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5 indicadores financeiros que toda empresa deve monitorar 
diariamente 

 

 
 
A pandemia da Covid-19 impactou a economia global como nenhuma outra crise 
desde a Segunda Guerra Mundial. Embora haja sinais de recuperação à frente, 
o futuro ainda está coberto por nuvens de incertezas. 
 
O último ano mostrou que nenhuma empresa está imune a riscos. As crises 
financeiras costumavam levar tempo para se desenvolver e impactar países, 
setores e empresas. Hoje, chegam até nós com uma velocidade vertiginosa. 
 
O diretor comercial da Euler Hermes, líder mundial em seguro de crédito, Luciano 
Mendonça, reforça que estabelecer bases sólidas para um futuro próspero, 
implica em realizar um monitoramento rigoroso do desempenho financeiro da 
empresa hoje, para agir de forma rápida e prevenir situações catastróficas 
amanhã. 
 
“A sobrevivência nessas circunstâncias depende da capacidade de reação 
rápida e inteligente por parte da gestão. Manter todos os indicadores financeiros 
sob controle é fundamental, pois só assim é possível saber o que pode ser feito 
e o que deve ser evitado”, aconselha. 
 
Pensando nisso, Mendonça lista abaixo os 5 indicadores mais importantes e que 
funcionam como um raio X instantâneo da saúde das empresas: 
 
1: Necessidade de capital de giro (ncg) 
 
A NCG é o valor mínimo que o seu negócio deve ter em caixa para garantir seu 
funcionamento. Fornece uma avaliação em tempo real da posição de caixa da 
empresa, indicando até que nível você pode lidar (ou não) com um evento 
imprevisto, como atraso de pagamento ou inadimplência. 
 
Como calcular a NCG? Necessidade de capital de giro líquido = estoque + contas 
a receber - contas a pagar 
 



Dica: uma NCG negativa (menos de 1) sinaliza que os fundos de saída 
necessários para as operações excedem as fontes de entrada do negócio. Por 
outro lado, uma NCG positiva (entre 1,5 e 2) é um sinal de que a empresa tem 
alta liquidez e que não precisará de empréstimos para satisfazer as 
necessidades de curto prazo. 
 
 2: Índice de endividamento 
 
É a proporção dos ativos de uma empresa que são financiados por dívidas. Este 
índice mede a extensão da alavancagem do seu negócio. Acompanhando 
atentamente esse indicador, você pode olhar para o futuro com tranquilidade e 
tomar decisões totalmente embasadas. 
 
Por exemplo, se comprar uma máquina específica é essencial para o 
crescimento do negócio, você pode optar por financiar a compra tomando um 
novo empréstimo ou trazendo novos investidores para o capital da empresa. 
 
Essas duas estratégias bem distintas e terão impactos específicos no seu 
negócio, daí a necessidade de apoiar suas decisões em indicadores 
quantitativos. O cálculo desse índice também fornece uma visão sobre seu fluxo 
de caixa e independência financeira. 
 
Como calcular o índice de endividamento? Índice de endividamento = dívidas 
totais / ativos totais 
 
Dica: Um índice de endividamento superior a 100% indica que a empresa tem 
mais dívidas do que ativos, enquanto um índice de endividamento inferior a 
100% indica que a empresa possui mais ativos do que dívidas. 
 
3: Ponto de equilíbrio 
 
O ponto de equilíbrio é um indicador que mostra o limite além do qual você 
começará a ganhar dinheiro. 
 
Embora o ponto de equilíbrio seja sempre acompanhado quando um negócio 
está começando, às vezes pode acabar caindo em esquecimento quando a 
empresa está funcionando. Ainda assim, esse KPI precisa ser revisitado, pois 
muda constantemente em resposta a diferentes fatores: desde custos mais altos 
com fornecedores até uma folha de pagamento maior. 
 
Como calcular seu ponto de equilíbrio? Ponto de equilíbrio = custos fixos / 
margem de lucro bruto 
 
Dica: o ponto de equilíbrio é alcançado quando as receitas são iguais aos custos 
totais. Com base neste indicador, você pode ajustar seus custos de produção 
para obter lucro mais cedo. 
 
