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A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA EM TEMPOS DE CRISE
INTRODUÇÃO
A gestão financeira está estreitamente ligada à contabilidade, aproveita certos dados da contabilidade para evitar situações de desconforto
financeiro e para que a organização esteja sempre apta para tomada de decisões com base em informações confiáveis, é necessário que esta
faça uso de instrumentos que, administrados corretamente, proporcione dados necessários para um excelente resultado. Para saber com que
intensidade e em quais condições cada um destas situações interferem na situação financeira da empresa, e quais ferramentas o gestor
financeiro deve utilizar para tomar decisão. A implementação de melhores práticas de controles envolvendo finanças tornou-se muito
influente e a importância das finanças os conceitos de capital de giro, o efeito tesoura e a sua repercussão na gestão financeira da empresa.
Entendendo como a crise afeta para a obtenção de crédito, devido as restrições do crédito mais barato e a necessidade das empresas a busca
de recursos e investimento para a sua sustentabilidade empresarial
DESENVOLVIMENTO
“O planejamento financeiro direciona a empresa e estabelece o
modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados.
Um plano financeiro é, portanto, uma declaração do que deve ser
feito no futuro. Em sua maioria, as decisões numa empresa
demoram bastante para serem implantadas. Numa situação de
incerteza, isso exige que as decisões sejam analisadas com grande
antecedência.” aponta Lemes (2002, p.243)
Quando uma organização está diante de um cenário de crise, é
necessário que o administrador tome suas decisões em
informações que possua qualidade e atualização. Pois uma
decisão mal tomada, pode levar ao fechamento da organização, a
tendência e necessidade de conhecer os critérios de repasse ou
distribuição de recursos, ou torná-los mais objetivos e
transparentes, faz com que a própria gestão financeira esteja se
tornando cada vez mais conhecida e completa e evidencia que a
contabilidade deve estar ainda mais presente no âmbito
empresarial.

CONCLUSÃO

Conclui-se então que a gestão financeira é de fundamental
importância para as empresas, principalmente para aquelas que
participam de um mercado globalizado, cuja concorrência determina
as regras de gestão, tornando-se um diferencial de competitividade e
constante crescimento, para que se compatibilizem em buscar um
planejamento financeiro que traga benefícios a sua empresa e
segurança nos investimentos futuros. Normalmente, a área financeira
de uma instituição privada de porte simples se resume a duas funções
básicas: uma contabilidade ocupada principalmente com a satisfação
de requisitos legais, e o levantamento, em bancos e outros credores
dos recursos necessários as atividades. O Gestor Financeiro, dentro
de suas inúmeras qualidades, sabe como manter a calma nos
momentos de crise, e assim analisar o cenário como um todo,
compreendendo cada parte individual e coletivamente até encontrar a
solução ideal. Com a vivência prática adquirida na faculdade, esse
profissional é capaz de criar um plano de gerenciamento de crise
ideal para cada tipo de organização - pequena, média ou grande - ou
segmento - atacado, varejo, indústria, alimentos, entre outros.
REFERÊNCIAS

Imagem de vídeo descritivo https://www.youtube.com/watch?v=1e_JzIQqb78

A administração financeira em sua gestão tem sido considerada
como uma das cinco grandes áreas da organização, A
administração financeira também partilha com as outras áreas
funcionais as funções básicas da administração: planejar,
organizar, coordenar, dirigir e controlar, e sua importância tende a
crescer numa época de crise econômica e escassez de recursos,
em que seu adequado gerenciamento é fundamental. Tem como
objetivo imediato prover e gerenciar os recursos financeiros
necessários à consecução das atividades da organização.
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