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A IMPORTÂNCIA DA 
LITERACIA 
FINANCEIRA NA 
GESTÃO DO SEU 
NEGÓCIO
Imagine que um fornecedor importante 
da sua empresa, convida-o para uma 
conferência, onde serão apresentados 
produtos e serviços fundamentais para o 
seu negócio. Chegado à conferência, 
constata que toda ela é feita numa língua 
que não domina. Não existe tradução. Vê 
as apresentações, fica com uma ideia, 
mas o fato de não ter entendido uma boa 
parte do que foi dito, não lhe permite ter 
uma noção imediata do potencial que 
aquela informação pode ter para o seu 
negócio.
Sabe que esta situação pode acontecer 
mais vezes do que aparenta? Vejamos 
como.
Está a ponderar a implementação de um 
novo modelo de comercialização dos 
seus produtos. Fez umas contas, 
calculando o investimento necessário. 
Verificou que será necessário obter um 
financiamento para suportar uma parte 
do investimento a realizar. Como vai 
começar por falar com o seu banco, sabe 
que lhe vão pedir para apresentar 
contas. Pediu ao seu contabilista um 
estudo, com base nos indicadores de 
que dispõe. Entregou o estudo no banco 
e uns dias depois reúne-se com o diretor 
para analisar a concessão ou não do 
crédito. Até aqui tudo bem. 
Pouco depois do inicio da reunião 

começa o “idioma estrangeiro”, 
entenda-se linguagem financeira, que 
não domina. Qual é o retorno do 
investimento? Qual o ponto de 
equilíbrio? Porque o total do ativo não é 
igual ao total do passivo? Quanto é liberto 
pelo fluxo de caixa operacional? Tantas 
perguntas, fazem com que se sinta 
perdido? Repare que nem utilizamos as 
expressões em inglês, tão usuais neste 
tipo de conversas. 
Como pode evitar estas situações? Mais 
importante, como pode tomar melhores 
decisões no que respeita à gestão do seu 
negócio? A resposta está na literacia ou 
inteligência financeira.
Literacia, em sentido figurado, pode-se 
entender como competência numa 
determinada área, ou dito de outra 
forma, ser capaz de se envolver nessa 
área de forma competente. A literacia 
financeira tem um papel constante na 
nossa vida, seja a nível profissional ou 
pessoal. Por isso, deve dedicar algum do 
seu tempo a ganhar aptidões nesta 
matéria.
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DÊ UMA OPORTUNIDADE AO SEU NEGÓCIO!

Como pode tomar melhores 
decisões financeiras no que 
respeita à gestão da sua 
empresa?
A resposta passa pela literacia 
financeira.



No âmbito da gestão empresarial o que se pode entender como literacia ou inteligência financeira? 
Trata-se dum conjunto de habilidades que podem ser aprendidas, as quais podem ser agregadas em 
quatro conjuntos de capacidades distintas, começando o seu treino pelas contas da sua empresa. A 
sua responsabilidade é maior caso seja sócio, administrador, gerente, diretor ou empreendedor.
Compreender as bases – Saber como ler uma demonstração de resultados, um balanço e uma 
demonstração de fluxo de caixa. Entender a diferença entre lucro e caixa;
Compreender a arte – A finança e a contabilidade são uma ciência, mas também são arte. Arte, porque 
por vezes é necessário recorrer a estimativas, suposições e claro regras, para que a contabilidade 
apresentada seja o reflexo da realidade;
Compreender a análise – Tendo as bases, pode usar essa informação para analisar os números com 
maior profundidade. Ao invés de ficar receoso por não dominar os temas e termos técnicos, coloque 
perguntas pertinentes, na expetativa de que a sua análise permita tomar melhores decisões;
Compreender o panorama geral – Os números contam parte da história do seu negócio. Devem ser 
entendidos dentro do contexto que esteve na sua origem. Fatores como a economia, o ambiente 
competitivo, as regulações, a alteração das necessidades e expetativas dos clientes, novas tecnologias, 
entre outros, afetam a maneira como deve interpretar os números e tomar as suas decisões.

BTOCNEWS012018

Para esclarecimentos e informações adicionais consulte 
www.btoc.com.cv | +238 260 11 56, ou envie um mail para 
observatoriofiscal@btoc.com.cv

DÊ UMA OPORTUNIDADE AO SEU NEGÓCIO!

 A razão é porque os números são importantes para 
tomar decisões, logo entender os números, sejam 
orçamentos, despesas de capital, custos com pessoal, 
entre outros, é fundamental para todos os que estão 
envolvidos na gestão de uma empresa. Não entender os 
números, pode significar decisões imperfeitas, que 
podem prejudicar o seu negócio.
Pode achar irrelevante perder tempo a entender o que 
dizem os técnicos, mas considere outro ponto de vista. 
Bancos, investidores, clientes, vendedores irão usar os 
números da sua empresa para tomarem as suas próprias 
decisões, as quais irão ter impacto no seu negócio.

