
Estrutura
Negóciode 

um



Fluxo de um Negócio | Ex. Agência de Turismo

É importante entender como funciona o Fluxo de um negócio que tem no front o 
segmento do negócio. Sendo ele indústria, comércio ou serviço, e a partir dos 
controles e o gerenciamento passam a ser muito parecidos.



Todas as vendas entram pelo Front Office, onde são geradas as 
receitas. O FILTRO é a conferência dessas vendas.

Front Office de uma Agência de Turismo



O Back Office é quem vai fazer todos os controles para que a 
Rotina funcione redonda, para isso é importante que a pessoa da 
conferência seja experiente e entenda bem os procedimentos.

Back Office | Controles e Gestão



Operação e Suporte

Operação e Setores de Suporte: Em todas as empresas existem o negócio principal 
e os setores que dão suporte para que o negócio principal se sustente.

Indústria: A produção de um bem é o negócio principal da empresa, porém 
necessita do setor de marketing e vendas para vender seus produtos, o RH que 
organiza as pessoas dentro da sua rotina e função, e o departamento financeiro, 
para fazer os controles de pagamentos e recebimentos, além de outros setores não 
menos relevantes.

Comércio e Serviço: Funcionam muito parecidos, apenas o negócio principal muda, 
ou seja, o comércio vende o produto acabado e o setor de Serviço vende um 
determinado serviço. Porém todos eles precisam do Marketing e Vendas, RH e do 
Financeiro.



Operação e Suporte

Negócios: Todo negócio no início começa com o conhecimento do seu 
fundador em uma determinada habilidade, geralmente adquirida por um lugar 
que tenha trabalhado, ou tenha uma ideia de colocar um negócio.

No primeiro momento as coisas seguem bem, por se tratar de um negócio 
pequeno e o empreendedor conseguir gerir sem exigir maiores conhecimentos 
de gestão.

Porém com uma bem sucedida política de vendas e um bom produto para 
oferecer ao mercado, o negócio começa a crescer, e a exigir alguns 
conhecimentos na área de controles e gestão.

Inicia-se então os problemas e a exigência de maiores controles gerenciais, por 
isso costumamos dizer que a Consultoria vai lhe ajudar justamente no 
momento que o empreendedor mais precisa, e em processos que ele ainda 
não tem domínio.



Como está dividido o Projeto Finanças Estratégicas?

O Projeto Finanças Estratégicas está dividido em 3 pontos, na sequência para 
que o empreendedor, além de controlar e gerenciar suas finanças, possa 
entender todo os controles gerenciais para fazer uma boa gestão:

Controles Básicos: Procuramos entender se os controles estão sendo feitos 
corretamente, o Caixa, o Contas à Receber e a Pagar e a Conciliação bancária, 
fechando o ciclo dos controles. Além de ser imprescindível ter um bom 
controle, eles irão gerar as informações necessárias para o próximo passo, 
onde iremos Apurar os Resultados e montar o Controle do Fluxo de Caixa.

Gestão das Finanças: Nessa fase entraremos na Gestão do Negócio, 
montando o Fluxo de Caixa e o DRE (Demonstrativo de Resultado do 
Exercício), sendo um para controlar os recursos que entram e saem da 
empresa, e o outro para apurar se a empresa está tendo 
lucro ou prejuízo, além da Precificação e o Orçamento 
Estratégico.



Mapa de Riscos: Ainda fazendo parte da fase Gestão das 
Finanças,  vamos detalhar e mostrar um Mapa de Riscos, com a 
análise dos principais pontos onde o empreendedor deverá 
atuar para minimizar ou eliminar os riscos apresentados pelo 
negócio.

Sendo eles: Inadimplência, Garantia de crédito com 
fornecedores, Capital de investimentos, Capital de giro 
operacional, Gestão de crédito de clientes, Pulverização da 
carteira de clientes, Desencaixe (pagar antes de receber), Capital 
de segurança, Endividamento ou enriquecimento.

Pretendemos ainda implantar o acompanhamento dos principais 
indicadores do negócio, visando a manutenção na gestão por 
resultados.

Como está dividido o Projeto Finanças Estratégicas?



Controles Básicos:

Plano de Contas: É o agrupamento ordenado de todas as contas que serão 
utilizadas pela empresa para classificar suas receitas e despesas, sendo 
divididas em Receitas, Custos, Despesas Variáveis e Despesas Fixas.

Custo: É tudo aquilo que incide diretamente na produção ou aquisição de um 
produto, para empresas que comercializa produtos acabados, utilizamos o 
CMV (Custo de Mercadorias Vendidas) que para efeito de apuração de 
resultado, só são consideradas as mercadorias vendidas. 

Despesas Variáveis: São as despesas que variam de acordo com a venda de 
um produto em um determinado período. Ex: Fretes, comissões de 
vendedores, impostos sobre vendas.

Despesas Fixas: São as despesas de estrutura que mesmo com o aumento ou 
diminuição das vendas, a empresa tem que 
desembolsa-las. Ex. Aluguel, energia, salários.



Controles Básicos:

Caixa Diário: É o registro do movimento de vendas do dia, sendo em 
dinheiro, cartões de débito e crédito e também faturamento, o que entra 
em dinheiro vai para o banco e os demais geram um contas à receber.