 
 
 



4: Fluxo de caixa 
 
“Fluxo de caixa” refere-se ao movimento de dinheiro para dentro e para fora da 
empresa. Por exemplo: operações, investimento e financiamento. O fluxo de 
caixa livre reflete o dinheiro que você tem disponível. 
 
Uma previsão de fluxo de caixa é baseada nas estimativas desses movimentos 
no futuro. Ao atualizar sua previsão, digamos semanalmente ou mesmo 
diariamente, sua avaliação das próximas despesas e receitas estará 
intimamente alinhada com a situação real do seu negócio. 
 
Como calcular o fluxo de caixa? Fluxo de caixa livre = lucro líquido + depreciação 
/ amortização - variação no capital de giro - despesas de capital. 
 
Dica: a previsão de fluxo de caixa está sempre evoluindo e, portanto, deve ser 
revisada pelo menos uma vez por semana. 
 
5: Margem de lucro 
 
Representa a porcentagem das vendas que se transformou em lucros. Existem 
vários tipos de margem de lucro. As principais são: 
 
Margem de lucro bruto: diferença entre a receita de vendas e o custo de 
produção. 
 
Margem de lucro operacional: a porcentagem do lucro produzido por uma 
empresa a partir da sua receita total e após o pagamento do custo variável, antes 
do pagamento de impostos ou juros. 
 
Margem de lucro líquido: a porcentagem do lucro produzido por uma empresa 
após o pagamento dos custos variáveis e impostos/juros. 
 
Você pode usar esses KPIs para estimar o lucro gerado pela sua empresa. A 
margem é ditada por diversos fatores, como o tamanho da empresa e o volume 
de produção. De modo geral, à medida que os volumes de vendas aumentam, 
também aumenta a margem de lucro. 
 
Como calcular a margem de lucro? Margem de lucro bruto = receita total - custo 
de produção; Margem de lucro operacional = lucro operacional / receita; Margem 
de lucro líquido = lucro líquido / receita líquida. 
 
Dica: Como a previsão do fluxo de caixa, sua margem de lucro está sempre 
mudando em resposta a uma ampla gama de fatores, desde descontos por 
volume até custos de produção. Acompanhar esse KPIs diariamente permitirá 
que você faça ajustes rápidos e se mantenha na direção dos seus objetivos. 
 
 
 
 
 



Dicas fundamentais para realizar a compra de um imóvel 
 

 
 
Atualmente muitas pessoas não sabem se devem comprar ou alugar um imóvel 
e existem vantagens e desvantagens nas duas opções. Na hora de comprar uma 
casa, há diversos pontos que devem ser levados em consideração e é 
necessário ter em mente se esse imóvel será utilizado para morar ou se o 
objetivo é fazer um investimento. 
 
O advogado e economista Dr. Paulo Akiyama explica que a compra de um imóvel 
envolve uma série de custos que necessitam de atenção. “No contexto geral, um 
imóvel sempre é um investimento de longo prazo e, à primeira vista, não corrige 
o capital investido de forma satisfatória, mas considere que você está investindo 
em solidez e que dependendo do valor de compra e reforma, sempre há um 
retorno com menor risco”, relata. 
 
Entre os custos de aquisição estão a escritura, o ITBI – Imposto de Transmissão 
de Bens Imóveis e o registro do imóvel, se somados podem atingir até 8% do 
valor da transação. Além disso, também pode ser necessário fazer melhorias e 
reformas. Neste caso, o investimento pode ser ainda mais alto. Se o imóvel for 
financiado, o advogado recomenda atenção ao comprometer a renda familiar: 
embora os agentes financeiros indiquem que o valor comprometido deva ser de 
no máximo 30%, Dr. Akiyama recomenda que o ideal é 20%. 
 