Voltando ao exemplo em que está no banco, a apresentar o estudo que o seu 
contabilista preparou, o gerente diz que está disposto a financiar o projeto a uma 

taxa de juro de 10%. A sua primeira reação talvez seja dizer que a taxa é muito alta. 
Mas percebeu porque razão o banco lhe propõe essa taxa? Bom, talvez seja pela 

aplicação dum spread de 3,5% para cobrir parte do risco que as suas contas 
apresentam.

Como sabe, o banco decide em função dos números que a sua empresa apresenta. Não 
compreender as demonstrações financeiras da sua empresa e não saber para que 

indicadores o banco está a olhar, os quais influenciam a decisão da taxa de juro, é o mesmo 
que ficar completamente à mercê do julgamento que outros vão fazer. 

“Odiar” os números e as 
conversas acerca deles, só o 
afasta do meio empresarial, 

onde quer estar. 
Outros, irão olhar para os 

números da sua empresas e 
tomarão decisões, com reflexo 

direto no seu negócio.

POR ONDE COMEÇAR A CONSTRUIR A SUA 
LITERACIA FINANCEIRA 

LITERACIA FINANCEIRA 
- PORQUE É IMPORTANTE?



PARA ADQUIRIR COMPETÊNCIAS, NÃO 
BASTA APRENDER, TEM DE TREINAR E 

APLICAR.
É difícil gerir um negócio a menos que se saiba o que estão a dizer os 

indivíduos que tratam das finanças. Portanto, tem de saber o que significam 
realmente os números. 

A literacia financeira precisa de se tornar parte da cultura da sua empresa. 
Como? Uma vez que não sabe todas as respostas, que tal começar por fazer 

perguntas? Pergunte aos seus colaboradores que no dia-a-dia lidam com estes 
assuntos, recorra ao seu contabilista (interno ou externo) para obter 

esclarecimentos adicionais, procure obter opiniões de pessoas que 
comprovadamente sabem do que é importante falar.

Não o faça esporadicamente. Seja regular nas perguntas e não desista por nenhuma 
razão de obter respostas. Veja se os números se comportam de acordo com as explicações 

que lhe são dadas. Pelo menos mensalmente, vá analisando e avaliando a evolução dos 
vários indicadores da sua empresa. 
Talvez se confronte com alguma resistência inicial, mas se não vencer essa barreira, um dia 
pode ser tarde demais. Não se preocupe se não 
tem as informações todas no primeiro mês. 
Lembre-se que, se todos os meses acrescentar 
uma melhoria de 1%, no final do ano terá uma 
melhoria acumulada de 12%. Diz um provérbio 
chinês que uma grande caminhada, começa com 
um pequeno passo.
Recomendamos que ponha em pratica os três 
pontos seguintes:
Falar a linguagem – A finança é a linguagem do negócio. Goste-se ou não, o que 
todas as empresas têm em comum são os números e a forma como esses 
números são apresentados em relatórios. Tem de usar essa linguagem para ser 
levado a sério e para comunicar de maneira eficaz;
Fazer perguntas – Deve olhar para os relatórios financeiros com um olhar 
inquiridor. É importante que compreenda o quê, o porquê e como dos 
números que está a usar para tomar as suas decisões;
Usar a informação a seu favor – Tendo conhecimento, deve utilizá-lo 
para melhorar o desempenho da sua organização. Use-o para melhorar 
o fluxo de caixa. Use-o para avaliar os resultados da sua empresa. 
Use-o para analisar o próximo investimento que vai fazer e para 
preparar a abordagem a possíveis financiadores.
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Goste ou não, a linguagem 
financeira e os números são 

comuns a todas as empresas.
A literacia financeira deve fazer 

parte da sua cultura 
empresarial.
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Pensar nos benefícios que pode retirar de 
aprender, treinar e praticar pode ser o fator 
motivacional, para dedicar uma parte do 
seu tempo as estas tarefas. Eis algumas 
dessas vantagens:
Maior capacidade para avaliar 
criticamente a sua empresa – A empresa 
tem dinheiro suficiente para fazer face às 
despesas assumidas? Qual a rentabilidade 
dos produtos ou serviços que comercializo? 
Devo crescer organicamente ou por 
aquisições?
Compreender os desvios nos números – Os 
desvios para mais ou para menos são 
frequentes nas empresas. Qual o impacto 
destes no futuro da empresa? Entender as 
razões por detrás dos desvios aumentará o 
seu conhecimento e confiança, por outras 
palavras incrementará a sua literacia 
financeira, para questionar os números 
apresentados pelo seu departamento 
financeiro;

