira, 
residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Geraldo Carvalho dos Santos e 
de Rute Archioli Carvalho dos Santos.

O pretendente: CHENG YUN TA, nascido em Hsinchu, Taiwan, China, no dia 
(08/01/1982), profissão comerciante, residente e domiciliado em São Paulo - SP, filho 
de Cheng Hung Yuan e de Lai Chih Hui. A pretendente: KIMIKA WATANOBE, nascida 
nesta Capital, Bela Vista - SP, no dia (29/03/1988), profissão auxiliar administrativo, 
estado civil solteira, residente e domiciliada em São Paulo - SP, filha de Hideki Wa-
tanobe e de Chen Yun Watanobe.
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Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo 
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:

15º Subdistrito - Bom Retiro 
Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial

O negócio no setor vem 
crescendo de forma 
exponencial. Uma 

pesquisa conduzida pela 
empresa Bringg, aponta 
que 87% das indústrias 
acreditam que o D2C é 
altamente relevante tanto 
para o produto quanto para 
os consumidores. 

Quase metade deles 
(47%) já está utilizando 
esse canal para aumentar 
seus lucros. Um levanta-
mento da Market Realist 
indica que a Nike, uma 
das gigantes dos materiais 
esportivos, deve aumentar 
suas vendas nesse forma-
to, de US$ 9 bilhões em 
2017 para US$ 16 bilhões 
em 2020, por exemplo. 
No entanto, apesar das 
vantagens, a estratégia de 
investir em D2C exige uma 
série de cuidados. 

Segundo Giordano Ma-
galhães Afonso, Vice Pre-
sidente da empresa Tatix 
Full Commerce, que de-
senvolveu uma solução 
inovadora para o setor, 
o principal cuidado que 
as indústrias devem ter é 
justamente não prejudicar 
o relacionamento com seus 

Indústria fatura alto vendendo 
direto para o consumidor final

Além do B2C e B2B, outra sigla que vem ganhando a atenção do mercado é o D2C, modalidade em que 
as indústrias comercializam seus produtos diretamente para o usuário, sem a necessidade de utilizar 
as revendas e distribuidores para isso

Maioria das indústrias acredita que o D2C é altamente relevante 
tanto para o produto quanto para os consumidores.
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por e-mail e SMS, além do 
próprio portal, beneficia 
tanto o varejista - que recebe 
apoio direto da indústria 
com vendas concluídas para 
faturamento ao consumidor 
- quanto a indústria - que se 
aproxima do consumidor 
final e potencializa seu CRM 
sem entrar em conflito com 
seus canais de venda atuais. 
Por ser um smart lead share, 
o SGR Prisma é uma solução 
aplicável ainda para todas 
as empresas que desejam 
distribuir as vendas e opor-
tunidades captadas em seus 
canais diretos, como aquelas 
que funcionam como fran-
quia ou contam com redes 
de representantes”, explica 
o executivo. 

Com a nova ferramenta, 
a empresa espera aumen-
tar o faturamento em 30% 
e prevê também que as 
indústrias passem a fa-
turar milhões a mais. “É 
um caminho sem volta e 
se existia alguma dúvida 
do potencial desse setor, 
não existe mais”, enfatiza 
Giordano Afonso. Fonte e 
mais informações: (http://
tatix.com.br/).

revendedores. Pensando 
nisso, a Tatix desenvolveu 
o SGR Prisma, que permite 
que o setor possa vender 
online se aproximando 
assim de seu cliente final, 
com um grande diferen-
cial: não há conflito entre 
canais. “As vendas através 
do e-commerce próprio da 
indústria passam a aconte-
cer integrando totalmente 
a cadeia de revendas já 
existente no canal físico”.

Ele complementa que o 
sistema permite que uma 
compra realizada no am-

biente virtual do fabricante 
seja faturada e expedida 
em uma revenda física. 
Uma vez captado e pago, o 
pedido é direcionado aos 
revendedores geografica-
mente elegíveis, com base 
em algoritmos inteligentes 
que consideram ainda ou-
tras regras da indústria. A 
revenda que recebe esse 
pedido tem um tempo 
determinado para aceitar, 
ou declinar, antes que ele 
seja oferecido ao próximo 
revendedor compatível. 

