
Por que usar o balanço 
contábil de sua empresa 
para tomada de decisão?

O balanço contábil, 
ou balanço 
patrimonial, é um 
dos principais 
relatórios de gestão 
de uma empresa

Ele é gerado pela 
contabilidade após o 
registro de todas as 

movimentações financeiras 
em determinado período, 
apresentando os bens e 
direitos, investimentos 
e fontes de recursos da 
organização, além de suas 
obrigações com o fisco, 
mercado e os sócios. Por 
isso, a sua análise é crucial 
para tomada de qualquer 
decisão, uma vez que serve 
como um raio x da saúde 
financeira do negócio, de-
tectando se é o momento 
de investir ou cortar gastos.

As demonstrações con-
tábeis objetivam contar a 
história da empresa através 
dos números. E, com ele em 
mãos, o empresário pode 
traçar um planejamento 
estratégico e também um 
planejamento tributário 
mais assertivo. Com os re-
latórios contábeis é possível 
identificar os indicadores 
de rentabilidade, liquidez 
e endividamento de uma 
empresa. 

Ao fazer esse cálculo, o 
empresário pode conhecer 
e analisar efetivamente o 
seu negócio para, junto ao 
seu contador, que deve ter 
um papel consultivo, e sua 
equipe de vendas e/ou es-
tratégia, tomar as decisões 
certas para atingir os resul-
tados esperados, mirando o 
crescimento da empresa. 
Algumas das principais 
informações que podem 
ser extraidas com base no 
balanço, são a capacidade 
de assumir novas dívidas, 
a necessidade de recorrer 
ao crédito para capital de 
giro, o quanto significa a 
participação de capital de 
terceiro e até se há impos-
tos a recuperar por meio de 
incentivos fiscais. 

Com o balanço contábil, 
o gestor poderá visualizar 
se a rentabilidade atual 
é bastante para cobrir as 
suas despesas planejadas 
e se vale a pena continuar 
direcionando recursos para 
investir no negócio. Obser-
vem que todas elas ajudarão 
o empresário a entender 
as situações ocorridas no 
caixa da empresa e em 
todo o seu cotidiano ope-
racional, podendo também 
identificar se algo passou 
despercebido, como uma 
conta que deveria ter sido 
paga e não foi.

Além do balanço con-
tábil ser importantíssimo 
para a tomada de decisão, 
por facilitar o trabalho de 
projeção financeira e a 
realização do orçamento 
empresarial, esse registro 
ainda permite que os lucros 
distribuídos aos sócios se-
jam isentos de imposto de 
renda. Quando necessário, 
o balanço viabiliza até o 
requerimento de recupe-
ração judicial da empresa 
e serve também como uma 
importante prova judicial, 
servindo como defesa em 
processos tributários, por 
exemplo.

Vale lembrar que o re-
gistro contábil é obriga-
tório segundo as normas 
do Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC) e 
aplicado sobre qualquer 
tipo de empresa. O Código 
Civil, em seu artigo 1.179, 
também obriga as empresas 
a ter seus fatos registrados, 
e isso inclui as empresas do 
Simples, de acordo com a 
Resolução 10/2007 do Co-
mitê Gestor em seu art 3º, 
tendo com exceção o MEI, 
mesmo que recomendável. 
Sendo assim, é importante 
enviar os documentos e 
registros de fatos ao seu 
contador regularmente 
para que esse documento 
represente fielmente o 
status da empresa.

Embora o balanço seja 
compilado no fim do ano 
fiscal de cada empresa, é 
imprescindível manter os 
registros dos fatos contá-
beis, envolvendo todas as 
alterações e movimenta-
ções de bens, direitos e 
obrigações da empresa no 
livro diário. Só fazendo as 
anotações corretamente no 
dia a dia é possível garantir 
que o balanço compreenda 
todas as informações rele-
vantes da movimentação 
financeira e patrimonial.

Como dizia William De-
ming, “o que não pode ser 
medido, não pode ser ge-
renciado”. Então, para que 
você tenha uma boa gestão 
da sua empresa, precisa de 
um balanço contábil bem 
feito, com boas métricas 
para avaliação. Com ele, 
conseguimos entender o 
que já se passou, bem como 
inferir sobre a capacidade 
da empresa de gerar lucros 
no futuro. Ele é a peça cha-
ve para qualquer tomada 
de decisão empresarial e 
precisa ser elaborado com 
muito cuidado e atenção.

(*) - É perita contábil, trainer em 
gestão, mentora e responsável 

técnica da Capital Social, escritório 
de contabilidade que tem objetiva 

facilitar o dia a dia do empreendedor 
(https://capitalsocial.cnt.br/). 
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Mesmo com restrições, brasileiros já se programam para 
passar as férias e festas de fim de ano na América do Sul. 
Com a retomada gradual do turismo, países como Argen-
tina, Chile e Peru abriram as fronteiras para os viajantes. 
Porém, há restrições e protocolos que devem ser seguidos. 