Mais conhecimento significa melhores 
decisões – Porque não posso gastar 
dinheiro, se a empresa é lucrativa? 
Diferença entre caixa e lucro? Adquirindo 
competências financeiras, saberá a 
diferença e tomará decisões sustentadas 
pelos números, planeará melhor o futuro da 
sua empresa e orientará todos os seus 
colaboradores a atingir determinados 
objetivos. Tomar decisões exclusivamente 
baseado nos números não será sensato. 
Precisa de incorporar outros dados tais 
como mercado, concorrência, clientes. Mas 
ignorar os que dizem os números é 
sinonimo de tolice. 
Maior alinhamento da empresa – Se todos 
compreenderem o lado financeiro do 
negócio, aumenta o poder da sua 
organização. Imagine todos os seus 
colaboradores alinhados em alcançar o 
lucro e um fluxo de caixa saudável.
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Apostar na literacia financeira, permitir-lhe-á avaliar melhor o desempenho da sua empresa, 
porque consegue ver a direção que os números-chave estão a tomar e compreender porquê 
avançam numa direção ou noutra.
Conhecer as regras financeiras dar-lhe-á o contexto para entender o panorama geral da 
atividade empresarial. Imagine-se a jogar poker sem conhecer as regras. Então, porque deve a 
sua empresa ser gerida sem saber as regras financeiras?
Quando a literacia financeira é mais elevada numa organização melhor é o desempenho dessa 
empresa. Uma empresa saudável é uma coisa boa. Primeiro para os clientes dela, que estão 
dispostos a pagar por produtos ou serviços valiosos. Segundo para os colaboradores, pela 
estabilidade, oportunidades de progressão e aumentos. Terceiro, retorno aos acionistas. Por 
fim, um negócio saudável ajuda a economia a crescer, a manter as comunidades fortes e a 
melhorar os padrões de vida.
Já se mencionou que a literacia financeira deve fazer parte da cultura da organização. Pode fazer 
isso por apostar em formação, para si enquanto gestor, mas também para os seus 
colaboradores. Não precisa de dedicar um ano a essa tarefa, apenas algumas sessões de 
trabalho curtas, mas bem estruturadas podem fazer toda a diferença.
Recentemente presenciamos uma situação que atesta como se pode fazer a diferença. Um 

AS VANTAGENS QUE PODE 
TIRAR DA LITERACIA FINANCEIRA

PRÓXIMO DESAFIO: CRIAR UMA EMPRESA 
FINANCEIRAMENTE INTELIGENTE
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Recentemente presenciamos uma situação que atesta como 
se pode fazer a diferença. Um quadro duma empresa 
multinacional, assumiu a responsabilidade do escritório em 
Cabo Verde. Nesta multinacional, a presença dos quadros 
em formações fora do país é uma constante. No entanto, 
percebeu que para desempenhar cabalmente a função que 

lhe foi atribuída, precisava de treinar mais. Solução? Procurou localmente um especialista e 
contratou umas horas de explicações, para aprofundar o conhecimento das regras financeiras.
Outro aspeto a treinar são as reuniões semanais ou mensais para analisar os números. Quais os 
dois ou três números fundamentais para medir o desempenho da sua empresa, semana após 
semana, mês após mês? Que dois ou três números analisa para saber se está a fazer um bom 
trabalho enquanto gestor? Vendas? Desvio relativamente ao orçamento? Começando, vai verificar 
que com o tempo passará da análise do passado, para a previsão futura, antecipando onde mexer 
para obter melhores desempenhos.
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Ignorar o que dizem os 
números da sua empresa 

é um ato tolo.
É como jogar poker sem 

saber as regras.
Avalie sinceramente se 

precisa de mudar algo na 
sua atitude e na sua 

empresa.

Esta informação é de carácter informativo geral, não dispensando a consulta 
dos serviços profissionais e da legislação em vigor. A BTOC Consulting não 
se responsabiliza por qualquer dano ou prejuízo emergente de decisão 
tomada com base nesta informação. © 2018 BTOC Consulting 

O MUNDO MUDOU, A SUA EMPRESA DEVE ADAPTAR-SE
Quem está no mundo empresarial, facilmente poderá constatar que maior literacia financeira ajuda 
todos os colaboradores de uma empresa a se sentirem mais empenhados e envolvidos. Compreen-
dendo melhor o que a empresa está a tentar alcançar e como as suas atitudes afetam os resultados, 
será uma via para aumentar a confiança, diminuir a rotação e melhorar os resultados.
As ainda recentes crises financeiras, que deixaram milhares de empresas e pessoas numa posição 
frágil, trouxeram de novo à atenção a importância da inteligência financeira. Questões como saber ler 
e entender os números, accountability, transparência financeira, partilha de informação, são hoje 
tema de conversa no seio das empresas e fora delas.
A informação financeira é o sistema nervoso de qualquer negócio. Mostra os dados que indicam 
como está a correr o negócio, onde estão os seus pontos fortes e onde estão as dores que precisam 
de ser tratadas.
Para 2018, o Governo de Cabo Verde anunciou um conjunto de medidas, visando melhorar o acesso 
ao financiamento por parte das empresas cabo-verdianas. Estão a ser criadas oportunidades, para 
os que souberem falar a linguagem financeira. Não se preparar, pode significar uma chance perdi-
da.
Lembre-se da ilustração inicial. Não tem de entrar na sala de conferências, sem entender uma única 
palavra do que vai ser dito. É altura de mudar a sua atitude e a atitude geral da sua empresa. O tempo 
de agir é agora.


