
_ Calcular seu capital de giro;
_ Realizar um fluxo de caixa organizado;
_ Entender, a partir disto, o quanto sua empresa pode 
economizar mensalmente para o fundo reserva.

O que você precisa fazer
para criar um fundo reserva?

COMO CRIAR UM
FUNDO RESERVA

EMPRESA?PARA
A SUA

Em momentos de crise econômica ou 
de retomada financeira do mercado, é 
importante que a sua empresa esteja 
funcionando da melhor forma possível. 
A crise do COVID-19 nos ensinou a 
importância de pensar em um fundo de 
reserva para os negócios conseguirem 
se sustentar e passar com menos dores 
por períodos difíceis. 

Para ajudar, a ACQIO montou um guia para você entender e poder criar o seu fundo de reserva.

O capital de giro é importante para manter a saúde financeira 
do seu negócio, e a conta é feita somando todos os 
pagamentos recebidos + valor que a sua empresa possui em 
estoque - as contas a pagar somadas ao valor a ser pago em 
impostos e despesas.

Como calcular seu capital de giro?

Calculando o seu capital de giro, você entenderá quanto sua 
empresa necessita lucrar para continuar funcionando. Ao 
organizar seu fluxo de caixa, você compreenderá onde está indo 
o dinheiro do seu negócio, podendo ajustar e reformular ações 
para criar um fundo reserva que possa prever possíveis 
necessidades.

Como utilizar essas ferramentas
para o fundo reserva?

O fluxo de caixa nada mais é do que a organização financeira 
do seu negócio. Ao realizar o fluxo de caixa, você registra os 
pagamentos a serem feitos a curto e longo prazo, todos os 
recebimentos e prevê pagamentos a serem feitos de acordo 
com a necessidade empresarial.

Como realizar um bom fluxo de caixa?

Além de auxiliar em momentos críticos, o fundo reserva pode 
assegurar pagamentos que demissões e 13º salário implicam, 
mais impostos e outros gastos que podem não estar previstos 
no orçamento da empresa. 

Qual a importância do fundo reserva?
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