


O objetivo desta nossa aula é ainda abordar a 
viabilidade dos negócios mencionando os 

desembolsos, detalhando os principais tipos de saídas 
de recursos financeiros.
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• É importante ressaltar que nem sempre um negócio será inviabilizado
porque teve uma baixa receita de vendas, muitas vezes o problema
está no alto volume de desembolsos;

• A empresa pode ter sido competente na gestão comercial (vendas),
porém não foi tão competente em controlar bem os pagamentos
podendo acabar gerando prejuízos;

3



4



• Geralmente, existem poucas fontes de recursos e muitos tipos 
pagamentos;

1. Entradas:

1.1 Venda de produtos;

1.2 Venda de serviços;
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1. Saídas:

1.1 Aluguel;

1.2 Seguros;

1.3 Impostos;

1.4 Salários;

1.5 Serviços terceirizados;

1.6 Comunicação;

• Controlar as saídas de recursos irá exigir maior atenção, devido a sua 
diversidade e quantidade de itens, do que o controle das receitas;
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• Para Martins (2000), todo gasto relativo à bem ou serviço que são
utilizados na produção de outros bens ou serviços são denominados
de custos;

• Por despesas entende-se como o valor gasto com bens e serviços
relativos à manutenção da atividade da empresa, bem como aos
esforços para a obtenção de receitas através da venda dos produtos;
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• Gastos relativos à fabricação de um produto ou os gastos para a
geração de um serviço são denominados de custos de produção;

• Os demais desembolsos serão tratados como custos de estrutura da
empresa. Irão existir sempre, mesmo que a empresa não tenha
fabricado nenhum produto ou gerado nenhum serviço;
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Atividade Diária

1. São exemplos de Desembolsos para a empresa exceto:

a) Contas a Receber

b) Pró-labore

c) Impostos

d) Folha de pagamento

e) Custos fixos
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Atividade Diária

2. Cite 3 exemplos de custos e 3 exemplos de despesas de acordo com
a apostila;

3. A empresa de aviação que caiu com time de Chapecó que viajava
para a Colômbia em agenda na Libertadores da América, tentava
economizar em custo ou despesa?
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Atividade complementar

1. Por que o marketing é o setor que sustenta o negócio do ponto de
vista da geração de receitas?

2. De fato, qual é a grande sacada do marketing nesse contexto?.
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