
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gestão de Fluxo de Caixa e Estoque no período de Crise 

Inicialmente gostaríamos de parabenizar a Associação de Provedores de Internet de Santa Catarina 
(APRONET-SC) pela organização da Live que ocorreu hoje, dia 24/03/2020. 

Entre os diversos assuntos pertinentes ao momento atual que vivemos e a excelência dos 
participantes, gostaríamos de trazer alguns ensinamentos apresentados pelo Professor Ronaldo 
Couto – PROISP. 

É muito importante, nesse contexto de crise do Coronavirus, que o provedor de Internet tenha 
organizado seu fluxo de caixa e seu estoque. Vale a pena refletir: 

FLUXO DE CAIXA: 

1. Seu fluxo de Caixa está organizado? 
2. Mesmo em caso de aumento na taxa de inadimplência, sua empresa consegue 

sobreviver por quantos meses? 
3. Como você pode minimizar os efeitos da inadimplência? 

http://www.apronet.com.br/
https://www.facebook.com/proispbr/
https://www.facebook.com/proispbr/
https://www.vianatel.com.br/gestao-fluxo-de-caixa-estoque-vianatel-radiusnet/


4. Sua empresa possui empréstimos com bancos ou BNDES? Você sabia que é 
possível adiar pagamentos? 

ESTOQUE: 

1. Seu estoque é suficiente para os próximos meses? 
2. Seus fornecedores, devido a crise, fizeram alguma alteração no prazo de entrega? 

Será que cumprirão os prazos de entrega convencionais? Já pensou em investir 
em um estoque maior? 

3. Caso aumente a demanda de instalações, sua empresa está preparada? Possui 
estoque suficiente e dinheiro em caixa para suportar essa demanda? 

4. Sua empresa possui estoque de emergência para casos de manutenção? 

MÉTRICAS, METAS E INDICADORES: 

1. Seu provedor possui métricas, metas e indicadores de saúde financeira e 
controle de estoque? 

2. O sistema de gestão que sua empresa utiliza traz essas informações acima? 

A boa administração de sua empresa é fator fundamental para a continuidade de sua existência, 
expansão e sucesso empresarial. 

Vale a pena refletir sobre os tópicos acima. 

Conheça também o nosso sistema de Gestão RadiusNet 4.0, que poderá te ajudar com todas as 
questões acima. 

Todos os seus relatórios foram desenhados com base no Curso do PROISP dos 
professores Ronaldo e Rogério Couto. 

Para mais informações, entre em contato conosco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.radius.net.br/
https://www.facebook.com/proispbr/
https://www.facebook.com/ronaldo.couto.39
https://www.facebook.com/rogeriobentocouto
https://www.vianatel.com.br/


 

 

Confira mais informações em nossas postagens diárias! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.vianatel.com.br/modelo-comunicado-enviar-clientes-vianatel-covid19/
https://www.vianatel.com.br/lidando-bloqueio-clientes-inadimplentes-provedor-pandemia/
https://www.vianatel.com.br/telecom-circular-livremente-provedores/
https://www.vianatel.com.br/lidando-bloqueio-clientes-regras-para-inadimplentes-sem-alteracao/
http://www.fb.com/vianatelSCM
http://www.fb.com/vianatelSCM
http://www.fb.com/radiusbr
http://www.fb.com/radiusbr
http://www.instagram.com/vianatelscm
http://www.instagram.com/vianatelscm
http://www.linkedin.com/company/vianatel
http://www.linkedin.com/company/vianatel
http://www.linkedin.com/company/radiusnet
http://www.linkedin.com/company/radiusnet
http://www.instagram.com/radiusnet
http://www.instagram.com/radiusnet
http://www.radius.net.br
http://www.radius.net.br
http://www.vianatel.com.br
http://www.vianatel.com.br
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