“Com painel de gestão 

Maria Inês Vasconcelos (*)

O mundo do trabalho está em permanente 
evolução e é palco para todo tipo de vivência 
humana. A tecnologia que hoje, praticamen-
te, é a grande questão na agenda do trabalho, 
caminha ao lado de outros temas. Dentre 
eles, o adoecimento do trabalhador provo-
cado pelo estresse mental. O psiquismo do 
trabalhador vem sofrendo ataques nunca 
antes realizados. Dentro desse contexto, 
surgem novas patologias que decorrem 
justamente de como o trabalho é prestado 
e de que forma as atividades são realizadas. 

A novidade é a Síndrome de Boreout, 
que não se confunde com o Bornout.

A novidade é a Síndrome de Boreout, que 
não se confunde com o Bornout.

O Bornout decorre de excessos de metas, 
de pesos desumanos sobre o trabalhador, 
provocando a sensação recorrente do 
esgotamento mental, inclusive emocional 
causado pela destruição das defesas psíqui-
cas, com a sensação de estar acabado. Já a 
Síndrome de Boreout decorre da sensação 
de menos valia no ambiente laborativo, de 
subutilização e de perda da autoestima, 
tudo em decorrência da forma como o 
trabalhador é tratado pelos seus gestores 
e pares. De um lado tem o esgotamento 
mental pelo excesso de “uso”, de outro 

pela subutilização. 
É preciso então muita atenção para não 

acontecer dentro da empresa, tentando es-
timular permanentemente os empregados 
e mantê-los  em exercício de atribuições  
sustentando o equilíbrio do contrato e que 
as suas funções sejam compatíveis com 
o cargo que ocupa. Manter o empregado 
congelado, ministrando-lhe trabalhos 
inferiores à  sua capacidade, além de ser 
uma forma de humilhação é a causa dessa 
patologia que vem ganhando cada vez mais 
destaque na literatura do trabalho.

Boreout vem do inglês bored. Bored é 
entediado. Por não ter o que fazer, não 
é um tédio qualquer. É realmente uma 
sensação de pouca valia que desperta 
impressão de nenhum valor. E justa-
mente por não se sentir como parte do 
negócio, parte importante da empresa, o 
empregado se desconecta e a aderência 
ao trabalho se torna zero.

O empregado subutilizado por falta de 
estímulo e motivação em geral tende à 
depressão. Além disso, os gestores iden-
tificam um sintoma muito comum, que 
é relacional. Geralmente essas pessoas 
mentem muito, enganam e são impontu-
ais e descomprometidas. Chegam a ser 
literalmente irresponsáveis.

De forma imprevisível, a solução para 
isso é criar um ambiente de trabalho 
sadio do ponto de vista mental, onde os 
talentos sejam aproveitados. E manter a 
vigilância. Gestores devem estar atentos 
à valorização de atributos pessoais, e 
estimular a inventividade e criatividade.  

Deixar alguém de lado, à mingua,  com 
atividades  que estejam muito aquém de sua 
capacidade é também um tipo de assédio 
punido pela Justiça, em razão de interferir  
diretamente na dignidade da pessoa huma-
na, que realmente pode se sentir diminuída 
perante os colegas e chefias.

Enfim, além do Bournout que é repre-
sentado pela queima do palito de fósforo, 
provocando a sensação de estar acabado, 
está o Boreout que assola os empregados 
justamente porque o palito nunca é aceso. 
Aplica-se aqui a máxima: a relação de 
trabalho precisa ser sustentável, ética e 
equilibrada. O trabalhador não é coisa e 
nem mercadoria. 

Cabe aos gestores responsáveis pelas 
pessoas identificarem esse tipo de situa-
ção e levar o time para cima. A relação de 
trabalho é via de mão dupla, ou seja, todo 
palito deve ser aceso, mas com moderação.

(*) - É advogada, especialista em direito do tra-
balho, professora universitária e escritora.

Quando o tédio adoece: os desafios da síndrome de Boreout
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