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PRECISA DE VOCÊ
S AU DÁV E L

SE
PROTEJA

Por causa do coronavírus (COVID-19) o mundo está
em quarentena. As pessoas estão saindo de casa
cada vez menos (e comprando cada vez menos) para
evitar disseminar a doença. Entretanto, o seu negócio
precisa continuar pois é a sua fonte de renda. Esse é
um guia rápido e prático com dicas e estratégias
sobre Finanças. Para se aprofundar nesse tema,
FRQȴUDRVRXWURVHERRNVHQRW¯FLDV

O QUE SÃO

FI
NAN
ÇAS?
De modo resumido, é a gestão de dinheiro que circula entre
SHVVRDVHPSUHVDVHRUJDQL]D©·HVS¼EOLFDVDSDUWHGDHFRQRPLD
TXHDYDOLDRXVRGRVUHFXUVRVȴQDQFHLURV(QW¥RVHYRF¬WHPXP
negócio, é essencial usar com mais atenção e planejamento o seu
dinheiro.

O QUE FAZER PARA
NÃO FICAR NO VERMELHO

01
ORGANIZE
SEU FLUXO
DE CAIXA

2SULPHLURSDVVR«RUJDQL]DURVHXȵX[RGHFDL[D
HPTXHVHFRORFDHQWUDGDV FRPRFRQWDVDUHFHEHU 
HVD¯GDV FRQWDVDSDJDUSRUH[HPSOR 3DUDLVVR
YRF¬SRGHID]HUXPDSODQLOKDQR([FHORXDQRWDUHP
um caderno – mas o importante é que todo o
dinheiro movimentado no seu negócio seja
UHJLVWUDGR$SDUWLUGRȵX[RGHFDL[D«SRVV¯YHO
LGHQWLȴFDURQGH«QHFHVV£ULRID]HUFRUWHVHRQGHG£
mais lucro.

VEJA UM EXEMPLO
DE FLUXO DE CAIXA
NA PRÓXIMA
PÁG I N A

(VVHPRGHORGHȵX[RGH
FDL[D«DSHQDVXP
H[HPSORSDUDTXHYRF¬
possa criar o seu próprio.
Porém, é importante
adaptar para a sua rotina
HSUHHQFKHUHVVDWDEHOD
todos os dias.

FLUXO DE CAIXA

SEGUNDA
PREVISTO REALIZADO

TERÇA
PREVISTO REALIZADO

PREVISÕES
Saldo inicial
Entradas
Venda à vista
Recebimento a prazo
Total entrada
Fornecedores
Pessoal
Aluguel
Frete
Agua
Luz
Telefone
Investimentos
Total de saídas
Saldo atual
Previsto: Valores que estavam previstos para serem pagos.
Realizados: Valores que foram pagos.

QUARTA
PREVISTO REALIZADO

QUINTA
PREVISTO REALIZADO

02

F I Q U E AT E N T O A E S S E S
VA L O R E S

Ao entender as categorias do dinheiro que entra e sai da sua
HPSUHVDYRF¬FRQVHJXHFODVVLȴFDUDVTXDQWLDVTXHFLUFXODP
QRVHXFDL[DHFRPSUHHQGHUPHOKRURVHXQHJµFLR

DESPESA

«WRGRRJDVWRSDUDRVHXQHJµFLRIXQFLRQDU&XVWRȴ[RQ¥R«
UHODFLRQDGRDRSURGXWRQ¥RYDULDQRP¬VFRPR£JXDOX]LQWHUQHW
Custo variável é relacionado ao produto/serviço e varia conforme o
Q¼PHURGHYHQGDVVHYRF¬ID]ERORVFXVWRVYDUL£YHLVV¥RIDULQKD
RYRVOHLWHHGHPDLVLQVXPRVTXHYRF¬XVDSDUDID]HURVHXSURGXWR

LUCRO

«RTXHVREUDHQWUHRFXVWRSDUDID]HURSURGXWRVHUYL©RHRTXDQWR
YRF¬FREUD

RETORNO SOBRE O
INVESTIMENTO (ROI)

é a relação entre o dinheiro ganho ou perdido através de um
investimento. Serve para entender em quanto tempo o dinheiro que
YRF¬LQYHVWLULU£UHWRUQDUDRVHXEROVR

PRAZO PARA RETORNO DO
I N V E S T I M E N TO ( PAY B AC K )

é o tempo necessário para que a empresa produza resultados que
permitam aos investidores recuperar todo seu investimento, ou seja,
o prazo para começar a ganhar dinheiro de verdade.