Já, há alguns anos, a venda de imóveis tem sido feita por meio de plataformas 
na internet. A pandemia de Covid-19 intensificou o uso dessas ferramentas para 
encontrar uma casa ou apartamento, sendo que em alguns casos até mesmo a 
visitação acontece virtualmente. 
 
Os tours virtuais podem ser utilizados para que o comprador tenha ideia da 
distribuição e estado de conservação do imóvel. Vale ressaltar que, antes de 
qualquer formalização, é recomendado visitar o local presencialmente e, no caso 
de apartamentos, conhecer o estacionamento, áreas de lazer, verificar o sistema 
de segurança do edifício, valores do IPTU, condomínio e se existem obras em 
andamento ou planejadas. 
 



Ainda assim, é importante contar com a ajuda de profissionais para entender o 
processo de compra. “O corretor pode esclarecer os riscos que o comprador 
assume ao assinar o contrato de compra. No caso de imóveis em construção ou 
na planta, por exemplo, um dos riscos é que na desistência o comprador perde 
30% do que pagou, mais a perda da corretagem e a devolução do saldo em 
parcelas, na mesma proporção em que foi pago”, ressalta. 
 
Segundo Dr. Akiyama é importante ser assessorado também por um profissional 
da área jurídica nesses momentos, afinal, as burocracias podem causar 
problemas. O advogado relata que vendedores que sejam empresários ou sócios 
de pessoa jurídica devem possuir documentos e certidões que abranjam as 
empresas, pois é comum que as empresas tenham dívidas de impostos, 
trabalhistas, entre outras, e assim oferecem riscos ao negócio. 
 
 

Luz mais cara: serviços de assistência residencial e cuidados 
preventivos ajudam a economizar 

 

 
 
Cada vez mais os brasileiros estão sentindo o impacto no bolso do aumento com 
os gastos de energia elétrica. Um recente estudo da Global Petrol Prices apontou 
que a energia no Brasil é 37ª mais cara do mundo, em um ranking com 110 
países, com um custo de US$ 0,13 por Kwh. Ao mesmo tempo, os brasileiros se 
mostram cada vez mais atentos e comprometidos, não apenas com a 
sustentabilidade do meio ambiente, como também no cuidado com um consumo 
mais consciente 
 
Contar com serviços de assistência residencial e ações preventivas na economia 
doméstica são um grande diferencial para redução desses gastos. E é por isso 
que a Allianz Assistance, marca especialista em assistência 24h da Allianz 
Partners, apresenta algumas dicas sobre como se prevenir de gastos 
desnecessários e encontrar soluções alternativas para essa realidade. 
  
A importância da manutenção preventiva 
Dentre os diversos serviços oferecidos pela Allianz Assistance, há dois que 
podem ser importantes aliados na economia e consequentemente na redução 



de despesas com energia elétrica: a revisão e a inspeção elétrica dos 
equipamentos na residência. De acordo com a equipe de especialistas da Allianz 
Assistance, é necessário que o circuito elétrico e as tomadas da residência sejam 
compatíveis com os equipamentos utilizados no local para que assim, haja uma 
redução nas despesas com esse serviço.  
Os maiores vilões da conta de luz nos domicílios são as duchas de banho, micro-
ondas, ar-condicionado e churrasqueira elétrica. Esses equipamentos são 
responsáveis por um aquecimento durante o uso, o que faz com que seja 
necessário um gasto maior de energia. Por isso, é importante deixar sempre que 
possível estes equipamentos desligados, fora da tomada, e acioná-los somente 
durante o uso. 
 
Já os itens que mais necessitam de reparos são as TVs, refrigeradores, ar-
condicionado, forno elétrico e o micro-ondas. A má utilização desses 
equipamentos também está entre os fatores responsáveis por um consumo 
maior de energia, portanto, é necessário evitar o armazenamento de plásticos e 
papelão dentro do refrigerador ou geladeira, por exemplo. 
  
