


7.1 Receitas do projeto  

 Divisão das receitas:
Receitas operacionais
Receitas não operacionais.

 Conforme Ribeiro (2013), as receitas operacionais são aquelas decorrentes do
desenvolvimento das atividades normais da empresa, as mais comuns são:

- Receita bruta
- Receitas Financeiras e outras receitas operacionais.

 As receitas não operacionais: provenientes de transações não incluídas nas atividades
principais ou acessórias que constituem objeto da empresa, por exemplo, o
montante obtido na alienação de bens ou direitos integrantes do ativo permanente.
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7.1 Receitas do projeto  

 Destaca-se que, apesar das receitas financeiras serem classificadas contabilmente
como operacionais, na prática, não estão relacionadas com a atividade fim da
empresa. Portanto, para fins gerenciais, deve-se considerá-las em separado na
montagem da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE).

Demonstração do Resultado do Exercício
“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
necessário.”
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7.1 Receitas do projeto  

 A determinação das receitas do projeto apresenta certa complexidade, uma vez que
estimar o faturamento de uma empresa que ainda não iniciou suas atividades,
consiste em uma tarefa difícil.

 A receita prevista representa o montante de vendas de produtos e/ou serviços ao
longo do período de tempo considerado.

Obtido através de projeção de mercado desses
produtos e/ou serviços multiplicados pela parcela
desse mercado que se pretende conquistar e
multiplicado ainda pelo preço de venda unitário.
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7.1 Receitas do projeto  

Todo recurso que a cooperativa necessita para pagar as contas, os
fornecedores, o pagamento de funcionários, de energia, água, telefone,
impostos, taxas e contribuições, e garantir a recompensa dos sócios, etc.
ela obterá a partir do seu faturamento.

Significa que precisa garantir que o preço a ser adotado para os produtos
que comercializar seja suficiente para pagar estas contas por isso que o
preço de venda costuma ser a chave do sucesso de muitos negócios.
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