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Opinião

Por que prestar muita
atenção à gestão
financeira em seu negócio?
Roberto Lobos (*)

Qual o grau de
importância da gestão
financeira para quem
está começando uma
empresa agora?

Q

uantas histórias já não
se ouviu de pessoas
com qualidades surpreendentes, que conseguiram
transformar virtudes em negócios promissores com possibilidades de grandes ganhos, e
que, pela má gestão financeira
faliram ou tiveram perdas consideráveis? De profissionais
liberais, empreendedores,
empresários, artistas e atletas,
as histórias são muitas.
Feita essa pequena introdução, para contextualizar o título, um bom controle financeiro
começa em casa, no ambiente
familiar. A educação financeira
e a falta dela traçam histórias
que poderiam ser de sucesso
e acabam não tendo um final
feliz, 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 disponíveis para se ter uma velhice
tranquila. A ilusão de que o
Estado conseguirá cuidar de
todas as nossas necessidades
nessa 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 permite tomar ações corretivas.
Um controle de caixa permite não atrasar as contas,
cobrar os clientes em atraso,
adequar o estoque de forma
que não imobilize capital em
excesso, investimentos acima
da capacidade e uma distribuição de rendimentos que não
comprometa a evolução da
dinâmica do negócio. Sabemos
que um bom negócio nasce e
prospera em função de uma
boa ideia, uma capacidade
específica e diferenciada ou
até uma demanda reprimida.
Produtos ou serviços que os
clientes se propõem a pagar
por eles.
Conseguindo estruturar o
negócio para esta demanda,
se cria um cenário para a viabilização do produto ou serviço
com a formação de uma cadeia
de suprimento e produção que
conceitualmente manterá o
ritmo para aquela boa ideia,
e que dê o retorno planejado,
com a possibilidade de novas
oportunidades e melhorias
que vão sendo identificadas e
viabilizadas.
Os chamados “ralos”, aqueles gastos inesperados, alguns
até por impulso, aquelas
despesas não questionadas,
serviços desnecessários, que

foram importantes em algum
momento, mas que atualmente
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 questionados.
Partindo da premissa que
recursos são sempre limitados,
em qualquer contexto, na vida
pessoal ou em uma empresa,
se não houver controle, esta
valiosa matéria-prima pode
faltar.... Sem dizer que parte de
uma boa estratégia financeira
reza que se deve investir o mínimo necessário no negócio e
a receita gerada deve financiar
a sua sustentação, senão o seu
crescimento.
Especialistas em investimentos e analistas do sistema
financeiro desaconselham investir em negócios ou ações de
empresas onde as estratégias
e gestão financeira não vão
de encontro com as melhores práticas que manterão a
rentabilidade do negócio. Isto
também dificulta o acesso ao
mercado 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
desdobramentos.
Uma empresa com um bom
controle financeiro, que tenha
qualidade em todos os seus
estágios, desde o planejamento
realista, execução ordenada
e controle efetivo, tende a
mitigar os riscos de surpresas,
fracassos ou contratempos
que inviabilizam o negócio
ou causam altas perdas aos
acionistas, permitindo ações
corretivas 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.

Proclamas de Casamentos
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL
DE PESSOAS NATURAIS
15º Subdistrito - Bom Retiro

Amanda de Rezende Campos Marinho Couto - Oficial
Faço saber que os seguintes pretendentes apresentaram os documentos exigidos pelo
Art. 1525, do Código Civil Atual Brasileiro e desejam se casar:
O pretendente: SÉRGIO ROBERTO SOARES DE LIMA, nascido nesta Capital, Penha de
França - SP, no dia (14/05/1975), profissão engenheiro de sistemas, estado civil divorciado,
residente e domiciliado neste Subdistrito, São Paulo - SP, filho de Josué Queiroz de Lima
e de Francisca Soares de Lima. A pretendente: ARLENE DIAS DA ROCHA, nascida em
Ubiraitá, Comarca de Andaraí - BA, no dia (08/02/1965), profissão designer de moda,
estado civil divorciada, residente e domiciliada neste Subdistrito, São Paulo - SP, filha
de Alaides Dias da Rocha.
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
Jornal Empresas & Negócios
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Celular é a nova carteira

Usuários precisam reconhecer
riscos e responsabilidades

Com a facilidade das transações online após a chegada do Pix, especialista da Kaspersky avalia a importância do
comportamento seguro para proteger seu dinheiro

