
Sua empresa está no vermelho? Saiba como sair dessa situação. 
 
Falta de capital de giro, endividamento, despreparo na gestão do negócio e desconhecimento 
do mercado são as principais razões para crises e mortalidade das empresas no Brasil. 
Entretanto, não é necessário chegar ao fim do poço para identificar que a sua empresa está por 
passando por este momento. Vários indícios mostram que a luz vermelha acendeu e é hora de 
procurar ajuda, até mesmo de uma consultoria financeira e de negócios.  
 
Quando o empresário começa a perceber que está faltando dinheiro para pagar as contas 
usuais, se começam a ocorrer atrasos no pagamento dos salários, a empresa precisa recorrer 
de forma freqüente a linhas de crédito caras tais como cheque especial, o rotativo do cartão de 
crédito, empréstimos para capital de giro com altos juros, uso de factoring entre outros, isso 
significa que a saúde financeira da empresa não anda bem. 
 
Mas, antes de qualquer coisa é importante diferenciar que existe uma situação de desequilíbrio 
financeiro e a de uma crise financeira. Empresas podem passar por falta de dinheiro, o que faz 
parte da vida dos negócios. O que muda é o tempo que a empresa demora para ter um bom 
mapeamento da situação e tomar todas as ações necessárias, sem postergar seus desafios e 
problemas. Uma crise, normalmente, é resultado de um processo de desequilíbrio que já ocorre 
algum tempo. É este processo que leva a empresa a um estado crítico de problemas 
financeiros, que acabam por desencadear em outros, pois a falta crônica de dinheiro afeta toda 
a empresa, seus sócios, diretores e funcionários. 
 
No caso de uma situação de desequilíbrio financeiro, o primeiro “alerta” é sempre o caixa da 
empresa, ou seja, quando falta capital de giro. O primeiro medidor da saúde financeira de uma 
empresa é o seu caixa.  
 
Já no caso da crise financeira, o “alerta” costuma ser quando a empresa começa a ter atrasos 
grandes e freqüentes de seus mais importantes compromissos financeiros, perder o “crédito na 
praça” (como se diz) e a confiança dos seus fornecedores, por inadimplência, falta de 
transparência, diálogo e correta negociação.  
 
Mas, como tirar sua empresa do vermelho?  
 
O primeiro passo é conhecer o problema, a doença. No caso da empresa que está no vermelho 
atuamos primeiramente onde está o maior ponto do problema, o que chamamos de “sangria”, 
por exemplo, a necessidade de negociação com credores, valores de desembolso mensal pago 
para empréstimos, despesas operacionais ou inadimplência muito altos, entre outros. Depois 
de atuar nas questões mais urgentes que geram stress financeiro e emocional para a empresa 
e seus sócios, o segundo passo é entender as causas do problema, pois se elas não forem 
compreendidas e sanadas, o problema certamente voltará. 
 
O terceiro passo é construir e implementar junto com o cliente um novo caminho, o 
planejamento estratégico, que leva em consideração três dimensões principais do negócio: 
Financeira (capital de giro, faturamento, despesas, investimentos e rentabilidade); pessoas 
(funções, papéis, tarefas, relações, motivação e o clima organizacional); e estratégico (clareza 
e definição de objetivos, metas, foco de mercado, resultados e retorno esperado, propósito, 
valores e visão da empresa no curto, médio e longo prazo). No final das contas, o que nossa 
experiência têm nos mostrado é que este processo gera um novo modelo de negócio próspero 
para a empresa. 
 



Prevenção 
 
Mais uma vez, prevenir continua sendo melhor que remediar. Para prevenir situações de 
desequilíbrio financeiro ou de uma crise financeira é preciso pensar não só no curto prazo, mas 
também no médio e longo prazo. Por um lado é preciso desenvolver uma visão e atuação mais 
radial do negócio, olhando para o mercado, concorrentes e fornecedores. Por outro ter uma 
visão financeira e estratégica planejada e estruturada do futuro do negócio. Além disso, não 
deixe para resolver os problemas importantes amanhã, comece a resolver hoje, “empurrar com 
a barriga” ou fingir que nada está acontecendo só piora as coisas. Faça um levantamento exato 
das dividas da empresa, quanto e para quem se deve. Faça um mapeamento econômico-
financeiro do negócio, faturamento, despesas, retiradas e pagamento de empréstimos e 
procure ajuda especializada. 
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