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Introdução
• A inclusão de um plano financeiro dentro de um plano de
negócios procura demonstrar um conjunto de projeções
abrangentes que possam refletir o desempenho futuro da
empresa em termos financeiros.
• Dentro de um plano de negócios, a elaboração de um plano
financeiro deve compreender:
•
•
•
•
•

balanço patrimonial,
plano de investimentos,
fluxo de caixa,
planilha de custos,
plano de vendas.

Balanço Patrimonial
• Funciona como uma fotografia da situação da empresa em um
determinado instante.
• O balanço é dividido em 3 partes distintas:
1 – Ativo: corresponde a todos os bens e direitos da empresa
2 – Passivo: são obrigações e dívidas da empresa
3 – Patrimônio líquido: são os recursos dos proprietários investidos na
empresa

• O balanço demonstra o equilíbrio entre os bens e direitos da
empresa e a soma das obrigações, dívidas e recursos que os
proprietários investiram nela.

Balanço Patrimonial
• O balanço é organizado em 2 colunas, sendo uma para o ativo e
outra para o passivo e o patrimônio líquido. (veremos na figura
a seguir).
• As contas do balanço são organizadas, em primeiro lugar, pela
liquidez e depois pelo prazo de pagamento.
• Por outro lado, o balanço também permite analisar a
necessidade de capital de giro ou capital circulante líquido (CCL)
da empresa.
• O capital de giro é calculado pela diferença entre o ativo
circulante e o passivo circulante.

Fluxo de Caixa
• A ferramenta adequada para um bom controle financeiro de
curto prazo denomina-se fluxo de caixa, ou seja, um
acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros
no caixa da empresa.

• Em linhas gerais, um fluxo de caixa representa a soma de todas
as entradas financeiras, das quais são subtraídas todas as saídas
financeiras, restando a apresentação dos saldos.
• Dependendo do grau de acurácia com o qual a empresa deseja
analisar seus resultados, o fluxo de caixa pode ser realizado
diariamente, semanalmente, mensalmente etc.

Fluxo de Caixa
• Os principais itens que compõem um fluxo de caixa são:
1 – Investimento inicial: trata-se de um valor que a empresa necessita
gastar para iniciar suas atividades.
2 – Saldo de caixa inicial: é o valor que a empresa tem no caixa, no
primeiro dia de operação do período em que está sendo projetado o
fluxo de caixa.
3 – Total de entradas: é a quantidade total de dinheiro que efetivamente
entrou no caixa da empresa, com exceção das promessas de pagamento.
4 – Total de saídas: é o registro de todos os pagamentos realizados,
divididos por contas de custos ou contábeis.

Fluxo de Caixa
• Os principais itens que compõem um fluxo de caixa são:
5 – Saldo no período: é o valor total, subtraindo-se o total de entradas
do total de saídas, indicando o resultado positivo ou negativo.
6 – Reserva de capital: é o valor que a empresa pode poupar, caso
necessário, para outros investimentos.
7 – Depreciação: é o valor correspondente ao desgaste das máquinas e
equipamentos que não pode ser desembolsado, porém, a empresa
precisa compreender que necessitará repor o ativo.
8 – Fluxo líquido de caixa: é a diferença entre o total de entradas e o
total de saídas, incluindo também a subtração do valor das reservas e a
adição do valor da depreciação. O resultado deve ser transportado para o
saldo inicial de caixa de período seguinte.

Demonstrativo de
Custos e Despesas
• No plano operacional, a questão do sistema de custeio é
abordada sob o ponto de vista da tomada de decisão e, no
plano financeiro, a questão dos custos e despesas deve ser
abordada sob o ponto de vista dos recursos econômicos.

Demonstrativo de Custos e Despesas
• Se divide nas seguintes etapas:
• Mão de obra direta: representada pelo total de salários pagos aos
empregados que atuam diretamente na produção, acrescido dos
respectivos encargos sociais.
• Mão de obra indireta: representada pelo total de salários pagos aos
empregados que atuam em funções de apoio à área produtiva ou em
funções administrativas acrescido dos respectivos encargos sociais.
• Custos variáveis: são todos os custos que dependem ou variam em
relação às quantidades produzidas ou vendidas.
• Custos fixos: são todos os custos que não dependem ou não variam em
relação às quantidades produzidas ou vendidas.
• Impostos e contribuições: representados pelos valores recolhidos aos
governos federal, estadual ou municipal, incidentes sobre as vendas.

Plano de Investimentos
• Qualquer empresa deve sempre ter um plano de
investimentos, pois isso reflete uma preocupação com o
futuro.
• Um plano de investimentos deve ser dividido em 4 partes:
• investimentos pré-operacionais,
• investimentos fixos,
• capital de giro,
• capacitação do pessoal.

Plano de Investimentos
(Investimentos pré-operacionais)
• São os gastos que o empreendedor efetua
antes de sua empresa começar a funcionar, ou
seja, antes de entrar em operação.

Plano de Investimentos
(Investimentos fixos)
• São os gastos com a aquisição e instalação de
máquinas e equipamentos, obras e reformas,
móveis e utensílios, veículos, centrais telefônicas,
aparelhos eletrônicos e de informática, imóveis,
salas, casas, lotes e galpões.

Plano de Investimentos
(Capital de giro)
• São os gastos operacionais necessários para iniciar
as atividades da empresa e colocá-la em
funcionamento. Referem-se ao aluguel do imóvel,
aos salários e encargos, aos gastos com telefone,
água e luz, aos honorários do contador, aos
materiais de limpeza etc.

Plano de Investimentos
(Capacitação do pessoal)
• São os gastos com treinamento e desenvolvimento
de habilidades e capacitação dos empregados, para
que a empresa adquira conhecimentos e possa
atender às exigências do mercado, tanto nos
requisitos de desempenho e qualidade dos
produtos existentes quanto no lançamento de
produtos.
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