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FINANÇAS PARA EMPREENDEDORES



DEFINIÇÃO

Gestão é a palavra de ordem de toda empresa. A gestão financeira é o pilar

necessário para a gestão de outros setores e do negócio como um todo, com

excelência.

Mas o que é a gestão financeia e porque ela pode ser considerada

fundamental?

GESTÃO EMPRESARIAL E A GESTÃO FINANCEIRA



Gestão financeira nada mais é do que a arte de administrar recursos. Tanto a

origem do recurso (de onde), quanto o destino (onde é investido). 

A gestão financeira procura planejar, controlar, captar e organizar os recursos

de uma organização. Faz parte também da gestão financeira identificar as fontes

e as aplicações dos recursos, buscando receber mais do que  se gasta e no

tempo correto.

A gestão financeira está presente em todos os setores de uma empresa.

Afinal, todo setor tem fonte e destino de recursos financeiros.

IMPORTÂNCIA DA GESTÃO FINANCEIRA



O QUE A GESTÃO FINANCEIRA PROCURA
CONTROLAR?
- Caixa da empresa;

- Contas a pagar e contas a receber;

-Prazos de recebimento e prazos de pagamento;

- Controle de custos e despesas;

- Volume de vendas/receita;

-Inadimplência.

Cada um dos controles acima, tem uma importância para a correta

gestão da empresa.

CONTROLES FINANCEIROS



CONTROLE DE CAIXA

O controle de caixa denota a entrada e a saída dos recursos, bem como a

apuração dos saldos financeiros existentes.

Para a empresa, o controle de caixa se faz importante para que se verifique se os

pagamentos e recebimentos da empresa estão estabelecidos conforme o

planejado.

Os saldo bancários também são verificados no controle de caixa.

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?



CONTROLE DE CAIXA

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?



CONTAS A PAGAR E CONTAS A RECEBER

O controle do contas a pagar e contas a receber é

fundamental para bem gerir uma empresa. 

O contas a pagar seria a relação de quando, quanto

e para quem a empresa deve realizar pagamentos.

O contas a receber, seria o quando, quanto e de

quem a empresa tem pagamentos a receber.

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?



DICA IMPORTANTE!!!

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?

Todas as contas a serem pagas devem

está lançadas no sistema de gestão da empresa,

por mais simples que esse seja.

O registro de tudo que tem a ser pago e tudo o que

tem a ser recebido é fundamental.

Relacionar de tudo que vai ser recebido e pago em

um determinado período.

Fonte: Sebrae



PRAZOS DE RECEBIMENTO E PRAZOS DE PAGAMENTO

Prazos Recebimento: é o tempo, geralmente em dias, entre a venda e o

efetivo recebimento do dinheiro.

Prazos Pagamento: é o tempo, geralmente em dias, entre a compra e o efetivo

pagamento da compra.

O conhecer os prazos da empresa é fundamental para evitar pressões sobre o

caixa da empresa. Preferencialmente, ajustar para primeiro receber do cliente e

depois pagar o fornecedor.

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?



CONTROLE DE CUSTOS E DESPESAS

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?



Para a correta gestão da empresa, é fundamental conhecer quais são os custos

e as despesas que impactam no resultado da empresa.

Cortar e/ou otimizar custos e despesas gera resultado “na veia”.

Custo = Relacionado com processo produtivo.

Despesas = Relacionado com atividades acessórias ao processo produtivo.

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?

CONTROLE DE CUSTOS E DESPESAS



Quanto a empresa vende? Qual o volume de recurso é obtido com a venda

produto ou serviço da empresa?

As receitas são uma parte vital de uma empresa. São as receitas que pagam as

contas. Portanto, ter gestão sobre elas se faz fundamental. 

- Quem são os principais clientes?

- Quanto, em média, a empresa vende por mês?

- Quantos são os clientes da empresa?

- Qual a venda média por cliente?

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?

VOLUME DE VENDAS/RECEITAS



Muito relacionado com as vendas esta a inadimplência. Vender é importante,

mas vender e receber, ainda melhor.

Dessa forma, é fundamental conhecer, controlar e tratar a inadimplência.

