
GASTOS
Todas as saídas de

dinheiro da empresa.
Todos os bens e serviços

adquiridos.

Os gastos não relacionados diretamente com

o produto/serviço, mas fundamentais para

que a empresa funcione.  São os gastos

relativos a administração da empresa, como

área comercial, área financeira, marketing,

ou seja, todos os gastos necessários para

manter a estrutura da empresa. Honorários

contábeis, salários do pessoal do

administrativo e vendas, propaganda,

energia do escritório, entre outros.

DESPESASCUSTOS
Todos os gastos que têm relação direta com a

produção de um bem ou serviço, ou da

aquisição de um bem para vendê-lo. Os custos

integram diretamente o valor do estoque. São

considerados custos os gastos relativos a

aquisição e produção de mercadorias, como por

exemplo, matéria prima, ou mercadoria para

revenda, mão de obra, embalagens, gastos

gerais de fabricação, manutenção e

depreciação da fábrica. 

E que tal começar pelo
controle dos gastos? 

Mas gastos se subdividem e
é bom que cada um seja
colocado em seu devido

lugar. Assim o
empreendedor terá bases

para fazer análises
financeiras, calcular seus

custos reais e sua
lucratividade.

Sabe o que mais impressiona? É que

para a maioria dessas empresas, o

fato de não terem controles, como

um fluxo de caixa, dificulta a

visualização de como está a

situação financeira da empresa

 PODEM SER

GASTOS
Tipos de gastos em sua empresa

Pequenas, médias e
micro empresas que
fecham as portas
antes de completarem
4 anos de vida,
segundo pesquisa do
Sebrae

50%

 Gastos

 Custos Despesas Investi-
mentos

INVESTIMENTOS
Investimentos se aplicam tanto à compra de novos bens para aumentar a produção da sua

empresa: máquinas, equipamentos, ampliação da área útil da empresa, compra de

prédios; como também a aplicação em produtos financeiros que aumentam a riqueza da

empresa.

Geralmente os investimentos são feitos em ativos fixos: tangíveis, que são os bens da

empresa e compõe seu patrimônio. Mas também há os ativos intangíveis, como marcas,

logotipos e patentes de produtos. 