AI/Kaspersky

V

ocê deixaria uma boa quantidade
dinheiro desprotegida? Colocaria o montante na carteira e a
guardaria no bolso, esqueceria dele e
sairia na rua despreocupadamente? A
resposta certamente seria "não". Mas
será que não estamos fazendo isso com
o dinheiro que guardamos em nossa
carteira digital?
O ano de 2021 mal começou e já
há relatos que os cibercriminosos
estão utilizando o PIX para realizar as
transferências bancárias em seus golpes online. Algo previsível e que pode
dificultar a recuperação da quantia
roubada. A situação já levantou novamente a questão sobre a segurança
do sistema, mas há diferença quando
a agilidade na transferência bancária
• Não deixe que os seus dados
ajuda um pequeno negócio a crescer e sejam "pescados". Segundo levantaquando esta mesma agilidade beneficia mento da Kaspersky, mais da metade
quem usa a tecnologia para algo ruim? dos ataques de phishing no mundo tem
como objetivo o roubo de credenciais
Se a pessoa recebe uma nota falsa de contas bancárias, mesmo sendo uma
enquanto faz compras, o banco é res- fraude. O cliente sempre é orientado
ponsável por dar uma nota verdadeira pelas instituições de que o banco não
para o cliente? De acordo com a Justi- solicita senhas pessoais. "Devemos
ça, não. A instituição só é responsável entender que, ao compartilhar dados e
quando a nota é retirada em um caixa senhas bancárias, estamos nos expondo
eletrônico. Tal situação ilustra bem ao risco. Isso se aplica em uma ligação,
uma realidade que pode estar próxima em um site ou quando voluntariamente
de nós: o cliente tem responsabilidade pedimos a um amigo para realizar uma
pelos seus atos e sua segurança. O en- compra com nosso cartão pessoal",
tendimento ainda não é unanimidade, ressalta Rebouças.
mas já há decisões que reconhecem a
responsabilidade do cliente em fraudes
• Cuidado com o roubo do Whats
bancárias(1). O tema é complexo, uma App. O aplicativo de mensagens é muivez que o Código de Defesa protege o to mais do que uma ferramenta para
cliente, mas também prevê a isenção de conversa. Nele, podem estar armazeresponsabilidade da instituição quando nadas informações críticas não apenas
a culpa é exclusiva do consumidor ou do usuário, como também de pessoas
de terceiro(2).
próximas, que são alvos potenciais para
crimes como este.
"A Justiça já reconhece a isenção do
banco quando o cliente saca dinheiro e
"Temos duas oportunidades para
sai da agência, assim como quando uma evitar o roubo do aplicativo de mencompra é realizada com um cartão com sagens. A primeira é ler a mensagem
chip e senha pessoal. Se ainda não está com o código de ativação do programa
convencido, você consegue o dinheiro de e a segunda é ativar a opção de realizar
volta quando esquece a carteira em algum dupla autenticação. Com ele, além da
lugar e consegue recuperá-la, mas sem o ‘senha enviada via SMS’, é necessário
dinheiro que estava nela? Só existe uma informar uma senha pessoal. Essa incoisa em comum nesses exemplos, inde- formação é especifica para o aplicativo
pendente da inovação, nós, como clientes e não existe uma maneira de solicitá-la
e usuários, sempre teremos uma parcela sem desmontar o esquema de fraude",
de responsabilidade. Reconhecer isso e afirma o executivo.
os riscos são parte essencial para sabermos como devemos nos proteger", avalia
• Desconfie quando um colega ou
Roberto Rebouças, gerente-executivo da familiar pedir dinheiro pelo app.
Kaspersky no Brasil.
Além do roubo de contas, criminosos
estão "clonando" perfis do WhatsApp.
Para que os internautas possam estar E o objetivo final é sempre o mesmo:
protegidos, a empresa de segurança solicitar dinheiro para conhecidos e
lista algumas dicas importantes para familiares. Rebouças recomenda não
quem usar o smartphone para tudo:
entrar no senso de urgência do crimi-
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noso. "Neste golpe, usa-se um número
diferente de telefone, não é o contato
que você está acostumado. Por isso, não
ligue para o senso de urgência que o
criminoso cria e entre em contato com
seu familiar ou amigo para confirmar
que a solicitação é verdadeira. Uma
ligação é o suficiente para te manter
seguro."
• Não abra anexos de desconhecidos
e instale uma solução de segurança. O
Brata e as famílias de trojan bancários
que fazem parte do Pentaedro utilizam
o próprio dispositivo da vítima para
realizar as fraudes. Em outras palavras, para o banco, a fraude ocorre da
mesma maneira que uma transação
legítima. Em ambos os casos, o cliente
só pode se proteger se ele evitar que os
programas maliciosos sejam instalados
em seu dispositivo.
Segundo dados da Kaspersky, em
2019, 774 mil usuários foram atacados por malware no mundo. "Os
trojans financeiros podem chegar
por meio de mensagens com anexos
ou links maliciosos que instalam
o programa malicioso, sem que o
usuário nem mesmo perceba. Por
isso, neste caso, além dos cuidados
de jamais abrir arquivos ou clicar em
endereços enviados por desconhecidos, é essencial ter uma solução de
segurança instalada, como o Kaspersky Security Cloud, pois ela irá
reconhecer esses malwares e fazer
o bloqueio antes que eles roubem os
seus dados", completa o especialista.
1 - https://www.tjdft.jus.br/institucional/
imprensa/noticias/2018/fevereiro/culpa-exclusiva-do-consumidor-afasta-responsabilidade-de-banco-em-caso-de-fraude
2 - artigo 14, §3º, do Código de Defesa do
Consumidor

