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MÓDULO 1: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

 

O assistente administrativo é o cargo que atua em diversas áreas nas 

empresas, desde administração financeira, gestão de pessoas, processos 

operacionais, logística e outros. É também o profissional responsável pelo 

gerenciamento de rotinas importantes para o funcionamento das 

organizações, com funções tais como o controle de receitas e despesas, 

emissão de documentos, atualização de cadastros, atendimento a clientes e 

fornecedores. 

 

Geralmente, a formação exigida é no mínimo ensino médio completo. 

Contudo, estão em vantagem aqueles que buscam formação em ensino 

superior e tecnológico. Saber inglês e ter bons conhecimentos de informática 

também são diferenciais. 

 

Principais tarefas do Assistente Administrativo 

 

O assistente administrativo tem função fundamental no auxílio ao controle das 

rotinas de trabalho das empresas e organizações. Tem diversas atuações 

 

  

 

 

conforme mencionado anteriormente, dentre elas, secretário, auxiliando 

líderes e gestores a conduzir processos operacionais e a relação com demais 

setores da empresa, bem como o público externo. 

 

Algumas das principais tarefas dos assistentes administrativos são: 

 

 

• Recebimento e envio de correspondências e documentos. 

 

• Controle de contas a pagamento de receitas. 

 

• Emissão de notas fiscais. 

 

• Elaboração de relatório financeiro. 

 

• Acompanhamento de trabalho de logística da empresa. 
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• Manutenção de arquivos e cadastros de informações atualizados. 

 

• Assessoramento de gerentes e líderes em questões práticas da rotina 

de trabalho, prestação de informações ao público e envio de e-mails. 

 

 

O cargo propicia um bom conhecimento sobre as rotinas administrativas da 

empresa e possibilita abrir portas para carreiras de sucesso em diversos 

departamentos. 

 

O assistente administrativo também pode ter específicas atuações 

profissionais, dependendo do perfil e da estrutura da empresa para a qual 

trabalha. Alguns exemplos são: 

  

 

 

• Assistente de Atendimento 

• Assistente de Departamento Pessoal 

• Assistente de Logística 

• Assistente de Compras 

 

 

 

Perfil do Profissional 

 

Algumas habilidades são importantes a serem desenvolvidas pelos assistentes 

administrativos. Algumas delas são: 

 

• Capacidade de organização 

• Proatividade e Autonomia 

• Ser dinâmico 

• Saber administrar o tempo 

• Boa comunicação 

 

Demonstrar bom senso de responsabilidade e ter postura ética também são 

pontos fundamentais, pois muitas vezes necessitam lidar com documentos e 

informações sensíveis. 
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A formação do assistente administrativo 

 

No geral, as empresas na maioria dos casos exigem que o ensino médio 

completo e muitas delas preferem aqueles que tenham cursado ensino 

profissionalizante. 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

regulamenta o sistema educacional no Brasil, os cursos profissionalizantes se 

dividem em três níveis: básico, técnico e tecnológico. 

 

• Nível básico: É direcionado a estudantes em geral, sem exigência de 

nível mínimo de instrução. São cursos que podem ser oferecido por qualquer 

instituição de ensino. 

• Nível técnico: Direcionado a estudantes que tenham concluído o 

Ensino Médio. É realizado por instituições de ensino autorizadas pelas 

secretarias estaduais de educação ou de ciência e tecnologia. 

• Nível tecnológico: Voltado a estudantes que buscam cursar ensino 

superior tecnológico. Pode ser realizado por instituições de ensino autorizadas 

pelo Ministério da Educação (MEC). 

  

 

 

Mercado de Trabalho 

 

Em todos os setores da economia, o mercado de trabalho para as funções 

de assistentes administrativos é favorável por serem essenciais em qualquer 

negócio como redes de lojas, escolas, indústrias, escritórios, hospitais e 

assessorias. 

 

O Assistente Administrativo atua em: 

 

• Empresas privadas nos setores comerciais, industriais e prestação de 

serviços. 

• Instituições e empresas públicas. 

• Instituições de ensino. 

• Organizações sem fins lucrativos. 
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MÓDULO 2: O PERFIL DE UM ASSISTENTE ADMINSTRATIVO 

 

Ter conhecimentos em informática, ter boa e eficiente comunicação, ser 

organizado, saber administrar o tempo e lidar bem com cálculos matemáticos  

são características para se ter sucesso nesse campo de atuação do 

profissional. 

 

Ter bom humor, simpatia e saber trabalhar sobre pressão são outros elementos 

importantes para trabalhar nessa área. Ter conhecimentos em inglês é um 

grande diferencial por conta de muitas empresas trabalharem com 

fornecedores e clientes estrangeiros. 

 

A seguir,  algumas das principais características: 

Proatividade 

Uma característica fundamental para qualquer profissional e uma das 

qualidades mais importantes em uma recepcionista é a sua proatividade. 

Além de serem o primeiro contato de clientes com uma empresa, são elas 

quem cuidam de todo o funcionamento das suas atividades e da sua rotina. 

Uma recepcionista precisa saber todas as informações sobre o local, estar à 

disposição em casos de dúvida, além de estar apta a resolver eventuais 

problemas que possam surgir. 

Cordialidade 

Um dos desafios do trabalho de uma recepcionista é conseguir lidar com 

pessoas de diversos perfis, sempre de forma amável, principalmente na área 

laboratorial, em que os pacientes estão mais sensíveis ou fracos por longos 

períodos de jejum. 
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É essencial para essa profissional saber contornar situações dramáticas de 

forma cordial e ser uma referência positiva do nome da empresa que 

representa. 

