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É o Fluxo do Dinheiro no Negócio.

É o 'movimento' de entradas e
saídas do dinheiro no Caixa da
Empresa

Controle de Caixa

NOSSA!!!!!

Mas que simples e fácil.

#partiufazercontrole



#SQN

Se é tão fácil assim, porque 100% dos negócios
não têm ESSE TAL controle de caixa?

Ah, essa é fácil responder: porque precisa de muito controle e
disciplina. Precisa de controles de entradas no caixa da empresa
e no banco; controles de saídas no caixa da empresa e no
banco; precisa de conciliações entre o caixa da empresa e a
conta do banco. Precisa 'bater' o que existe no caixa (banco e
empresa) com o controle do papel.

Mas sem estresse! Não é complicado. Mas dá
trabalho, precisa de muita atenção e dedicação.
Além de muito controle, é claro.



Fluxo de Caixa

O Controle de Caixa vai trabalhar com o
ato consumado: quando o dinheiro 'entrou
de fato' no caixa da empresa e 'saiu de
fato' do caixa da empresa.

Existem vários tipos de Fluxo de Caixa. 

Mas aqui eu vou falar daquele para você utilizar no dia a

dia, que você pode utilizar para controlar seus gastos,

entender onde está sendo aplicado o dinheiro e tomar suas

decisões. 

Primeiro, o Controle de Caixa vai se basear em dinheiro de

'verdade' (claro que você pode - e deve - fazer o fluxo de

caixa projetado, mas depois precisa confrontar com o que

realmente aconteceu).

Com dinheiro de verdade quero dizer que esse fluxo de

caixa vai lançar somente quando a empresa pagou ou

recebeu (entrou no caixa ou saiu), não a promessa da

entrada (venda a prazo) nem a promessa da saída

(compra a prazo). 

E aí que entra a necessidade de controles.

Se não houver controles fieis das entradas e saídas

NÃO VAI DAR RESULTADO. Quer dizer, serão

inúteis, pois os resultados NÃO SERÃO REAIS.



FLUXO DE CAIXA

Precisa ser útil para a gestão financeira de seu
negócio e servir para a tomada de decisão.

Vamos falar da estrutura simples do FLUA

(=) Saldo anterior

(+) Entradas do período 

(-) Saídas do período 

(=) Saldo Final 



Agora, vamos de dicas rápidas e simples para você
realizar seus controles e utilizar como um Fluxo de Caixa
que realmente seja útil para a Gestão de seu negócio.

(=) Saldo anterior

O saldo anterior refere-se a todo dinheiro que você
tem em caixa antes de começar a realizar os

lançamentos das entradas e saídas do período. 
Portanto, some: o dinheiro que você têm disponível

no banco + caixa da empresa (aquele lá na frente da
loja utilizado para troco ou iniciar o dia) + o que você

tem disponível no cofre da empresa. 
Ah, e se você tiver um dinheirinho lá na sua casa, que seja da empresa, conta

também, ok!



Lance todas as entradas do período (dica é fazer
diariamente).

Entrada no caixa da empresa + Entrada no banco =
Entradas Totais do dia

(+) Entradas do período

As entradas no banco podem ser depósitos de clientes, pix, os recebimentos
das compras no cartão de débito e das compras no cartão de crédito.
Também é importante ter controles das vendas com cartões, depósitos, pix
para fazer as conciliações das vendas realizadas x recebimentos.



Fácil pensar em registrar todas as saídas. Só anotar
tudo o que sai, correto?
Isso, correto.
Mas você pode fazer bem melhor: fazer o controle de
saídas por tipo de conta. Assim, você terá o controle
das saídas e ainda conseguirá visualizar em quais
contas precisa fazer ajustes, se necessário 
*não esquece de anotar aquela água que você tomou com o dinheiro
da empresa e nem aquele retirada para pagar a conta da sua
energia pessoal, combinado?

(-) Saídas do período



Por exemplo:
Todas as contas que forem relacionadas a compra de
estoque (matéria-prima, mercadorias, fretes sobre
compras de mercadorias, seguro dessas compras, etc),
crie uma conta Fornecedores.