Quando é necessário recorrer a um especialista? 
É importante ter claro qual é a média de consumo e gastos com energia, fazendo 
um controle dos valores mais comuns. Ao observar um aumento superior aos 
meses anteriores, sem que haja uma mudança significativa no comportamento 
e uso dos equipamentos elétricos e eletrônicos, procure a ajuda de um 
profissional, para identificar o fator responsável por esse aumento. 
 
Itens pouco considerados pelas pessoas como “chapinhas”, secadores de 
cabelo, torneiras elétricas e micro-ondas também devem ser utilizados 
preferencialmente ao longo do dia para evitar gastos. Observe também se o 
chuveiro ou outros dispositivos eletroportáteis são compatíveis com a rede 
elétrica, isso evita sobrecargas e um alto consumo desses equipamentos. Cada 
aparelho informa seu consumo conforme selo, portanto, o ideal é utilizar produtos 
que indicam o menor consumo e verificar a compatibilidade deles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seis formas de fazer lanches inteligentes ao trabalhar em casa 
 

 
 
Trabalhar em casa quando se está acostumado com a cultura do escritório pode 
atrapalhar sua rotina alimentar. Enviar um e-mail, abrir a geladeira. Atender ao 
telefone, dar uma olhada na despensa. Enviar outro e-mail, preparar alguma 
coisa para comer. Isso parece familiar? É muito difícil evitar comer no tédio ou 
por procrastinação, mas para ajudar a combater esses impulsos e permanecer 
na linha. 
 
Para evitar grandes deslizes, a WW (antigo Vigilantes do Peso), compartilha 
algumas dicas para ajudar a adaptar a rotina, com técnicas que estão na base 
de seu programa que prega o emagrecimento e manutenção do peso, por meio 
de hábitos alimentares equilibrados e não restritivos. 
Para evitar grandes deslizes, o programa da WW traz dicas, baseadas na ciência 
comportamental - planejar-se, evitar gatilhos, arrumar seus ambientes, criar 
hábitos mais saudáveis - são estratégias que ajudam na perda e manutenção do 
peso saudável, sem precisar seguir dietas restritivas. 
 
1. Defina um plano de alimentação. 
Só porque você está em casa não significa que é necessário sair da sua rotina. 
Pense em quais horários do dia você costuma comer normalmente e tente 
cumpri-los: se você costuma almoçar ao meio-dia e fazer um lanche às 15h, por 
exemplo, faça o mesmo em casa. Saber quando será sua próxima refeição pode 
te ajudar a resistir ao desejo de comer. E ter uma alimentação regular ao longo 
do dia, evitando longos períodos sem comer nada, diminui os episódios de 
compulsão na próxima refeição. 
 
2. Reserve um tempo para preparar seu lanche 
Planeje com antecedência e reserve um tempo para preparar e armazenar os 
alimentos antes que seu dia de trabalho comece. 
Você pode deixar as frutas frescas - como uvas, bananas e pedaços de manga 
- pré-cortadas em espetinhos no congelador, por exemplo. Se estiver com as 
crianças em casa, chame-as para ajudar. Essa pode ser uma atividade divertida 
e em família. 
Ter algo saudável como ovos cozidos ou vegetais prontos para consumo pode 
te ajudar a ter sucesso. Você também pode preparar lanches usando pequenos 



recipientes ou sacolas plásticas para manter o tamanho das porções sob controle 
e facilitar ainda mais o lanche do dia. 
 
3. Se baseie em vegetais e frutas. 
Comeu seu lanche pré-planejado e ainda está com fome? Faça sua próxima 
refeição com alimentos saudáveis. Existem várias opções que podem satisfazer 
sua necessidade sem afetar muito sua dieta. Além disso, vegetais como cenoura, 
tomate e brócolis estão cheios de vitaminas, minerais e fibras. Ou seja, mais um 
motivo para inseri-los no cardápio. Dica: cortar a cenoura em palitos, fazer um 
molho com iogurte grego zero gordura, um pouco de limão e sal é um ótimo 
lanche para a tarde! 
 