Boa Comunicação 

Se comunicar bem deve ser uma das qualidades de uma recepcionista, que 

lida com o atendimento de clientes e outros profissionais de uma empresa. 

Uma linguagem clara e objetiva é essencial na área de saúde, para que não 

reste dúvidas aos pacientes sobre qualquer procedimento, na hora de marcar 

consultas ou fazer com que se sintam mais confortáveis na realização de 

exames. 

Alguém que lida com pessoas diferentes, de faixas etárias, condições sociais 

ou cidades de origem distintas, precisa evitar gírias ou palavras muito 

rebuscadas e, sob hipótese alguma, falar palavrões. 

É muito importante ter cuidado também com a linguagem escrita. Erros de 

ortografia podem passar uma imagem de incompetência, não apenas para 

a profissional, como para a empresa. 

Organização 

Para conseguir lidar com todas as demandas, exames, telefonemas, consultas, 

solicitações e atendimentos ao cliente, é preciso se organizar. Ter uma 

agenda com datas e horários das atividades permite direcionar o tempo para 

atender bem aos clientes. 

Um local em que as coisas estejam sempre à mão e possam ser encontradas 

facilmente facilita a rotina, agiliza a prestação dos serviços e melhora a 

qualidade do trabalho de qualquer profissional. 
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MÓDULO 3: MARKETING PESSOAL 

 

Muitas vezes o conceito de Marketing Pessoal pode estar associado ao 

trabalho autônomo, mas esses profissionais precisam conquistar 

constantemente novos clientes. No entanto, para se destacar em quaisquer 

áreas de atuação e ser reconhecido pelo mercado, é importante que os 

assistentes administrativos sejam reconhecidos em suas atuações. 

 

Com isso, o Marketing Pessoal pode beneficiar qualquer profissional. A seguir, 

apresenta-se algumas dicas importantes para o desenvolvimento do seu 

marketing pessoal. 

 

 

1. Identifique sua missão, visão e valores: trata-se do seu propósito, suas 

motivações, seus ideais de atitude. 

2. Autoconhecimento: É possível praticar o autoconhecimento através da 

identificação das suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças (Matriz de 

SWOT) 

3. Bos interações através das redes sociais: de forma que possibilita que 

você apresente seus ideias, valores e motivações. 

4. Estabelecer networking: ter uma rede de contatos para compartilhar 

experiências, informações e serviços entre grupos. 

5. Envolver-se com projetos que lhe darão destaque 

 

6. Mantenha contato constante com seus clientes: é importante ter um 

bom relacionamento com os clientes, você sempre será lembrado pelo bom 

desempenho. 

7. Conte boas histórias: mostre seu potencial, apresente sua trajetória e 

seus planos futuros profissionais e como pretende alcançá-los. 

8. Invista em qualificação: estar sempre atualizado possibilita um 

diferencial. 

9. Cuide da sua imagem: a imagem que você pretende passar para as 

pessoas é fundamental. 
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MÓDULO 4: TIPOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 

Existem diversas formas de se comunicar. Para que seja efetiva a 

comunicação é necessário o envio pelo emissor, a mensagem e o canal pelo 

qual é enviada a mensagem. O receptor é que recebe e decodifica a 

mensagem. muitos fluxogramas, porém o mais usado é também o mais 

simples. As principais formas de comunicação são: 

 

 

 

1. Comunicação Verbal 

 

É a mais comumente utilizada. É realizada através da fala, palavras e frases. 

Pode ser transmitida através da presença física, telefone, rádio, redes sociais, 

televisão e etc. 

 

2. Comunicação não verbal 

 

Trata-se da comunicação que não utiliza palavras faladas ou escritas. Para 

que a mensagem seja transmitida, são usados símbolos (sinais, ícones, 

logotipos, sinais etc.) ou imagens que transmite uma ideia ou mensagem. 

 

 

  

 

É possível perceber a comunicação não verbal em várias campanhas 

publicitárias, anúncios, outdoors etc. 

 

Dentro da comunicação não verbal, há outras possibilidades além do uso de 

imagens: linguagem corporal; gestos; comunicação por mímica; 

comunicação pelo olhar; etc. 

 

 

 

3. Comunicação escrita 

 

A forma escrita é uma forma de comunicação onde o receptor está ausente. 

É toda aquela que utiliza um código para poder transmitir a mensagem. É 
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bastante utilizada também em e-mails, documentos, jornais, sites, livros e 

outras plataformas de comunicação. 

 

Esse tipo de comunicação requer o máximo de cuidado na ordenação das 

informações e no uso correto da linguagem para garantir o entendimento 

adequado. 

 

 

 

MÓDULO 5: ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 

 

 

São diferentes formas de comunicação que pode ocorrer no atendimento ao 

cliente: pessoalmente, telefone ou até mesmo pelas redes sociais. 

Independente do formato, é essencial atender bem. O esperado é que o 

cliente saia do atendimento com uma imagem positiva. Para ir além da 

satisfação da necessidade do cliente, apenas satisfazer a necessidade do 

cliente, é preciso estar preparado para atendê-lo da melhor forma possível. 

A seguir apresentamos algumas técnicas para melhorar o atendimento na 

prática. 

 

 

1) Escuta ativa. É uma ferramenta de comunicação que permite de 

maneira generosa conversar com o cliente, demonstrando interesse 

verdadeiro pelo assunto. O cliente é a pessoa mais importante, no caso. Não 

adianta fingir que está prestando atenção mas, dois minutos depois, nem 

sequer lembrar o que foi pedido. 

