


Atividade Complementar
1. Enumere 5 erros que podem causar grandes prejuízos financeiros
caso não sejam planejados pela empresa.

R => Falta de fluxo de caixa, contratação de funcionário sem perfil,
estoque mal planejado, atendimento deficiente;

2. O que pode acontecer caso um orçamento seja subestimado do
ponto de vista financeiro para a empresa?

R => As receitas previstas não se realizarão frente as despesa e custos,
haverá desequilíbrio financeiro. Dificuldade de fluxo de caixa, de
pagamento de fornecedores etc.
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Nessa aula já abordaremos a elaboração de um 
estudo de viabilidade

e as principais fontes de receita de uma empresa.
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• Total controle sobre a liquidez do negócio;

• Conhecimento pleno sobre todas as entradas e saídas de caixa, em 
perfeita sincronia;

• O que se espera receber = ao que é preciso pagar;
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• O mundo ideal não existe;

• Informações desencontradas, inflação, custo do dinheiro, incerteza,
concorrência fazem com que a empresa precise de um nível mínimo de
caixa;

• Muitas vezes temos ótimas ideias para ganhar dinheiro, mas não
conseguimos gerar recursos no caixa para que o negócio seja rentável;

• Por que será que ótimas ideias não são transformadas em negócios bem
sucedidos?
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1. Motivo transação: para transações diárias (ordinárias) como gastos 
com combustível, aluguel, pagamento de fornecedores, credores;

2. Motivo precaução: para transações incertas (extraordinárias), para 
cumprir com obrigações inesperadas;

3. Motivo especulação: retenção de moeda para aproveitar 
oportunidades de aplicação;
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• Gerar caixa é fazer com que o negócio viabilize e que a proposta para qual
a empresa foi criada, venda de produto ou serviços, seja de fato consumida
pelos clientes;

• Tendo pessoas interessadas, que são chamadas de público-alvo, que
desejam comprar os produtos/serviços será fundamental para essa
movimentação financeira;

• Clientes buscam soluções para:

1. Necessidades;

2. Desejos;

3. Dores; 7



• Existem quatro maneiras de aumentar a receita da empresa:

1. Aumentar número de clientes;

2. Aumentar o valor médio de cada transação;

3. Aumentar a frequência de transação por clientes;

4. Aumentar preços;

Obs: Nem todo cliente presta;
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• Mercado é a forma mais abrangente de atuação => Moda;

• Segmento é a divisão do mercado em grupos de interesses semelhantes
=> moda => corte e costura;

• Nicho é o recorte do segmento, considera grupo de interesses com
necessidades/desejos bem específicos => moda => corte e costura =>
roupas para cadeirantes;

• Sub-nicho grupo de pessoas com interesses mais particulares ainda dentro
do nicho => moda => corte e costura => roupa para cadeirantes => idosos;
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• Mercado: Educação;

• Segmento: 

• Nicho: 

• Sub-nicho:
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• Agir com proatividade: antecipar cenários;

• Visualização de oportunidades;

• Correr riscos calculados: reduzir as chances de erros;
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1. Será uma venda feita à vista ou a prazo? 

2. A venda será feita com ou sem garantias (porque o cliente pode não 
pagar)?

3. A venda pode ser parcelada? Em quantas vezes?
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• Falta de sintonia entre recebimentos e pagamentos;

• Eventos não previstos no planejamento da empresa;

• Possibilidade de furtos e desfalques;

• Grande investimento em estoque;

• Inadimplência de clientes;
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Atividade diária
1. São exemplos de fontes de receitas da empresa:

a) Impostos

b) Custos fixos

c) Custos Variáveis

d) Estoque

e) Lucros
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