Não se preocupe com termos contábeis. Pense em uma
estrutura de fluxo que sirva pra 'você' fazer a gestão
do seu negócio. E que te dê INFORMAÇÕES para
tomada de decisão!

 

(-) Saídas do período

1 - Separe por tipo de conta



1.1 Fornecedor X
1.2 Fornecedor Y   
1.3 Frete sobre compras
1.4 Impostos sobre compras

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

Se você separar todos os gastos relacionados a suas
compras para revenda, conseguirá ter uma visão mais
clara de quanto está 'custando' pagar seu estoque.
   

1.0 Pgto de Fornecedores / mercadorias



2.1 Impostos sobre vendas
2.2 Taxas Financeiras sobre vendas (cartões e emissão
de boletos, por exemplo)
2.3 Fretes sobre vendas (caso você assuma o gasto em
entregar a mercadoria para seu cliente)
2.4 Comissões sobre vendas

3.1 Salários 
3.2 Encargos
3.3 Gastos com Rescisões e admissões
3.4 Treinamentos
3.5 Seguros de vida / outros benefícios

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

2.0 Gastos com vendas

3.0 Gastos com funcionários



5.1 Energia / água / telefone / internet
5.2 Honorários contábeis / jurídicos
5.3 Associações de classe
5.4 Material de limpeza / escritório / copa / cozinha
5.5 Sistema
5.6 Segurança
5.7 Propaganda / divulgação
5.8 Outros

4.1 Alvarás, IPTUS, IPVAs, Certificados digitais,
cartório, seguros de empresa, automóveis...

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

4.0 Pgto de Taxas

5.0 Gastos Administrativos / Operacionais



6.1 O Prolabore é o salário do sócio-proprietário que
trabalha na empresa. Muitas vezes, ele não retira um
salário em um determinado dia, mas faz pequenas
retiradas para pagar suas contas pessoais (não é o
ideal, mas é o que acontece). Evite essa prática, mas
se acontecer, anote exatamente o dia da retirada e o
valor e lance como retirada de sócio. Não lance no seu
controle de fluxo de caixa a conta que foi paga
(exemplo: energia). Não é uma conta da empresa.
Mas aproveite para criar um controle extra de todas
as retiradas do sócio e anote para que foi a retirada.
Assim, também já utiliza a informação para fazer
controle pessoais financeiros. 

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

6.0 Prolabore



8.1 Devoluções
8.2 Pgto financiamentos

7.1 Tarifas bancárias
7.2 Juros bancários
7.3 IOF

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

7.0 Despesas Financeiras

8.0 Devolução de Empréstimos / financiamentos

9.0 Gastos Patrimoniais
9.1 Reformas e manutenções prediais
9.2 Reformas e manutenções de máquinas e
equipamentos



10.1 Máquinas e equipamentos
10.2 Móveis
10.3 Estrutura Física

Dicas de estrutura de contas para registrar
suas saídas

10.0 Investimentos

Essas são algumas dicas de estrutura do seu controle
de fluxo de caixa.

Assim, além de possibilitar informações de gastos por tipo
de conta, é possível analisar onde estão os maiores gastos.
E colocado dessa maneira, poderá ser útil para construir
outras análises financeiras. 

ORGANIZE DE MANEIRA QUE SEJA ÚTIL PARA A
TOMADA DE DECISÃO!



Somadas todas as contas pagas, você terá o total de
gastos do período (dia/semana ou mês).

Então, faça as contas:
Saldo inicial + entradas = Total de caixa disponível
( - ) Saídas
( = ) Saldo Final

Esse é o saldo que será utilizado para iniciar o próximo
período.

( =) Saldo do Período



Realizando esses
controles, você terá
facilmente a análise

financeira de seu negócio.

Mantenha
históricos dos

controles e analise
a evolução.

Faça controles de
TUDO. Isso mesmo, de

tudo.



Não existem caminhos mais fáceis
quando falamos de gestão financeira

de empresas. O que existem são
controles e analises, ajustes e

planejamentos, equilíbrio e
estratégia.

Por isso esse e-book trata de dicas
rápidas e simples, não de dicas

fáceis e pouco trabalhosas.



Assim como a frase de Jack

Welch: "Controle o seu destino

ou alguém controlará".

 

Controle suas finanças ou tudo

se descontrolará
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