4. Defina um local para suas refeições. 
Em vez de comer algo na frente do computador, pegue seu lanche e vá para a 
cozinha ou para onde você costuma fazer suas refeições de verdade. Isso irá te 
ajudar a se concentrar no que está consumindo e auxilia no controle das porções, 
já que as distrações dificultam o reconhecimento da quantidade que está 
comendo. 
 
5. Mantenha os doces fora de vista. 
Todos nós precisamos de algo doce de vez em quando, mas deixar a lata de 
brownie no seu campo de visão dificulta as coisas. Sugestão: guarde a parte que 
planeja comer na geladeira ou na despensa, onde não pode ser constantemente 
visualizada, e o restante no freezer, para que não seja desperdiçado. 
 
6. Faça uma pausa. 
Trabalhar em casa acaba eliminando os intervalos comuns que você faz para 
tomar um café na copa ou conversar com um colega nos corredores. Mas parte 
de um estilo de vida que promove a saúde é fazer intervalos físicos e 
psicológicos. 
 
Em vez de esperar que a monotonia te leve até a geladeira, faça uma pausa 
programada para respirar profundamente e se alongar. Se você estiver 
estressado, esse hábito pode te ajudar a evitar prejudicar seus objetivos de bem-
estar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Como manter a imunidade após onda de frio no Brasil 
 

 
 
No início de agosto, o Brasil passou por uma onda histórica de frio, com várias 
cidades batendo recordes de baixas temperaturas, com direito até à neve. Dias 
depois, os termômetros voltaram a subir. Resultado: muita gente gripada, 
espirrando, tossindo e com crises de rinite. E esses problemas atingem em 
especial os mais vulneráveis, como crianças e idosos. O que pode ser perigoso 
em tempos de pandemia. 
 
Para se manter saudável neste sobe e desce, quente e frio, só mesmo 
fortalecendo o sistema imunológico, principalmente após ter passado por uma 
gripe. Assim, o ideal é evitar locais fechados, nos quais o ar não circula. Já em 
casa, vale deixar os ambientes bem ventilados e sempre lavar as mãos ao 
chegar da rua, hábito que se intensificou na pandemia e que veio para ficar. 
 
A seguir, listamos algumas dicas simples, mas que fazem a diferença quando se 
fala em incrementar o sistema imunológico, orientadas pelo líder médico da 
Infectologia do Hcor, Guilherme Furtado: 
 
- Umidifique o ambiente: isso torna mais difícil para os vírus permanecerem no 
ar. Mas não exagere, pois muita umidade pode favorecer o surgimento de 
fungos. 
- Durma bem: não dormir o suficiente, assim como ter um sono de má qualidade, 
pode afetar o sistema imunológico. As citocinas, proteínas liberadas durante o 
sono, desempenham um papel importante na capacidade do corpo de combater 
infecções. 
- Hidrate-se: beber muita água ajuda a eliminar as toxinas do corpo e mantém 
o muco do trato respiratório mais fluído. 
- Adote uma alimentação balanceada: manter uma dieta saudável e 
equilibrada, rica em alimentos integrais, frutas e vegetais frescos, nozes e 
sementes é importante para um sistema imunológico saudável o ano inteiro. Uma 
grande parte do seu sistema imunológico está no trato digestivo, portanto, é 
essencial manter a flora intestinal saudável e funcionando bem. 
- Pratique atividades físicas: exercícios leves e regulares são bons tanto para 
o sistema imunológico quanto para a saúde mental. Atividades físicas aumentam 
o fluxo sanguíneo fazendo os glóbulos brancos circularem melhor pelo corpo. 



- Passe algum tempo ao ar livre: ficar confinado pode ajudar na transmissão 
de vírus, principalmente os respiratórios. Tome um pouco de ar fresco e 
reabasteça a reserva de vitamina D com o sol, mesmo que seja na varanda do 
apartamento ou no quintal de casa. 
- Gerencie o estresse: sim, seu estado de espírito pode afetar a saúde do corpo 
todo, inclusive a mental. Se você estiver com problemas ou se sentindo 
deprimido, procure ajuda. 
- Evite bebidas alcoólicas e cigarro: fumar pode deprimir o sistema 
imunológico ao suprimir os anticorpos criados pelo corpo para combater o vírus 
da gripe. Beber mais do que o limite diário recomendado de álcool pode levar ao 
ganho de peso, e também prejudica a imunidade. Além disso, o álcool desidrata 
o corpo e cria um ambiente atraente para os vírus. 
 