Na Argentina, por exemplo, brasileiros poderão desem-
barcar somente pelo Aeroporto Internacional Ministro 
Pistarini, em Ezeiza, em Buenos Aires, além disso, devem 
apresentar um teste PCR negativo feito até 72 horas antes 
da partida, uma declaração legal preenchida eletronica-
mente até 48 horas do embarque e um seguro de saúde 
com cobertura para a Covid-19. 

Para o Chile, além das mesmas condições descritas 
acima, é necessário preencher o “Affidavit SAG” (decla-
ração juramentada obrigatória para maiores de 18 anos) 
e apresentar no momento da chegada. “Mesmo mantendo 
o distanciamento social e o uso de máscara obrigatório, 
muitas pessoas estão buscando alternativas para aproveitar 
o fim de ano de maneira segura. 

Alguns têm evitado aglomerações em destinos nacionais, 
como praias e resorts, optando por passeios urbanos e 
pontos turísticos a céu aberto, o que há muito na Argen-
tina, Chile e Peru”, diz Luiz Cesar Giagio, diretor geral da 
Estação Férias Viagens e Turismo. O executivo explica 
sobre a importância do viajante se manter atualizado 
quanto às regras de cada país que podem ser alteradas 
a qualquer momento. “Neste período, não é garantido 
confiar nas pesquisas realizadas pela Internet que, nem 
sempre, estão atualizadas ou corretas. 

Contratar o serviço de uma agência é primordial pois 

Um estudo realizado 
pela Salesforce, prevê 
uma mudança nas 

prioridades dos consumi-
dores. Devido à pandemia, 
as vendas online durante 
a época de natal crescerão 
30% em comparação ao mes-
mo período do ano anterior. 

As encomendas online, 
com entregas em loja, de-
verão fazer disparar o fatu-
ramento em 90%, quando 
comparado com o Natal de 
2019. Esse hábito pelo con-
sumo online aumentou e de-
vem seguir com as compras 
de final de ano. Com isso, é 
importante que as lojas vir-
tuais pratiquem certas ações 
e revisões em seus sites para 
aumentar a conversão de 
vendas. A partir disso, a Kin-
gHost, empresa de soluções 
digitais, preparou algumas 
práticas que vão melhorar o 
desempenho de vendas para 
sua marca. 

“Um dos pontos importan-
tes para vender mais neste 
Natal é ter bem definidas 
suas estratégias de marke-
ting, alinhadas ao contexto 
no qual estamos este ano. 
Entender bem qual público 
você quer focar, quais ofertas 
têm funcionado melhor no 
seu site, quais palavras-cha-
ve utilizar para as pesquisas 
que os potenciais clientes 
estão fazendo na hora de 
buscar o presente de Natal 
na Internet. Dessa forma, 
aumentamos as chances 

Faça vídeos mais detalhados de seus produtos e apresente as 
novidades para o público.
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O Porto de Santos chegou 
ao mês de novembro com 
seus melhores resultados 
históricos na movimentação 
de cargas. O acumulado do 
ano registrou 134,6 milhões 
de toneladas, alta de 0,45% 
sobre o realizado em todo o 
exercício de 2019 - que já fora 
recorde - e 8,7% superior na 
comparação com os 11 pri-
meiros meses do exercício 
passado. O bom resultado 
foi puxado sobretudo pelos 
embarques, que cresceram 
12,9% no período, para 98,7 
milhões de toneladas.  

“O Porto de Santos regis-
tra novo recorde e o mês de 
novembro evidenciou a recu-
peração na movimentação de 
contêineres, que foi o setor 

Saiba como melhorar 
conversão de vendas no Natal
O natal é uma das épocas mais esperadas e importantes para o comércio, isso por conta do aumento 
no consumo

“Com tantas lojas virtuais 
no mercado, é preciso garan-
tir que seu cliente confie na 
sua loja para realizar a com-
pra, por isso, é indispensável 
apresentar o certificado SSL 
do seu site, aquele cadeado 
que aparece na barra do 
endereço da página que você 
está visitando. Com ele, você 
oferece todas as medidas de 
segurança possíveis para seu 
cliente realizar as compras’, 
conta a gerente de marketing 
e produto da KingHost. 

Apesar das redes sociais, 
o email marketing é ainda 
um excelente meio de co-
municação, envie conteúdos 
relevantes, lançamentos e 
melhores ofertas. “Para au-
mentar ainda mais seu alcan-
ce, planeje um cronograma 
com sequências de envio de 
e-mails durante todo mês 
de dezembro. Além disso, 
mantenha o contato com 
os clientes no pós-venda, é 
importante construir essa 
relação para garantir uma 
boa experiência durante 
todo o processo de compra”, 
conclui Lívia. 