 

2) Empatia. Se colocar no lugar do cliente. Se o cliente buscou a empresa 

é porque tem alguma necessidade e você pode satisfazer a sua necessidade. 

Caso não haja um bom atendimento, ele irá procurar a concorrência para 

realizar sua necessidade que não foi atendida. Por isso, além de escutar é 

importante compreender.  

 

3) Ser cordial. Carregar sempre um sorriso no rosto e ter cordialidade pode 

contagiar a pessoa na comuncação. Assim como o mau humor pode mudar 

a vibração até mesmo da pessoa mais feliz. O primeiro passo é extremamente 

simples: sorria. O simples fato de sorrir já transmite uma energia positiva que 

contagia as pessoas à sua volta. 
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Essa dica vale para o atendimento presencial, mas também funciona no 

atendimento via telefone ou até mesmo respondendo um chat online. 

 

 

 

 

MÓDULO 6: ROTINAS ADMINISTRATIVAS 

 

Rotinas administrativas são processos sistemáticos que viabilizam as atividades 

da empresa, desde o mais simples registro até a operação de tecnologias 

mais complexas. 

São as funções básicas que movem a empresa e devem ser feitas de acordo 

com normas, métodos e boas práticas.  

Assim como nós planejamos nossas vidas com base na rotina diária, os 

negócios também devem ser organizados e planejados a partir de atividades 

padronizadas. 

Logo, as rotinas administrativas são o padrão de funcionamento da empresa, 

que permite prever resultados e manter as tarefas em dia.  

Suas atividades estão distribuídas, principalmente, entre as áreas comercial, 

operacional administrativa, financeira e gestão de pessoas (RH). 

Mas vale lembrar que cada departamento da empresa tem suas próprias 

rotinas, inclusive as áreas de vendas, marketing e TI.  

Para organizar todas essas funções, as empresas costumam mapear 

processos para produzir organogramas, manuais e regulamentos internos.  

A partir desses documentos, são definidas rotinas administrativas como: 
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• Cadastro de informações nos sistemas 

• Organização de arquivos, documentos e materiais 

• Operação de equipamentos e tecnologias  

• Controle de entrada e saída de materiais  

• Atendimento telefônico e via e-mail 

• Emissão de recibos, notas fiscais e relatórios 

• Controle de contas a pagar e receber 

• Manutenção da ordem e limpeza nos ambientes  

• Entrega e expedição de materiais diversos 

 

 

Esses são apenas alguns exemplos de tarefas corriqueiras dos profissionais de 

administração, que variam de acordo com o modelo de negócio e área de 

atuação da empresa. 

 

 

Importância das rotinas administrativas 

Para que uma empresa alcance o sucesso, as rotinas administrativas devem 

estar funcionando perfeitamente. 

Afinal, elas são as engrenagens básicas que movem o negócio - e as 

condições mínimas para o crescimento.  

Qualquer problema na gestão da empresa prejudica sua capacidade de 

criar valor, atender às necessidades dos clientes e competir no mercado. 

Infelizmente, é muito comum que as organizações falhem em definir suas 

atividades mais básicas.  

No Brasil, por exemplo, a alta taxa de mortalidade das empresas é explicada, 

em parte, pela falta de planejamento das rotinas administrativas. 
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Segundo o estudo Causa Mortis: o sucesso e o fracasso das empresas nos 

primeiros 5 anos de vida, realizado em 2014, pelo Serviço Brasileiro de Apoio 

às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), mais da metade dos 

empreendedores brasileiros fracassaram por não planejar os itens básicos 

para iniciar suas operações. 

Simplesmente, 55% dos empresários não pensaram em como a empresa 

funcionaria no dia a dia, nem elaboraram um plano de negócios. 

Além disso, 24% não identificaram as tarefas necessárias e os responsáveis por 

cada uma delas.  

Esses erros são fatais para o negócio e podem continuar por muitos anos nas 

empresas, se a gestão não receber a atenção necessária. 

Por isso, você deve cuidar das rotinas administrativas como a base de 

excelência do negócio, onde será erguido o patrimônio da empresa.  

Como acelerar as rotinas administrativas 

O termo “rotinas administrativas” não significa que a empresa deve fazer 

sempre a mesma coisa e do mesmo jeito. A seguir, apresentamos algumas 

etapas importantes: 

1. Faça um mapeamento de processos 

O primeiro passo para acelerar suas rotinas administrativas é identificar como 

a empresa funciona e quais processos estão envolvidos. 
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Para isso, você deve elaborar um fluxograma de processos, detalhando todas 

as tarefas da gestão e sua ordem de execução.  

Mas como mapear um processo? Há várias formas de fazer isso! Por exemplo, 

você pode criar um diagrama para ilustrar o caminho percorrido a cada 

pedido, desde o atendimento e trâmites financeiros, passando pelo estoque 

até a expedição do produto. 

2. Crie um quadro organizador de tarefas 

Após diagnosticar suas rotinas administrativas, você deverá criar um plano de 

processos otimizado. 

Basicamente, esse plano deve conter um novo fluxograma que evita atrasos, 

desperdícios e falhas nas atividades básicas da empresa. 

Assim, por exemplo, se houver uma falha de comunicação entre o financeiro 

e a expedição, o problema poderá ser identificado mais rápido. Evitando a 

insatisfação de clientes e sérios problemas para a reputação da empresa.   

3. Foque na gestão de pessoas 

A capacitação dos colaboradores também é essencial para garantir o fluxo 

ideal das rotinas administrativas. 