Agora, se mesmo assim você ficar gripado e sentindo aqueles sintomas 
clássicos, como dor de cabeça, coriza e febre, você pode utilizar analgésicos e 
antitérmicos, para ajudar a reduzir a febre e dores no corpo, além de um 
descongestionante - para ajudar na coriza e nariz entupido. E, se você ficar 
constantemente gripado, procure um médico para uma melhor avaliação. 
 
 

A importância do check-up pet na prevenção de doenças 
crônicas 

 

 
 
A realização de check-ups clínicos em pets é uma rotina que vem ganhando 
cada vez mais relevância entre tutores. Quem afirma é a veterinária Valéria Pires 
Corrêa, diretora técnica do Centro Veterinário Seres, do Grupo Petz. Segundo a 
médica, os exames podem não só prevenir doenças de diferentes tipos, mas 
também viabilizar diagnósticos precoces. "A exemplo do que acontece no caso 
dos seres humanos, manter uma rotina regular de exames laboratoriais e de 
imagem ajuda a prevenir doenças crônicas e identificar eventuais problemas de 
maior complexidade ainda em estágio inicial", revela Dra Valéria. 
 
A veterinária acrescenta que, para funcionar com o máximo de eficiência, check-
ups em pets devem sempre contar com uma lista detalhada de exames. "Assim 
como nós, pets de diferentes espécies desenvolvem problemas de saúde em 
função de múltiplos fatores. Além disso, muitos bichinhos de estimação sequer 



choram de dor no início das doenças que costumam apresentar. Portanto, alguns 
deles só são levados ao veterinário quando já estão bastante debilitados. Logo, 
nada melhor do que uma investigação minuciosa para evitar tais situações", 
afirma. 
 
Exame e diagnóstico 
 
O primeiro passo para a realização de um check-up é procurar um médico 
veterinário que irá explicar quais exames são necessários. De acordo com a faixa 
etária, espécie, raça e história do pet, diferentes procedimentos são realizados, 
como exames de sangue, fezes e urina, além de ecocardiogramas, ultrassons, 
raios-x, aferições de pressão arterial, entre outros. "Doenças renais, cardíacas, 
sanguíneas, ortopédicas e respiratórias são apenas alguns dos problemas de 
saúde que um "pet check-up" pode diagnosticar. O procedimento também é 
capaz de detectar alergias, doenças periodontais, endócrinas, como diabetes, e 
disfunções no sistema imunológico" revela Dra Valéria. 
 
A veterinária lembra que check-ups não são indicados apenas para cães e gatos. 
Segundo ela, o procedimento deve ser considerado também para animais menos 
convencionais como iguanas, porquinhos da índia, calopsitas e chinchilas. 
"Grande parte dessa nova categoria de bichos de estimação costuma ser mais 
frágil ou requer cuidados diferenciados, quando trazida para o ambiente 
doméstico. Por isso, avaliações de saúde periódicas são igualmente 
indispensáveis nesses casos", avalia. 
 
Prática internacional 
 
No que diz respeito aos custos, o valor dos check-ups para pets varia conforme 
faixa etária, hábitos, habitat e doenças pré-existentes. Embora ainda possua 
uma adesão pequena no Brasil, o procedimento já é algo comum tanto nos 
Estados Unidos, quanto na Europa. "A ideia de submeter bichos de estimação a 
um check-up ainda é nova para muitos brasileiros. Isso porque grande parte da 
população ainda é acostumada a procurar um veterinário somente quando se 
depara com sintomas mais claros. Porém, é importante que isso mude, já vez 
que, como vimos, prevenir é sempre melhor do que remediar", conclui a diretora 
técnica do Seres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