Para facilitar e melhorar a 
experiência do usuário por 
meio do e-mail marketing, 
o direcione diretamente 
para a página de uma oferta 
específica ou de um produto 
citado no e-mail, e evite enca-
minhar para a página inicial, 
isso dificulta na procura pelo 
produto. Fonte e mais infor-
mações: (https://king.host/). 

de converter usuários em 
clientes”, explica Lívia Lam-
pert, gerente de marketing e 
produto da KingHost. 

Sabemos o quanto é im-
portante para sua loja estar 
presente no digital, mas isso 
também inclui o uso das re-
des sociais para engajar seus 
clientes. Além de usar mídias 
como Instagram e Facebook 
para divulgar seu produto, 
você pode usar esses canais 
para engajar seguidores. 
Para isso, crie enquetes, 
monte listas de desejos de 
diferentes produtos, faça 
vídeos mais detalhados de 
seus produtos e apresente 
as novidades para o público. 

Vale também incluir o 
link direto para a página do 
produto, assim, o acesso fica 
mais fácil. Tudo isso possi-
bilita que o cliente conheça 
um pouco mais do que você 

oferece e aumente o interes-
se dele pela compra. “Outro 
quesito fundamental para 
seu e-commerce é ter um site 
responsivo, ou seja, quando 
acessado em smartphones 
ele se adapte e permita que 
a navegação ocorra sem pro-
blemas. Com grande parte 
da população com acesso a 
internet móvel, sua loja tem 
que ter acesso em qualquer 
hora e em qualquer lugar”, 
completa Lívia. 

Com tantas vendas, outro 
ponto importante é conferir 
seu estoque e acompanhar 
os produtos listados no site. 
Acompanhando os relatórios 
de vendas da sua empresa 
você já deve ter uma boa 
noção de quais produtos 
não podem faltar no período 
de Natal e garantir que ele 
esteja disponível para seu 
cliente. 

Porto de Santos consolida em novembro bons resultados para 2020

Férias: países da América do Sul 
abrem fronteiras para brasileiros

será o agente de viagens que informará sobre todos os 
procedimentos e restrições quanto à segurança, principal-
mente sanitária, verificando e acompanhando cada etapa 
da viagem”, afirma. 

O setor do turismo foi um dos mais afetados durante o 
período de quarentena imposto pela pandemia do novo 
Coronavírus. 

Porém, a recuperação já registra números positivos, con-
forme divulgado no último dia 11, pelo IBGE. Segundo os 
dados, as atividades turísticas tiveram expansão de 7,1% 
em outubro, na comparação com setembro - sexta taxa 
positiva seguida. Em seis meses, o setor já avançou 102,6%  
-  Fonte e mais informações: (www.efviagens.com.br). 

Viajantes que procuram por lazer e passeios culturais sem 
aglomerações. 
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O bom resultado foi puxado sobretudo pelos embarques, que cresceram 12,9% 
no período, para 98,7 milhões de toneladas.  
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Até o final do ano, esperamos 
um pequeno crescimento de 
contêineres em 2020 frente 
a 2019”, frisa o diretor-presi-
dente da Santos Port Authority 
(SPA), Fernando Biral. Além 
do recorde no total de cargas, 
os 11 primeiros meses de 2020 
também bateram marcas histó-
ricas de determinadas cargas 
para o período. 

Os granéis sólidos tiveram 
alta de 14,9% na base anual, 
para 70,5 milhões de tonela-
das; os granéis líquidos tam-
bém cresceram dois dígitos 
(10,7%), para 17,2 milhões 
de toneladas. Os contêineres, 
cujas cargas transportadas 
possuem maior valor agregado, 
tiveram leve recuo de 0,3%, 

obtido em agosto de 2018, e 
de 10,6% sobre novembro de 
2019. 

No movimento geral de 
cargas, foram 12,0 milhões 
de toneladas, alta de 9,5% 
sobre a base anual. Tanto os 
embarques como os desembar-
ques cresceram: 9,3% e 9,8%, 
respectivamente, para 8,4 
milhões e 3,7 milhões de tone-
ladas. Na corrente de comércio 
exterior, houve estabilidade na 
participação do Porto de San-
tos, que respondeu por 28,4% 
do total do Brasil. O número de 
atracações no ano já chega a 
quase 4.500 navios, um ligeiro 
aumento de 1,4% em relação 
ao mesmo período de 2019. 
Fonte: (www.portodesantos.
com.br).

para 3,8 milhões TEU (unidade 
padrão de um contêiner de 20 
pés). Considerando somente o 
mês de novembro, o contêiner 

teve a maior movimentação 
mensal de toda a série histórica 
ao registrar 395,5 mil TEU, alta 
de 2,0% ante recorde anterior, 