Contas à Receber: São os valores que uma determinada empresa tem 
a receber de seus clientes ou mesmo transações em cartões. Quando 
uma determinada empresa vende bens ou serviços, ela pode optar por 
oferecer prazo para os seus clientes efetuarem os pagamentos.

Contas à Pagar: Significa o dinheiro que a empresa deve, em contas e 
obrigações. 

Conciliação bancária: É a simples conferência das contas bancárias com o 
controle financeiro interno. Verifica-se o saldo bancário do controle 
interno, os lançamentos e se suas datas estão idênticos 
ao extrato do banco.



Gestão das Finanças:

Fluxo de Caixa: É uma ferramenta empresarial que serve para controlar a 
movimentação financeira de uma empresa em um determinado período 
de tempo.

DRE (Demonstrativo do Resultado Gerencial): É uma demonstração 
contábil que se destina a evidenciar a formação do resultado líquido em 
um exercício, através do confronto das receitas, custos e despesas, 
apuradas segundo o princípio contábil do regime de competência.

Ponto de Equilíbrio: É o valor ou a quantidade que a empresa precisa 
vender para cobrir o custo das mercadorias vendidas, as despesas variáveis 
e as despesas fixas. 

Precificação: É a forma de pensar e agir na definição dos preços de 
produtos e serviços levando em consideração a estratégia da organização, 
sustentabilidade, crescimento e investimentos 
futuros.



Gestão das Finanças:

Margem: É quantia em dinheiro que sobra da Receita obtida através 
da venda de um produto, serviço ou mercadoria após retirar o valor 
dos gastos variáveis, este composto por custo e despesas variáveis.

Rentabilidade: É a taxa percentual que exprime a lucratividade de um 
determinado ativo, nessa caso da empresa.

Ciclo Operacional: É o período de tempo desde a compra de matéria-
prima para a indústria ou de mercadorias para serem revendidas, até 
o recebimento do dinheiro através da venda.

Capital de Giro: É a diferença entre os recursos disponíveis em caixa 
e a soma das despesas e contas a pagar.



Gestão das Finanças:

Pró Labore: É uma das formas de remuneração dos sócios, não existe uma 
regra específica, por isso sugerimos que defina-se por um valor fixo de 
acordo com a função, calculando-se as despesas fixas mensais ou mesmo 
definindo um percentual de lucro do negócio.

Orçamento Financeiro Estratégico: Também conhecido como Orçamento 
Empresarial, compreende um conjunto de ações sistematizadas que 
objetivam projetar e controlar os resultados financeiros da empresa em 
um determinado horizonte temporal a partir de objetivos, metas e 
atividades previamente planejadas.

Em nosso planejamento, iremos planejar os gastos futuros, definir as 
metas com acompanhamento, mês a mês dos resultados.



Mapa de Riscos:

Mapa de Riscos: Nessa fase iremos mitigar os riscos do negócio, para que 
o empreendedor possa diminuir seus impactos ou mesmo eliminá-los:

Inadimplência: Medir o valor e percentual de inadimplência, para agir de 
forma eficiente ao liberar crédito para clientes.

Garantias de Crédito com Fornecedores: Em alguns negócios, cada vez 
que a venda aumenta, os fornecedores exigem uma garantia, por isso 
sempre que for pensar em aumentar as vendas, devem ser analisadas 
como será dado essa garantia e seu custo.

Capital de Giro Operacional: É o valor necessário para sustentar o negócio, 
cada vez que é vendido à crédito.

Gestão de Crédito de Clientes:  Como o crédito fornecido à clientes, 
impactam no caixa da empresa, principalmente em caso de inadimplência 
é imprescindível que seja feita uma análise de 
crédito criteriosa. 



Mapa de Riscos:

Capital de Giro Operacional: É o valor necessário para sustentar o 
negócio, cada vez que é vendido à crédito.

Gestão de Crédito de Clientes:  Como o crédito fornecido à clientes, 
impactam no caixa da empresa, principalmente em caso de 
inadimplência é imprescindível que seja feita uma análise de crédito 
antes de liberar qualquer venda nessa modalidade. 

Pulverização de Clientes: Devem ser analisados os percentuais de 
participação de cada cliente, dentro da empresa, deixando seu 
percentual bastante insignificante, diminuindo o impacto caso esse 
cliente não faça mais parte da carteira.

Desencaixe: Seria o que o Ciclo Operacional calcula, que é quando você 
adquire bens ou serviços e paga antes de receber dos clientes.



Mapa de Riscos:

Capital de Segurança: É o valor necessário para sustentar as despesas 
da empresa, e entender quantos meses aguenta mesmo com venda 
baixa.

Endividamento/Enriquecimento: É o resultado do negócio, 
acumulado durante um determinado período, analisando seus lucros 
ou prejuízos.

Capital de Investimento: É a capacidade financeira que a empresa tem 
para fazer investimentos, visando seu crescimento e ganhos futuros.



“O sucesso nasce do querer, da determinação e 
persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo 
não atingindo o alvo, quem busca e vence 
obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis”
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