Por isso, invista no treinamento e desenvolvimento da sua equipe, focando 

em métodos e abordagens para melhorar os processos de gestão.  
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Assim, será mais fácil delegar tarefas e confiar as responsabilidades do seu 

negócio aos funcionários.  

4. Implemente um organizador de tarefas 

Definitivamente, você precisa de um Sistema Integrado de Gestão 

Empresarial, ou ERP, para agilizar a gestão da sua empresa. 

Estamos falando de um organizador de tarefas online que concentra todas as 

rotinas administrativas em um único sistema, automatizando processos e 

integrando todas as áreas do negócio. 

Ao implementar um ERP, você terá acesso fácil a todos os dados da empresa 

e poderá controlar funções administrativas, financeiras, comerciais, de 

pessoal e todas as outras atividades na mesma plataforma. 

Além disso, as tarefas manuais e repetitivas vão se tornar 100% automáticas, 

e os colaboradores não terão mais que perder tempo com preenchimento 

de formulários e emissão de documentos. 

5. Invista em tecnologia 

O ERP é apenas o básico em tecnologia para gestão, já que você vai precisar 

de outras ferramentas para turbinar as rotinas administrativas. 

No caso da gestão financeira, uma conta digital para Pessoa Jurídica pode 

ser a solução para fugir da burocracia dos bancos engessados e agilizar o 

controle do seu fluxo de caixa. 
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MÓDULO 7 - ROTINAS DO SETOR FINANCEIRO 

O setor financeiro é uma das principais áreas estratégicas dentro de uma 

empresa. Além de gerir e organizar o dinheiro, ele também guia os caminhos 

para atingir os objetivos empresariais. 

A estrutura desse setor depende de diversos fatores como o porte, atividades 

e até mesmo a quantidade de notas a pagar e a receber, por exemplo. 

Todos os anos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE) divulga estudos sobre as causas da mortalidade precoce das 

empresas.  

Uma em cada quatro empresas fecha antes de completar 2 dois anos no 

mercado, e a principal causa é a má gestão financeira, inadimplência, falta 

de lucro e fluxo de caixa. 

Independentemente do tamanho da sua empresa, existem fluxos e atividades 

que lidam com o dinheiro da companhia todos os dias.  

No entanto, organizações que buscam o sucesso, começam a estabelecer 

as rotinas e atividades de gestão para obter resultados melhores. 

Na gestão de pessoas, por exemplo, a gestão financeira é crucial para 

estabelecer organogramas, realizar boas contratações e garantir que os 

colaboradores tenham seu direito a salários e benefícios assegurados. 

Neste artigo você vai entender como funciona o setor financeiro de uma 

empresa, quais são as rotinas na prática, e porque é essencial que o 
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empreendedor tenha uma equipe competente para realizar a gestão do 

capital. 

 

 

Veja os tópicos que abordaremos ao longo da sua leitura: 

• Rotinas do setor financeiro: como estruturar? 

• Como funciona a rotina do setor financeiro na prática? 

• Quais as atividades mais importantes das rotinas do setor financeiro ? 

• Como rotinas financeiras organizam a empresa no geral? 

 

 

 

 

Rotinas do setor financeiro: como estruturar? 

 

Todas as empresas deveriam se preocupar com o setor financeiro.  Não 

importa o tamanho, pois os boletos chegam para todo mundo e as 

organizações precisam ter responsabilidade com seus colaboradores, 

fornecedores, clientes e sócios. 

A empresa funciona como um organismo que precisa do capital para se 

alimentar. O dinheiro que circula em uma organização precisa ter finalidades 

bem definidas e fazer sentido para os objetivos a longo prazo da empresa. 

A estrutura do setor financeiro varia de acordo com: 

• O porte da empresa; 

• A atividade: comércio, indústria ou serviços; 

• Quantidade de operações; 

• Modelo de negócio. 

 

Um setor financeiro bem estruturado e com profissionais qualificados 

contribuem para o crescimento da empresa. Caso contrário, não há 

possibilidade de sucesso sem que a empresa cuide do seu patrimônio. 

Além do trivial – pagamento de impostos, fornecedores, compra de matéria 

prima, despesas trabalhistas etc. – o setor financeiro tem como objetivo 

gerenciar as expectativas organizacionais e direcionar a empresa para o 

caminho mais saudável financeiramente. 
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Por se tratar de uma área extremamente técnica, o empreendedor deve 

estabelecer metas e aderir a métodos e softwares que auxiliam toda a gestão 

da cadeia produtiva.  

O objetivo é maximizar os lucros, evitar prejuízos previsíveis, identificar e 

idealizar um plano de ação para cenários positivos e negativos. 

As subdivisões do departamento financeiro dependem da necessidade em 

termos de estrutura da empresa. Basicamente, uma boa estrutura financeira 

possui: 

 

• Planejamento financeiro; 

• Controle bancário; 

• Gestão de contas e pagamentos; 

• Tesouraria; 

• Contabilidade da empresa; 

• Gestão de impostos; 

• Gestão de riscos; 

• Auditoria; 

• Faturamento. 

 

Os profissionais devem ser competentes e conhecer bem as tributações e o 

regime estabelecidos, bem como as Leis e práticas contábeis e saber 

gerenciar e controlar as despesas. É necessário ter foco, organização e 

atenção aos detalhes. 
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Além disso, o conhecimento do mercado em que a empresa está inserida é 

imprescindível. O departamento financeiro lida com dinheiro e, por isso, a 

atenção aos prazos, horários de bancos, tributos e datas desses impostos são 

parte da rotina do setor financeiro. 

