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No Brasil temos um grande costume de deixar tudo para ser resolvido no ultimo 

momento, é um costume nacional que contribui para nosso atraso como nação. Gosto de 

citar nosso país, por conta de perceber, que possuímos um dos melhores sistemas de 

arrecadação de impostos e fiscalização do mundo, entretanto não temos o costume de 

criar mecanismos e controle internos para que os nossos empresários possam trabalhar e 

manter seu negocio, mas não somos referencia no quesito controles internos. 

 

Muitas vezes por falta de comunicação ou de conhecimento, e até por costume, o 

empresariado trabalha sem organizar a estrutura interna. Pode acontecer o fato dele ser 

uma pessoa que está relacionada com a produção e essa atividade demanda tempo para 

que se possa construir e dar manutenção nessas informações.  

Atualmente não ter um controle é desinformação, pois com a internet ficou fácil de 

pesquisar e descobrir a variedade de sistemas administrativos gratuitos que facilitam a 

gestão empresarial. Gosto de citar alguns sistemas que são distribuídos gratuitamente na 

internet, são eles: Hábil (www.habil.com.br), SAC (www.tecnobyte.com.br), existem 

inclusive alguns ERP (Enterprise resource planning) sigla em inglês que representa 

sistemas integrados entre a produção, financeiro e contábil. Desses conheço pelo menos 

dois que são gratuitos, o ERP Freedom (www.freedom.org.br) e o OPEN ERP 

(www.openbrasil.org) 

Com esses sistemas o empresário pode controlar sua empresa, sem custos adicionais, e 

com mecanismos que possibilitam desde emissão de notas fiscais eletrônicas, bem como 

controle de estoques, custos, metas de venda, financeiro, além de facilitar as 

informações repassadas à contabilidade. Enfim prolongam a vida de qualquer negocio. 

Gosto de afirmar que um fator responsável pela sobrevida em muitas empresas é a 

tomada de decisões, principalmente no âmbito financeiro. Qualquer empresa, 

independente de seu porte, necessita de um controle financeiro ajustado, e o fluxo de 

caixa facilita a administração e possibilita decisões. 

 

Caso o empresário ache desnecessário implantar um sistema, e preferir um controle 

mais simplificado, existe diversas planilhas também distribuídas gratuitamente pela 

internet que facilitam o controle de fluxo de caixa, mas o que é exatamente esse 

controle? Trata-se de um controle do montante recebido e pago por uma empresa 

durante um determinado período, que também poderá estar ligado a projetos 

específicos. Acredito ser o primeiro passo para uma empresa que queira ser 

“organizada”, pois projeta os valores a serem recebidos e pagos e os saldos bancários e 

de caixa diários. 

 

No inicio do artigo informei sobre o costume de deixar tudo para ultima hora, na 

verdade estou tentando elucidar que, desde a época do império temos uma fiscalização 

espoliativa, o que é isso? Trata-se de uma fiscalização que tenta arrancar recursos, 

muitas vezes com incentivo do poder executivo, que incentiva esse hábito com 

comissões para auditores, assim como as multas de transito que temos hoje em dia, não 

tentam ensinar/ educar ou elucidar e sim retirar. O estado não se preocupa em dar a 



mínima estrutura para sobrevida de negócios, mas sabe retirar, notificar e aplicar 

multas.  

 

Com a contabilidade e a fiscalização digital não basta nessas situações ter somente uma 

contabilidade arrumada, pois muitas vezes o ponto principal para diversas autuações ou 

notificação são os controles administrativos, principalmente no que refere aos estoques 

de mercadorias. Mas vale investir em um sistema que possa lhe dar resultados e 

modifique a estrutura, controlando todos ambientes da empresa, do que aguardar uma 

fiscalização chegar e apontar erros, ou “inconssitencias”. 

 

Empresário não deixe para o ultimo momento implantar seus controles em sua empresa, 

alem de facilitar na tomada de decisões, e arrumar os papeis para contabilidade e 

diminuir a possibilidade de notificações ou fiscalizações ainda, proporcionam uma 

estrutura que evita desvios internos (fraudes). Pense agora na sobrevivência de sua 

empresa adquira imediatamente os seus controles internos, seja por meio de sistemas ou 

planilhas, mas tenha-os. 