ricardosouza@netjen.com.br

Serasa tem mais de 80 novas vagas abertas
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App simplifica monitoramento, consultas,
pagamentos e regularização de veículos

A Serasa está com novas oportunidades de contratação para
os escritórios de Blumenau e São Paulo. Ao todo, são 88 vagas
para as áreas de tecnologia, produto, negócio e marketing que terão
o processo seletivo realizado online. Interessados devem se inscrever
no site www.serasa.com.br/carreiras. Com um ritmo acelerado de
crescimento e confiante na retomada do mercado, a empresa tem se
preparado para atender as futuras demandas do mercado. “Buscamos
os melhores profissionais para apoiar cada vez mais a jornada de crédito de milhares de consumidores em nossos serviços digitais”, conta
o diretor de RH e Operações da Serasa, Eduardo Brach.

Os motoristas que encontram dificuldade para manter a situação
da documentação de seus respectivos veículos em dia, ganharam
em 2020 um importante aliado. Trata-se do aplicativo Gringo, que há
quase um ano oferece um serviço simples e ágil para monitoramento
e quitação de débitos existentes. O App facilita a vida dos motoristas
com tecnologia que permite consultar, quitar e parcelar débitos de
veículos como IPVA, licenciamento com CRLV Digital, multas e outras
necessidades de documentação.

SYNNEX Westcon distribuirá soluções Bitglass
para segurança em nuvem

BRLink abre mais de 30 vagas de tecnologia
para atuação em todo Brasil

@

A SYNNEX Westcon, parte integrante da SYNNEX Westcon-Comstor
Americas, distribuirá todo o portfólio de soluções de segurança da
Bitglass, desenvolvidas para a nuvem. Assim, passa a oferecer aos canais
de vendas brasileiros uma linha completa de produtos nativos de nuvem,
que podem ser integrados em uma plataforma SASE (Secure Access Service Edge) para proteger ativos corporativos desde dados até aplicativos.
Com sua tecnologia CASB (Cloud Access Security Broker) multimodo, a
Bitglass conquistou seu lugar como líder no Quadrante Mágico do Gartner
por três anos consecutivos, oferecendo o único sistema SWG (SmartEdge
Secure Web Gateway) para os dispositivos de usuários, além de acesso
zero trust (ZTNA – Zero Trust Network Access) a redes, incluindo uma
opção sem agentes para dispositivos pessoais (www.synnex.com.).

José Hamilton Mancuso (1936/2017)				
Editorias
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tecnologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);
Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

Negócios

&

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.

ISSN 2595-8410

@

Certificada pela consultoria global Great Place To Work (GPTW) como
um dos melhores lugares para se trabalhar, a BRLink - empresa de
tecnologia com foco em soluções de cloud, Data Analytics, Inteligência
Artificial e Machine Learning - anunciou nesta semana que está em busca
de novos talentos. Com mais de uma dezena de vagas abertas, a empresa
iniciou o processo de contratações oferecendo oportunidades para cargos
de arquiteto DevOps Sênior, arquiteto de soluções em projetos cloud, DBA
(administrador de banco de dados), entre outros. O processo seletivo será
remoto e dividido em etapas. “Após o cadastro, que deve ser realizado em
uma plataforma online, os candidatos passarão por uma fase de desafios
técnicos e testes de perfil”, explica Ana Di Roberto, Head de Gente &
Gestão da empresa (https://brlink.gupy.io/).
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