Uma das tarefas mais complexas é o fluxo de caixa, já que as contas a pagar 

podem ser previsíveis, que é o contrário das contas a receber, isto é, das 

vendas e faturamento que dependem do engajamento de outros 

departamentos para a entrada de capital.  

A empresa pode optar por contratar parte dos colaboradores e terceirizar os 

demais serviços. Para uma estrutura interna, é necessário a contratação de 

uma pessoa responsável pela gestão financeira, como o cargo de 

Coordenador Financeiro, por exemplo. 

Outro profissional que pode compor um time forte são os analistas, assistentes 

e auxiliares. Esses profissionais atuam com atividades diárias de emissão e 

pagamentos de notas fiscais, e análises do faturamento e balanço financeiro.  

Já a contabilidade pode ser terceirizada, porém, ela nunca é dispensável. O 

profissional contador deve compreender todos os impostos e o regime em 

que a empresa se apresenta, e estar de olho na política e nas reformas 

econômicas nacionais. 

A estruturação deste setor oferece mais credibilidade para o mercado, 

mesmo que a empresa tenha um porte pequeno. 

Para os empreendedores individuais ou micro, que muitas vezes precisam 

realizar todas as tarefas financeiras sozinhos, também podem estruturar 

processos financeiros em suas empresas.  
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Todavia, é sempre bom ter no mínimo um contador que possa contribuir para 

que a organização esteja em dia com o pagamento dos seus tributos. 

Quais as atividades mais importantes das rotinas do setor financeiro ? 

A precificação é a tarefa mais importante, já que é através do preço que a 

empresa vai obter o seu resultado. 

Dessa forma, o departamento financeiro é fundamental, pois o setor identifica 

a quantidade de impostos, a margem de lucro e até o percentual de retirada 

do empreendedor.  

Definir o preço certo, competitivo, que cubra os custos e despesas do 

negócio, é uma tarefa que poucos empreendedores se atentam a realizar. 

Outro ponto de atenção para estruturar o setor é o planejamento e controle 

das receitas, despesas e investimentos necessários para o bom 

desenvolvimento do negócio. Organizações que não mensuram seus 

resultados financeiros não aumentam seu faturamento, nem atingem metas. 

O planejamento orçamentário é a base da gestão financeira, e precisa 

contemplar as possíveis variações do preço, a partir da análise do mercado, 

preço de custo da matéria prima ou de ferramentas para executar o serviço, 

por exemplo.  

A empresa precisa ter um posicionamento de mercado em sua área de 

atuação e saber qual é o momento para alterar seu preço.  
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Aliás, para ter preço baixo, é necessário custo baixo, escala, determinado 

volume, e entender como o mercado se comporta ao oferecer os preços e a 

compra de matéria prima. 

Após a precificação correta, existem diversas rotinas que qualquer empresa 

pode aderir para alavancar seus resultados financeiros.  

A compra de matéria prima, a produção ou revenda de produtos precisam 

estar dentro de um planejamento que preveja a compra e giro de estoque. 

Assim, a empresa não terá um estoque exagerado e não acabará 

acumulando dívidas por dificuldade de pagar seus fornecedores. 

Planejamento financeiro 

O planejamento financeiro de uma empresa não necessariamente começa 

com números, mas sim, aonde a empresa quer chegar, seus objetivos e metas, 

seja para expandir ou sobreviver. 

Muitas vezes, o empresário quer saber se vai ter dinheiro para pagar as contas 

ao final do mês, mas ele não sabe se o negócio está dando lucro ou prejuízo. 

Por isso, ter dinheiro em caixa não é suficiente para afirmar que uma empresa 

está saudável financeiramente. 

As retiradas mensais do empresário, ou seja, o pró-labore, não significa lucro. 

Assim como o que “sobra” todo mês em uma empresa não significa que será 

destinado 100% para os sócios. 

É necessário que toda empresa tenha um planejamento financeiro que 

contenha a margem de lucro, de reinvestimento presente e futuro.  E, 

sobretudo, que possua um plano de ação. 
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Ademais, a precificação também está inclusa no planejamento financeiro. 

Já que é necessário que a empresa saiba mensurar o preço de compra de 

matéria-prima e venda para o consumidor final, estratégias de venda, 

previsão de giro de estoque e campanhas promocionais. 

Definir indicadores de desempenho também são fundamentais neste 

planejamento financeiro para que a empresa monitore e revise os seus 

números, o orçamento, a meta, e as despesas. 

Controle bancário 

O controle bancário visa centralizar os saldos de diversas contas bancárias, e 

controlar as atividades financeiras mais complexas, como o fluxo de caixa, 

por exemplo. 

Empresas que possuem diversas transações diárias podem buscar por 

softwares de gestão para verificar o funcionamento de todos os setores, bem 

como seus recursos, previsões de pagamento e se tudo está dentro da 

previsão orçamentária.  

Gestão de contas e pagamentos 

Muitas pessoas atribuem ao setor financeiro uma única atividade: contas a 

pagar e a receber. Porém, não é bem assim.  

As despesas de uma empresa são complexas, e podem variar de acordo com 

sua atividade econômica, como mencionado anteriormente. Existem diversos 

impostos e títulos de fornecedores que precisam ser levados em conta para a 

realização desta tarefa.  
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O simples registro de todas as movimentações bancárias de uma empresa 

não garante o sucesso dela. É importante que o responsável por essa 

atividade controle e busque maneiras para que a empresa honre com os seus 

compromissos no prazo.  

Talvez você não tenha percebido, mas esse é um setor estratégico. As dívidas 

enfraquecem uma empresa, e por isso, um controle rígido com o orçamento 

da empresa pode garantir que decisões imediatas sejam tomadas mediante 

a possíveis problemas. 

No caso de dívidas, esse setor é responsável por negociá-las e sinalizar a 

necessidade de revisão de contratos ou compra de matéria prima. 

Tesouraria 

Por outro lado, a tesouraria cuida do fluxo de caixa e do planejamento de 

contas para manter os objetivos alinhados com a realidade orçamentária da 

empresa.  

O responsável pela tesouraria precisa manter o controle dos pagamentos e 

recebimentos diariamente.  

Para que um negócio possa evitar prejuízos, a tesouraria de uma empresa 

precisa estar alinhada com as contas e pagamentos e com a contabilidade.  

Contabilidade da empresa 

A contabilidade é um setor que precisa ter competência para entender sobre 

todos os impostos e maneiras de reduzir a carga tributária de uma empresa.  
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É uma atividade de extrema importância para os sócios, já que essa atividade 

visa a transparência e responsabilidade fiscal, considera os ativos e passivos 

patrimoniais, e executa os cálculos dos pró-labores e percentuais dos sócios 

previstos no contrato social da empresa. 

A partir da contabilização dos gastos e da receita da empresa, a 

contabilidade pode encontrar a margem de lucro. 

Gestão de impostos 

Esta é uma atividade da contabilidade. Entretanto, a gestão de impostos 

deve transmitir as informações fiscais à Receita Federal e garantir o 

cumprimento das obrigações com o Estado.  

Os responsáveis por essa área devem identificar e sugerir o melhor regime 

tributário para a empresa, que considere o modelo de negócio, sua atividade 

e seus objetivos empresariais. 

Além disso, o profissional deve buscar maneiras de reduzir impostos e otimizar 

a precificação dos produtos de acordo com as variantes econômicas. 

Gestão de riscos 

Essa é uma atividade muito interessante dentro do departamento financeiro, 

pois, se utilizada de forma estratégica, pode impactar positivamente a 

qualidade dos clientes e fornecedores.  

A gestão de riscos de uma empresa pode avaliar todos os atenuantes para 

antever diferentes cenários, sejam eles otimistas ou pessimistas. Os riscos 
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podem ser relacionados a prazos de entrega, qualidade do produto, crédito, 

câmbio e até mesmo operações. 

No caso de fornecedores, especialmente as empresas de médio e grande 

porte utilizam esse setor para averiguar a situação fiscal, credibilidade no 

mercado, relação com bancos, DRE, caixa, IR dos sócios, entre outros. 

O objetivo dessa análise é garantir que a empresa que pretende prestar 

serviços ou oferecer produtos possui uma gestão saudável que não irá 

impactar negativamente ou trazer problemas para sua empresa no futuro. 

Por outro lado, os clientes, que são pessoas físicas, ou o consumidor final, 

podem ter uma análise de crédito ou análise de risco especialmente se o 

serviço ou produto oferecido pela sua empresa garanta condições de 

pagamento e obrigações financeiras a prazo. 

Afinal, as empresas querem se relacionar com pessoas e empresas que 

cumprem suas obrigações. 

Auditoria 

A auditoria de uma empresa pode ser interna ou externa, e pode possuir os 

dois simultaneamente. 

O principal objetivo é auditar as contas da empresa, ou seja, revisar e avaliar 

o orçamento, controle de gastos e impostos para certificar que a empresa 

trata suas contas de forma fidedigna. 

Essa prática é muito comum para empresas de grande porte que precisam 

demonstrar aos sócios, ou ao mercado aberto como estão as contas das 
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empresas. Porém, para uma empresa de médio e pequeno porte, a auditoria 

interna realiza relatórios financeiros com o mesmo objetivo de realizar um 

diagnóstico empresarial e financeiro.   

A auditoria é obrigatória para empresas com capital aberto e indispensável 

para comprovar os números, faturamento, equity (balanço patrimonial), 

valuation (avaliação ou valoração da empresa), entre outros indicadores 

futuros que identifiquem o poder de crescimento de uma empresa para 

possíveis sócios. 

Faturamento 

O faturamento é a soma da arrecadação de vendas ou serviços prestados 

por período, seja diário, semanal, quinzenal, mensal, trimestral, semestral ou 

anual.  

Tal atividade pode ser realizada pelos profissionais da área de vendas, no 

entanto, a controladoria também checa o faturamento das vendas ou 

valores de contratos. 

Isso significa que essa atividade visa controlar o valor das notas fiscais de 

produtos ou serviços e faz todo o balanceamento diário, mensal e previsão 

futura. 

Como funciona a rotina do setor financeiro na prática? 

Na prática, existem diversas configurações para cada empresa. Entretanto, 

por se tratar de um departamento que controla o capital, fluxo de caixa, e 

oferece o aval para a tomada de decisões, é um setor que se alinha muitas 

vezes ao estratégico da organização. 
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Algo que muitas vezes se torna um diferencial para as empresas se trata de 

uma divisão bem definida entre a tesouraria, contabilidade, controladoria e 

auditoria – que, por muitas vezes é terceirizada. 

Já as micro, pequenas e médias empresas agregam divisões e contratam 

mais colaboradores à medida que a gestão passa a ser mais complexa, e a 

empresa adquire novas necessidades. 

Basicamente, a rotina do setor financeiro consiste em: 

• Precificação; 

• Acompanhamento de oferta e demanda do mercado; 

• Controle de fluxo de caixa; 

• Cumprimento dos prazos 

• Fiscalização de contratos; 

• Organização, contabilidade e pagamento de tributação; 

• Elaboração e emissão de notas fiscais, promissórias, etc; 

•  Planejamento e pagamentos de fornecedores;  

• Organização e atenção aos horários dos bancos e transações; 

• Controle e gestão do planejamento financeiro; 

• Acompanhamento do faturamento; 

• Pagamento da folha de pagamento, benefícios e direitos trabalhistas; 

• Liberação de verba para compras; 

• Pagamento de serviços terceirizados; 

• Realocação de verba; 

• Análises e relatórios gerais; 

• Auditoria das contas; 

• Fechamento de câmbio; 

• Gestão de risco;  

• Análise de fornecedores e clientes;  

• Gerenciamento de capital de giro; 

• Tesouraria e conciliação bancária; 

• Liberação de crédito. 
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Por que as rotinas do setor financeiro são cruciais para as organizações? 

Basicamente, empresas que cuidam de seu patrimônio têm controle e gestão 

eficiente para a melhor tomada de decisão. Já as que não se preocupam 

em realizar uma organização financeira corretamente, acabam por falir. 

Empresas com uma boa gestão financeira tendem a ser mais estratégicas e 

dispostas a enfrentar grandes desafios. O gerenciamento da empresa é o 

maior beneficiado com isso, pois, através da clareza dos números, os objetivos 

da organização podem ser alcançados. 

Para a gestão estratégica, as organizações contam com alguns setores e 

profissionais competentes que preveem cenários, planejam ações e as 

colocam em prática para que a empresa atinja suas metas e tenha um 

crescimento sustentável. 

As contas em dia, bem como uma análise rigorosa pode reduzir os custos fixos, 

desenhar cenários possíveis com custos variáveis, otimizar a produção ou 

produtividade através de softwares e tecnologias inteligentes, como também 

o faturamento mensal, semestral ou anual.  

Todas as atividades financeiras da empresa devem ser revisadas e analisadas 

para culminar no preço final para o consumidor, seja pessoa física ou jurídica. 

Contudo, organizá-las mantém a organização empresarial em 

funcionamento. Se o setor financeiro falha, toda a estrutura organizacional é 

afetada. 

Em vista disso, por falta de planejamento e atenção às atividades, novidades 

do setor e da economia do país, muitas empresas vieram à falência. 
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Como rotinas financeiras organizam a empresa no geral? 

As rotinas financeiras evitam que a empresa e o empreendedor misturem os 

dinheiros, e acabem por juntar despesas pessoais com as da empresa.  

Fazer essa mistura de contas pessoais com o caixa da empresa é um erro fatal. 

Essa prática maquia o imposto de renda, distorce os resultados da empresa e 

abre as contas pessoais para o financeiro. Além disso, não permite saúde nem 

nas contas empresariais, tampouco pessoais. 

Caso a sua empresa seja pequena, talvez não haja necessidade de contratar 

um software para organizar as contas, basta uma pasta sanfonada em 

junção ao armazenamento digital para que você possa armazenar 

informações de documentação, caixas de entrada, recibos, notas fiscais, 

notas promissórias, entre outros. 

O departamento financeiro existe para organizar o dinheiro da empresa e 

preservar a vida e longevidade das atividades corporativas. 

As rotinas financeiras garantem à empresa: 

• Visão panorâmica das contas; 

• Fluxos e entendimento de receita, fluxo de caixa e faturamento; 

• Ampla visão estratégica do negócio. 

•  

Para o setor de RH, o setor financeiro é diferente para cada tipo de empresa. 

Existem empresas de médio e grande porte que possuem mais despesas 

gerais do que com folha de pagamento, e outras empresas possuem uma 

margem de 80% com folha de pagamento, por exemplo. 

 

 

Uma gestão financeira alinhada com as necessidades do RH pode gerar 

resultados ainda melhores sobre o desempenho e produtividade dos 

colaboradores. Afinal, este é o departamento que pode ou não autorizar os 

investimentos necessários com os colaboradores.  



 

29 | P á g i n a  

 

 

Investir em softwares que possam realizar uma gestão financeira 

automatizada pode ser a solução para que a empresa perceba todos os 

resultados. 

Realizar uma boa gestão dessas horas faz com que a empresa tenha mais 

controle dessa folha e faça todo o processo de forma mais otimizada.  

Além disso, as informações da folha de ponto podem ser integradas a outros 

softwares que executam o processo de folha de pagamento, ou podem ser 

visualizadas na tela de dispositivos eletrônicos facilmente. 

 

 

 

 

MÓDULO 8: ROTINAS DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS 

 

O RH é uma das áreas mais importantes na organização e, em geral, cuida 

da relação entre empregado e empregador, garantindo o alcance dos 

interesses de ambos. Para isso, tem várias funções estratégicas e operacionais. 

Agora, quais são as tarefas do RH? 

Vale lembrar que é abreviação para Recursos Humanos. Dentre as tarefas 

desse setor, é possível destacar o recrutamento e seleção (R&S), integração 

de recém-contratados, avaliação de desempenho, além do treinamento e 

desenvolvimento (T&D). E cada uma dessas tarefas tem sofrido diversas 

mudanças, em especial pela transformação digital. 

Quais são as características do profissional de RH? 

O profissional de RH deve entender muitas pessoas, afinal de contas, sem 

pessoas, uma empresa seria apenas uma entidade abstrata. Mas ele também 

precisa trabalhar com estratégias, números e novas tecnologias fornecidas 

pelas HR Techs. 
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Nesse sentido, uma das principais características do gestor de pessoas é a 

capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Aproximadamente 

56% das empresas estão redesenhando seus processos de RH para aproveitar 

ferramentas digitais, e o gestor deve ter disponibilidade para aprender a 

trabalhar com o que há de novo. 

Outra característica crucial é a habilidade de liderar, isto é, direcionar outras 

pessoas ao alcance de certos resultados. Porém, o modelo de liderança não 

deve estar baseado na máxima “faça o que eu falo, não o que eu faço”, é 

necessário ser o exemplo diário. 

Por fim, é preciso trabalhar com base em dados, números e indicadores. Não 

há muito espaço para “achismo”, as decisões devem ser acertadas e garantir 

bons resultados à organização. Por esse motivo, é preciso conhecer os 

indicadores da gestão de pessoas. 

Quais as atribuições do profissional na rotina do RH? 

As tarefas ligadas à gestão do capital humano são cada vez mais amplas. 

Hoje, pode-se falar até em ações de marketing, como o endomarketing ou 

employer branding, com ênfase nos profissionais talentosos. Confira, agora, as 

principais tarefas do RH: 

Recrutamento e Seleção (R&S) 

Essa tarefa é indispensável, pois todo negócio precisa de capital humano 

para dar vida às atividades diárias. Mas, claro, não dá para colocar qualquer 

tipo de profissional dentro da empresa – é preciso fazer uma triagem 

minuciosa e focada em certas competências. 

Por causa disso, é preciso de um bom job description, isto é, um documento 

geral que descreva as competências necessárias à vaga. E mais: deve-se 
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contar com a tecnologia, incluindo softwares de R&S e redes sociais, para 

obter maior acerto na contratação. 

Novos contratados podem até ser competentes, mas ainda precisam se 

adaptar a uma série de coisas — como a nova equipe, liderança e cultura 

organizacional. Nessa etapa de transição, dificilmente o talento consegue 

trabalhar com máxima eficiência. 

Exatamente por isso, é preciso iniciar o processo de integração, também 

conhecido como onboarding. Desse modo, o recém-contratado pode se 

sentir (de fato) parte do time, conhecer a filosofia de trabalho, assim como 

entregar resultados exponenciais. 

Avaliação de desempenho 

Entre o desempenho real e o ideal, geralmente, há uma lacuna significativa. 

Um consultor pode estar vendendo 10 unidades de carros por mês enquanto 

deveria vender 100 ou mais. Para identificar e reduzir esse gap, é necessária 

a avaliação. 

Há diferentes modelos de avaliação de pessoas, um dos mais usados é o 

modelo 360 graus. Nesse caso, o profissional é analisado por diversos pontos 

de vista, obtendo retorno de colegas de trabalho, superiores, subordinados e 

até clientes mais próximos. 

Treinamento e desenvolvimento 

Todo profissional deve crescer continuamente, afinal, tudo está mudando a 

passos largos e ninguém pode ficar estagnado. Em razão disso, uma das mais 

importantes tarefas do RH é criar e implementar bons programas de 

treinamento e desenvolvimento do time. 
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Os profissionais brasileiros passam por uma média de 21 horas de treinamento 

ao ano, número inferior ao de países mais desenvolvidos. Para eliminar essa 

desvantagem, é possível aproveitar novos meios de capacitação, em 

especial o EAD e mobile learning. 

Rotinas de departamento pessoal 

Assim como o RH tem um viés estratégico (responsável por integrar, avaliar e 

treinar talentos), também é encarregado das rotinas burocráticas. A relação 

entre empregado e empregador deve estar amparada nos aspectos legais, 

a legislação trabalhista (CLT). 

Sua rotina consiste em gerenciar os contratos de trabalho, a relação com os 

sindicatos, os benefícios obrigatórios (férias, 13º salário, vale-transporte etc.), 

entre outros itens. Essas tarefas não devem ser negligenciadas, pelo contrário, 

devem ser exercidas com efetividade. 

Elaboração de estratégias acertadas 

O RH deixou o papel de coadjuvante e, atualmente, é protagonista na 

empresa. O setor é diretamente responsável pelo alcance de objetivos 

genéricos e desafiadores, bem como pela criação de estratégias funcionais. 

Assim, toda a organização é beneficiada! 

No entanto, para planejar estrategicamente, é preciso conhecer os atuais 

resultados (por meio dos indicadores-chave de desempenho), definir metas 

desafiadoras e criar um bom plano de ação, uma espécie de passo a passo 

que leve aos resultados-chave. 
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Integração de ações de marketing interno 

As atribuições do setor de recursos humanos são cada vez mais amplas, e 

incluem até ações de marketing com foco nos profissionais. O objetivo é 

otimizar a atração, retenção e motivação dos talentos, garantindo o alcance 

de resultados ainda maiores. 

Nesse sentido, a formulação da marca empregadora é cada vez mais 

comum. Uma das tarefas do RH é criar uma forte imagem para atrair novos 

talentos, o que pode ser feito com a ajuda da página de carreiras ou redes 

sociais corporativas (LinkedIn, Instagram etc.) 

Como desenvolver uma equipe para otimizar os resultados? 

Como é possível observar, as atribuições são diversas. Exatamente por isso, é 

preciso de uma equipe de alta performance que melhore os processos de 

gestão de pessoas e contribua para o crescimento organizacional. 

Para tanto, se torna imprescindível ter metas bem definidas, monitorar os 

resultados alcançados, gerar feedbacks construtivos e estimular por meio de 

recompensas. 

Quando a equipe de RH é desenvolvida, toda a empresa é beneficiada! Os 

profissionais podem ser mais bem liderados, o setor de recursos humanos 

gerenciado com qualidade e o negócio pode obter melhores resultados, 

inclusive em termos de lucro. 
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