Todavia, como tratar a inadimplência e receber os valores relativos a

minhas vendas em dia?

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?

INADIMPLÊNCIA



1º) Conhecer o cliente. Obter

informações comerciais sobre o seu cliente

antes da venda ajuda a conhecer o

seu perfil de pagamento;

2º) Ter controle do contas a receber e dos

prazos de recebimento;

3º) Lembrar antes de cobrar;

4º) Negociação é palavra de ordem.

COMO ESTABELECER OS CONTROLES?

COMO TRATAR A INADIMPLÊNCIA?



É no fluxo de caixa, que todas as informações financeiras ficam registradas. É uma

importante peça de gestão, pois através dele, consegue-se ter o panorama da

situação financeira da empresa e suas movimentações.

Compila-se no fluxo de caixa os controles financeiros da empresa.

FLUXO DE CAIXA

O FLUXO DE CAIXA É UMA DAS PRINCIPAIS PEÇAS DE GESTÃO
FINANCEIRA DAS EMPRESAS.



Basicamente, o fluxo de caixa é separado em dois grandes blocos: O bloco das

entradas e o fluxo das saídas de recursos.

Deverá constar no bloco de entrada de recursos:

- Previsão de receita;

- Previsão de recuperação da inadimplência;

- Outras receitas;

- Receitas não operacionais.

Deverá constar no bloco de saída de recursos:

- Custos;

- Despesas;

- Outros desembolsos.

CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA



CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
É Importante conter também:

- Saldos financeiros iniciais da empresa;

- Saldos periódicos;

- Bloco das entradas e saídas colocadas no mesmo período de tempo;

- Totalizadores.

Fonte: SEBRAE



CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Fonte: SEBRAE



CONSTRUÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

• Os fluxos de caixa são uma projeção e não uma certeza da movimentação

financeira da empresa;

• Apesar de ser uma previsão, ajuda consideravelmente, na gestão da empresa.

FAZER O PREVISTO VERSUS DO REALIZADO DO FLUXO DE CAIXA



QUAIS AS VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO
DO FLUXO DE CAIXA?

Segundo o SEBRAE, tem-se entre as vantagens do uso do fluxo de caixa:

• Permite saber, a qualquer momento, a condição de pagamento das obrigações,

evitando-se o uso de empréstimos bancários sem necessidade;

• Orienta a empresa no estabelecimento de negociações com fornecedores, adequando

seus compromissos com as disponibilidades existentes;

• Uso sistemático e consciente da ferramenta facilita a descoberta de erros,

permitindo  o aperfeiçoamento dos controles financeiros da empresa;

Também se consegue através do fluxo de caixa:

• Identificação de descompasso financeiro (pagamentos e recebimentos);

• Exposições de caixa;

• Dentre outros.



PROBLEMAS NA GESTÃO FINANCEIRA

UM PROBLEMA FINANCEIRO SIMPLESMENTE NÃO SURGE DO NADA.
TODA EMPRESA APRESENTA SINAIS QUE INDICAM PROBLEMAS NA

GESTÃO FINANCEIRA.

Entre os problemas financeiros mais comuns em uma empresa temos:

- O faturamento das vendas não são suficientes para cobrir os custos e despesas da

empresa à Falta de lucro;

- Má gestão do fluxo de caixa e do capital de giro;

- Gastos excessivos e/ou desnecessários da empresa principalmente quando não

são nas atividades fins;

- Precificação deficiente;



VAMOS CONVERSAR SOBRE LUCRO?

O LUCRO É A PARTE DA RECEITA NÃO
CONSUMIDA PELO CUSTO E DESPESAS

Em outras palavras, é quanto sobra do valor arrecadado com as

vendas após serem pagos os custos e despesas da empresa.

Como gerar lucro?

- Preço de vendas adequado;

- Volume de vendas adequadas;

- Custos e despesas adequadas;

- Gerenciamento dos estoques;

- Gestão do negócio.



VAMOS CONVERSAR SOBRE LUCRO?

A GERAÇÃO DE LUCRO É FUNDAMENTAL. PORÉM, PRECISAMOS
FICAR ATENTOS AO FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA.