C A P I TA L D E G I R O

«RGLQKHLURQHFHVV£ULRSDUDȴQDQFLDUDFRQWLQXLGDGHGDVRSHUD©·HV
GDHPSUHVDRTXDQWRYRF¬SUHFLVDWHUHPFDL[DWRGRP¬VSDUDQ¥R
faltar dinheiro para pagar as contas.

03
CORTE
E REDUZA
SUAS
DESPESAS

04

05
I N V I S TA
NO
DELIVERY

&RPRVHXȵX[RGHFDL[DDWXDOL]DGRYHMDRTXH
SRGHVHUFRUWDGRRXUHGX]LGR3DUDLVVRYRF¬
SUHFLVDGHȴQLURTXH«SULRULGDGH*HUDOPHQWHR
DOXJXHOHRTXHYRF¬XVDSDUDSURGX]LUV¥RDV
maiores despesas. Desde 25 de março de 2020 a
$J¬QFLD1DFLRQDOGH(QHUJLD(O«WULFD $QHHO 
suspendeu durante 90 dias o corte no fornecimento
de energia elétrica dos consumidores. Então, se o
VHXQHJµFLRIRUHPFDVDYRF¬SRGHFRUWDUD
GHVSHVDGDOX]GRVHXȵX[RGHFDL[DDWXDOȂSRU«P
inclua esse gasto no planejamento futuro, pois
suspensão do corte da luz durante esse período
Q¥RVLJQLȴFDTXHYRF¬Q¥RWHU£PDLVTXHSDJDUHVVD
conta.

RENEGOCIE
&RQYHUVHFRPRVHXEDQFRHVHXVIRUQHFHGRUHV
VREUHRVYDORUHVTXHHVW¥RSHQGHQWHVHIXWXUDV
FREUDQ©DV3DUDRVHXIRUQHFHGRUSRUH[HPSOR
YRF¬SRGHVXJHULUIUDFLRQDURFXVWRGD
matéria-prima do seu negócio. Caso não houver
QHJRFLD©¥REXVTXHRXWURVIRUQHFHGRUHV

1HVWHPRPHQWRHPTXHGHYHPRVHYLWDUDRP£[LPR
entrar em contato com muitas pessoas, o serviço de
delivery pode ser uma alternativa para a entrega
dos seus produtos. Porém, calcule o custo dessa
PRGDOLGDGH&DVRYRF¬IRUID]HUDHQWUHJDGHFDUUR
PRWRRXELFLFOHWDYHMDVHDYHQGDFRPSHQVDRYDORU
GRGHVORFDPHQWR2XWUDSRVVLELOLGDGH«ID]HU
parceria com algum vizinho, amigo ou familiar para
ID]HUHVVDVHQWUHJDV$O«PGLVVRYRF¬SRGH
determinar um período para as pessoas fazerem os
pedidos, o que te ajuda a planejar o delivery – e não
esqueça de divulgar isso nas redes sociais!

06
OFEREÇA
OUTRAS
FORMAS
DE
PAGAMENTO

Se o cliente não sai de casa, a conta precisa chegar
nele de alguma forma. Uma opção é o serviço de
SDJDPHQWRSRUHPDLOGR3D\3DOYRF¬FULDXPD
conta, informa o valor da compra e cadastra o
e-mail do cliente. Automaticamente, seu cliente
UHFHEHDVROLFLWD©¥RGHSDJDPHQWRTXHHOHSRGH
pagar na hora com o cartão de crédito ou, caso
SRVVXDQDFRQWD3D\3DO2YDORU«OLEHUDGRSDUD
YRF¬HPDW«KRUDVDSµVDFRQȴUPD©¥RGR
SDJDPHQWRHDVWD[DVFREUDGDVV¥RDVWDULIDV
aplicadas à cada transação realizada.
9RF¬WDPE«PSRGHDFHLWDUSDJDPHQWRYLDGHSµVLWR
RQOLQHDWUDY«VGDVXDFRQWDEDQF£ULD$PDLRULDGRV
EDQFRVSRVVXHPDSOLFDWLYRRXVLWHTXHSHUPLWHP
GHSµVLWRVHUHFHELPHQWRV(QW¥RYRF¬LQIRUPDR
valor da compra e o comprador realiza o depósito.
Se por preciso o pagamento em dinheiro, não
esqueça de higienizar suas mãos com álcool em gel
70 antes de pegar as notas.

