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RESUMO 
 
 

A gestão financeira de uma empresa está voltada para minimizar custos e se tornar 
competitiva, visando o crescimento desta em um mercado que se torna a cada dia mais 
concorrido, não só onde a empresa está inserida, ou seja, em sua cidade de atuação, bem 
como para muitas em âmbito global, as quais estão preparadas e exportando seus produtos. 
Para isso deve fazer uso de ferramentas diversas voltadas à administração, tal como estar 
atenta ao contas a pagar juntamente com o fluxo de caixa, que contribuirão para tomada de 
decisões mais precisas e assertivas em relação ao momento em que estão vivenciando no 
mercado. Para que a organização permaneça em equilíbrio e consequentemente em constante 
crescimento, o gestor deve estar atento às ferramentas disponíveis para uma gestão financeira 
eficiente, e que leve esta organização ao sucesso e ao lucro, mesmo encontrando barreiras 
expressivas, como os impostos, uma vez que o Brasil têm uma carga tributária muito alta e a 
concorrência que está mais acirrada em busca de seus objetivos. Quando contas a pagar está 
sendo bem gerenciado torna-se um importante aliado dentro de um fluxo de caixa, onde este 
deve estar em equilíbrio com os demais componentes do setor financeiro, considerado o ponto 
central da empresa. Com informações precisas deste setor, o gestor têm condições de tomar 
suas decisões de forma a conduzir a organização a um crescimento ordenado e de acordo com 
o planejamento estratégico utilizado no início da idealização do negócio. Na busca de 
informações para a composição e desenvolvimento desse trabalho foi utilizada como método, 
pesquisas bibliográficas junto a livros voltados a gestão financeira e administração, trabalhos 
de cursos de especialização e sites. Como resultado da pesquisa observou-se que, uma 
empresa que busca crescimento, lucro e principalmente se manter no mercado, além de estar 
bem estruturada fisicamente, ter sua equipe composta de funcionários experientes e 
empenhados, ela deve ter à frente de seu gerenciamento, um gestor determinado e com total 
clareza da importância de ter uma empresa com saúde financeira sob controle, ter uma visão 
real de seu negócio, do mercado onde atua e, para isso deve se utilizar de todas as 
ferramentas disponíveis no contexto organizacional, principalmente as financeiras, pois estas, é 
que mostram qual a real situação da empresa na questão de sua sobrevivência. O 
administrador também deve estar atento no desenvolvimento de sua equipe de funcionários, 
levando em conta que o envolvimento de todos, contribui para o sucesso do negócio. Uma boa 
gestão financeira, que envolva diretamente a administração do contas a pagar juntamente a um 
fluxo de caixa eficiente, certamente contribui para que a empresa, pautada em sua realidade, 
possa analisar situações e tomar decisões sempre com o intuito de crescimento e 
desenvolvimento, gerando postos de trabalho redução de custos. 