Veja a seguinte situação:

Uma determinada empresa, tem, nos próximos 3 meses o valor de 24 mil a receber. Para

o mesmo período, a empresa tem 18 mil a gastar. A empresa gera lucro? A empresa está,

sob a ótica da gestão financeira, equilibrada?

Há uma sobra entre os valores a receber e os valores a gastar da empres, nos

fazendo entender que há lucro. Porém, vamos abrir os números da empresa.



VAMOS CONVERSAR SOBRE LUCRO?

Veja a seguinte situação: 

Uma determinada empresa tem nos próximos 3 meses, o valor de 24 mil a receber.

Para o mesmo período, a empresa possui 18 mil a gastar. Os valores a receber e a

gastar  estão distribuídos conforme plano abaixo:

Vê-se que, inicialmente, a empresa gasta para depois receber ou o maior volume de 

 gastos está antes do maior volume de recebimentos. 

A empresa continua tendo sobra de recurso. Porém, o descompasso de caixa pode

dificultar o acesso a essa sobra.



VAMOS CONVERSAR SOBRE LUCRO?

Assim, para a geração do lucro e efetivo benefício da empresa em relação a sobra de

recursos, os prazos devem ser considerados, sob pena da empresa não conseguir

usufruir dessa sobra; 

Mas, e se a empresa tiver problemas de descompasso financeiro, quem poderá ajudar a

empresa?

GESTÃO DE
CAPITAL DE GIRO



CAPITAL DE GIRO

Segundo o SEBRAE, capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma

reserva de recursos utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa

ao longo do tempo. 

Quando uma empresa amplia o prazo de recebimento, ela passa a necessitar de mais

capital para cobrir essa postergação nas entradas de recursos financeiros. Devido a isso,

exitse a necessidade de ter recursos para “girar” a operação da empresa.



CAPITAL DE GIRO

Segundo o SEBRAE, capital de giro é uma parte do investimento que compõe uma reserva de

recursos utilizados para suprir as necessidades financeiras da empresa ao longo do tempo. 

Para resolver os meses de caixa negativo, a

empresa precisa de um capital de giro de 45 mil

O valor garante o funcionamento da atividade

da empresa e a conquista do resultado.



PRECIFICAÇÃO

Porém, precificar não é simplesmente uma ação, um ato.

É um processo que tem que ser pensado como um todo.

Pensado tanto pelo lado da empresa como pelo lado do cliente.

 O que seria de um produto que tem o preço incompatível com

seu público-alvo?

O PROCESSO DE PRODUTOS CONSISTE EM
CALCULAR O PREÇO DE VENDA DE UM PRODUTO...



PRECIFICAÇÃO

Quem é o publico alvo do produto?

Quais os custos de despesas envolvidos no

produto?

O preço é fator determinante na escolha do

produto?

Meu produto é exclusivo ou tem muitos

concorrentes?

Como esta a demanda para meu produto?

ALGUMAS REFLEXÕES IMPORTANTES NO
PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO



PRECIFICAÇÃO

Custo  

Despesa

Margem de

contribuição

Mark-up

Ponto de Equilíbrio

    - Fixo

    - Variável

ELEMENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES NO
PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO



PRECIFICAÇÃO

Custo  
    
É todo gasto incorrido no processo produtivo. 

Ex: Salário da cozinheira no restaurante .

É fixo quando não varia de acordo com a

quantidade produzida.

É variável quando varia de acordo com a

quantidade produzida.

ELEMENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES NO
PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO

Despesa

É todo gasto incorrido em atividades acessórias ao

processo produtivo.

Ex: Salário da manobrista do restaurante



PRECIFICAÇÃO

Ponto de Equilíbrio 
    
É a quantidade de vendas necessárias de uma

empresa para que ela consiga pagar todos os

seus custos e despesas e, a partir daí, gerar

lucro.

Se a empresa vender exatamente a

quantidade do ponto de equilíbrio, não terá

lucro nem prejuízo.

ELEMENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES NO
PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO

Mark-up

O mark-up consiste em um índice que ao ser

aplicado sobre o custo do produto ou serviço,

forma o preço de venda. O mark-up deve ser

calculado considerando despesas e custos

além do lucro.



PRECIFICAÇÃO

Margem de contribuição
    
É um indicador que revela quanto sobra da receita de venda de um produto depois

de serem pagos os custos e despesas variáveis.

Revela quanto cada produto vendido irá contribuir para pagar os custos e despesas

fixas.

Margem de Contribuição = Preço Venda – custos variáveis – despesas variáveis

ELEMENTOS TÉCNICOS IMPORTANTES NO
PROCESSO DE PRECIFICAÇÃO



PRECIFICAÇÃO

Há algumas metodologias de precificação que podemos adotar que sejam:

1ª) Precificação a preço de mercado/concorrência

Essa metodologia de precificação é bem contestável uma vez que não retrata a realidade em si,

da empresa. Podemos até nos basear nos preços da concorrência afim de verificar se nossos

preços estão alinhados e buscarmos ajustes porém, “olhar para concorrência pode nos cegar”

uma vez que não levamos em consideração os números da empresa em si;

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

Para fazer a precificação através da margem de contribuição, precisamos o primeiro passo é

saber quanto há de custo e despesa variável envolvido em cada produto vendido. Esses custos

devem ser “pagos” pelo preço.

O segundo passo é definir a margem de contribuição desejada para cada produto vendido. 

ATENÇÃO!! Quanto menor a margem de contribuição, mais produtos a empresa tem que vender

para cobrir os custos e despesas fixas.

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

Ora, sabemos que:

MC = PV – CV – DV

Logo o preço de venda será:

PV = MC + CV + DV

Como assim?

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

Supondo que determinado produto tem, unitariamente:

Custos e despesas variáveis à R$ 6,00

Margem de contribuição desejada à R$ 5,00

Assim, o preço de venda será

PV = MC + CV + DV

PV = 5,00 + 6,00

PV = 11,00

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

A precificação pela margem de contribuição (MC) revela também a quantidade mínima (ponto de

equilíbrio) a ser vendida já que a MC é o “que sobra” do preço de venda para pagar a parte fixa

do negócio. 

Digamos então que a empresa em questão tenha uma estrutura fixa de R$ 10.000,00. 

Cada produto vendido irá contribuir com R$ 5,00 para pagamento da estrutura fixa logo, será

necessária a venda de 2.000 unidades (Ponto de equilíbrio)

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO
MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?

"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?

Digamos então que a empresa em questão tenha uma estrutura fixa de R$ 10.000,00. 

Cada produto vendido irá contribuir com R$ 5,00 para pagamento da estrutura fixa logo, será

necessária a venda de 2.000 unidades (Ponto de equilíbrio)

Ponto Equilibrio =(Estrut. Fixa)/MC=10.000/5=2.000

•Para uma venda de 2.000 unidades do produto:

  Apurado com a venda                    2.000 * 11,00 = 22.000,00   

  (-) Gasto variável                               2.000 * 6,00   = 12.000,00 

  (-) Gasto Fixo                                                                 = 10.000,00

  (=) Lucro                                                                         = 0,00 (No ponto de equilíbrio não há  lucro)



PRECIFICAÇÃO

Digamos então que a empresa em questão tenha uma estrutura fixa de R$ 10.000,00. 

Cada produto vendido irá contribuir com R$ 5,00 para pagamento da estrutura fixa logo, será

necessária a venda de 2.000 unidades (Ponto de equilíbrio)

Ponto Equilibrio =(Estrut. Fixa)/MC=10.000/5=2.000

•Para uma venda de 2.500 unidades do produto:

  Apurado com a venda                    2.500 * 11,00 = 27.500,00

  (-) Gasto variável                              2.500 * 6,00   = 15.000,00 

  (-) Gasto Fixo                                                                = 10.000,00

  (=) Lucro                                                                         =   2.500,00



PRECIFICAÇÃO

Digamos então que a empresa em questão tenha uma estrutura fixa de R$ 10.000,00. 

Cada produto vendido irá contribuir com R$ 5,00 para pagamento da estrutura fixa logo, será

necessária a venda de 2.000 unidades (Ponto de equilíbrio)

Ponto Equilibrio =(Estrut. Fixa)/MC=10.000/5=2.000

•Para uma venda de 1.500 unidades do produto:

  Apurado com a venda                    1.500 * 11,00 = 16.500,00

  (-) Gasto variável                              1.500 * 6,00   =    9.000,00 

  (-) Gasto Fixo                                                                =  10.000,00

  (=) Lucro                                                                         = - 2.500,00



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

A precificação pela margem de contribuição ajuda a se ter uma noção além do preço de venda, da

quantidade necessária a ser vendida e do lucro que se pode ter.

A margem de contribuição também pode ser elemento chave para ajustes de preços, promoções

e desconto.

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?

LEMBRANDO!!! QUANDO MENOR A MC, MAIOR DEVERÁ SER A
QUANTIDADE VENDIDA PARA PAGAR OS DESEMBOLSOS E GERAR LUCRO.



PRECIFICAÇÃO

2ª) Precificação pela Margem de Contribuição

Estratégias podem ser traçadas para aumentar a margem de contribuição que sejam:

- Aumentar o preço de venda;

- Diminuir custos e despesas variáveis;

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?

CUIDADO!!!

Aumento do preço de venda pode afastar clientes. 

Redução de custo e despesa não pode significar perda de qualidade



PRECIFICAÇÃO

3ª) Precificação pelo Mark-Up

Segundo o SEBRAE, a precificação por mark-up consiste na aplicação de um índice sobre o

custo do produto ou serviço para formação do preço. O mark-up deve ser definido levando em

consideração despesas de vendas, administrativas, financeiras, impostos e ainda gerar o lucro.

Para definir o mark-up, deve-se verificar quanto cada despesa representa % do preço de venda do

produto assim como o lucro. A diferença é alocado, para definição do índice de mark-up, no

custo. Vejamos:

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

3ª) Precificação pelo Mark-Up (Exemplo)

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



PRECIFICAÇÃO

Pelo exemplo anterior, temos:

MAS COMO EU PRECIFICO MEU PRODUTO?
"COMO EU COLOCO O PREÇO NA ETIQUETA"?



LINHAS DE CRÉDITO

Utilizar linhas de crédito disponíveis não seria uma forma de se endividar?

Se sim, isso não seria ruim para a empresa?

A UTILIZAÇÃO DE CRÉDITO, DE FORMA CONSCIENTE, AJUDA
AS EMPRESAS A SE DESENVOLVEREM E PROSPERAREM.



LINHAS DE CRÉDITO

Fonte: BNDES



LINHAS DE CRÉDITO

Fonte: BNDES



LINHAS DE CRÉDITO

Fonte: BNDES



LINHAS DE CRÉDITO

PROGRAMA DE FINANCIAMENTO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS
DE PEQUENO PORTE E AO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL

OBJETIVO

Fomentar o desenvolvimento das microempresas empresas de pequeno porte e de

microempreendedores individuais (MEIs) dos setores industrial agroindustrial, mineração,

turismo, comércio, prestação de serviços empreendimentos culturais, bem como a produção,

circulação, divulgação e comercialização de produtos e serviços culturais.



LINHAS DE CRÉDITO

BUSCA AS LINHAS DE CRÉDITO DISPONÍVEIS AS EMPRESAS NOS
BANCOS NO QUAL O EMPREENDEDOR TEM RELACIONAMENTO

É UM BOM CAMINHO PARA OBTENÇÃO DO CRÉDITO.



LINHAS DE CRÉDITO

Micro Empresas (faturamento até R$ 360 mil no ano);

Empresas de Pequeno Porte (faturamento até R$ 4,8 milhões no ano).

Taxa de juros máxima igual a SELIC + 1,25% ao ano;

Prazo de pagamento de 36 meses;

Carência de 8 meses.

O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno

Porte é uma linha de crédito para que os pequenos negócios possam

acessar capital de giro durante a pandemia do novo coronavírus;

Direcionando a:

Condições gerais:




