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ACERTANDO AS CONTAS

Panejamento de 
fluxo de caixa

DRE / Análise 
financeira

PJ x PF 
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Fluxo de caixa





FLUXO DE 
CAIXA NO 
MERCADO



Entrada de 
faturamento 

líquido

Contas 
para pagar

Uma fórmula 
aparentemente 

simples



Entrada de 
faturamento 

líquido

Contas 
para pagar

Melhoria do 
mix de 

produtos

Prazo dos 
recebimentos

Controle 
custos e  
estoque

Planejamento 
de despesas

Prazo com 
fornecedores

Negócios além 
do bar



Entrada de faturamento líquido

Melhoria 
do mix de 
produtos

• Atenção à margem de contribuição 
• Foco na venda sugestiva de itens chave

DRINKS cerveja comida Petisco

Preço 
 (R$) 35 14 40 28

Cmv 21% 25% 40% 10%

Margem de 
contribuição 

(R$)
28 11 24 25



Prazo 
dos 

recebimentos

• Aproveitar a alta concorrências 
entre operadoras - redução de 
taxas e melhoria de prazos 

• Cuidado com o balança de 
conveniência de pagamento e prazo

Entrada de faturamento líquido



Negócios 
além do 

bar

• Novos negócios 

• Oportunidade Online / E-commerce  

• Delivery *

Entrada de faturamento líquido



Contas para pagar

Controle 
de custos 
e estoque

• Ficha técnica 

• Controle de perdas 

• Controle do CMV 

• Gestão de inventário otimizada 

• Menor custo parado no estoque



Prazo 
com 

fornecedores

“As vezes prazo é mais 
importante que preço”

Contas para pagar



Planejamento 
de 

despesas

• Planejamento de despesas não relacionadas à 
receita 

• Atenção às despesas “ocultas" e ditas como 
"inesperadas"

Contas para pagar



Como funciona na prática



EXEMPLO 
Pandemia COVID-19



Exemplo - gestão de fluxo de caixa

O que 
fizemos

Planejamento dos 
potenciais impactos 
no negócio com as 
premissas que 
tínhamos na mão

PASSO 0

Nossas premissas

Reabertura 
jul 

Operações com restrições 
de fluxo (50-60% do 
faturamento) 
ago - out 

Recuperação do fluxo (80% 
do faturamento) 
out - dez



Exemplo - gestão de fluxo de caixa

O que 
fizemos

Análise do fluxo de 
caixa com base nas 
despesas projetadas 
(já considerando o 
planejamento pré-
fechamento feito na 
semana anterior 
para redução de 
estoques)

PASSO 1

ABRIL

Até onde vai 

nosso caixa 

SEM 

FATURAMENTO

Planejamento dos 
potenciais impactos 
no negócio com as 
premissas que 
tínhamos na mão

PASSO 0



Exemplo - gestão de fluxo de caixa

O que 
fizemos

Análise do fluxo de 
caixa com base nas 
despesas projetadas 
(já considerando o 
planejamento pré-
fechamento feito na 
semana anterior 
para redução de 
estoques)

Negociação com 
todos os 
fornecedores / 
parceiros de 
negócio, reforçando 
as alianças:  
negociação de 
prazo, descontos e 
pontualmente, 
cancelamento de 
serviços.

PASSO 1 PASSO 2

Até onde vai 

nosso caixa 

SEM 

FATURAMENTO

Planejamento dos 
potenciais impactos 
no negócio com as 
premissas que 
tínhamos na mão

PASSO 0

junho



Julho

Exemplo - gestão de fluxo de caixa

O que 
fizemos

Análise do fluxo de 
caixa com base nas 
despesas projetadas 
(já considerando o 
planejamento pré-
fechamento feito na 
semana anterior 
para redução de 
estoques)

Negociação com 
todos os 
fornecedores / 
parceiros de 
negócio, reforçando 
as alianças:  
negociação de 
prazo, descontos e 
pontualmente, 
cancelamento de 
serviços.

Depois de uma 
longa análise com 
vários parceiros e 
empresas do setor, 
combinamos 15 dias 
de férias coletivas ao 
uso da MP 
936/2020 para 
suspensão 
temporária de 
contrato

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3

Até onde vai 

nosso caixa 

SEM 

FATURAMENTO

Planejamento dos 
potenciais impactos 
no negócio com as 
premissas que 
tínhamos na mão

PASSO 0



Exemplo - gestão de fluxo de caixa

O que 
fizemos

Análise do fluxo de 
caixa com base nas 
despesas projetadas 
(já considerando o 
planejamento pré-
fechamento feito na 
semana anterior 
para redução de 
estoques)

Negociação com 
todos os 
fornecedores / 
parceiros de 
negócio, reforçando 
as alianças:  
negociação de 
prazo, descontos e 
pontualmente, 
cancelamento de 
serviços.

Depois de uma 
longa análise com 
vários parceiros e 
empresas do setor, 
combinamos 15 dias 
de férias coletivas ao 
uso da MP 
936/2020 para 
suspensão 
temporária de 
contrato

Pré-aprovação de 
um financiamento 
de emergência com 
taxas extremamente 
competitivas, 
baseado na aliança e 
confiabilidade do 
modelo de gestão

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4

DEZEMBRO

Até onde vai 

nosso caixa 

SEM 

FATURAMENTO

Planejamento dos 
potenciais impactos 
no negócio com as 
premissas que 
tínhamos na mão

PASSO 0



Considerações finais

• Inclua o conceito de “pulmão" como parte integrada do seu negócio, não 
um "extra" 

• Planeje, planeje e planeje, mesmo na hora do aperto, para evitar uma 
nova surpresa 

• Muitas vezes a solução está mais dentro de casa do que você imagina - 
arrume sempre a casa



Exemplo de lançamento

Lançamento do 
detalhamento de 

cada nota



23

Análise de performance



PROCESSO CHAVE, 
Não importa o 

tamanho do se 
negócio



Estrutura de 
um DRE

Requisitos 
necessários "Números 

mágicos” e 
processos

Análise de 
performance



Mas antes de começar, o que é 
fundamental?

• Rigor nos apontamentos de TODOS os itens 

• Classificação das notas fiscais adequadamente 

• Disciplina na documentação - desde planilha, a sistemas mais 
simples até sistemas integrados (front de caixa e back)



ESTRUTURA DE UM DRE

Operação menor Operação maior



FATURAMENTO / FAT LIQUIDO

Detalhamento das 
contas

Detalhamento dos 
recebimentos 



Matéria prima (CMV)

Classificação de contas (precisão 
no lançamento das notas)

Possibilidade de detalhamento de 
sub-categorias



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

OUTROS CUSTOS VARIÁVEIS

Atenção aos materiais que não estão ligados 
diretamente às vendas - Gestão de Suprimentos

Controle e acompanhamento 
das taxas de cartão - 
potencial negociação

Lançamento das despesas de geração 
de demanda / entretenimento detalhadas



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

OCUPAÇÃO E INFRAESTRUTURA

Além das contas “tradicionais”, 
considerar despesa com 
qualquer taxa ou seguro 

relacionado

Manutenção - sempre diferenciar 
despesa de CAPEX



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

DESPESAS COM PESSOAL

Não esquecer das provisões

Definir os PRO LABORES desde o 
planejamento para viabilizar a 

separação de PF vs PJ



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

OUTRAS DESPESAS

TODAS as despesas devem ser 
consideradas e controladas. 

São de penas contas que se pode 
perder a visão do todo.



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

ATIVIDADES FINANCEIRAS

Acompanhar como parte do resultado 
do negócio todas as atividades 

financeiras.



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

INVESTIMENTOS / CAPEX

Todo investimento em equipamentos, 
instalações, etc deve ser considerado 

um CAPEX adicional no negócio.

Em algumas operações o controle de 
utensílios de salão e cozinha são 

chave, pois tem impacto grande no 
resultado operacional e fluxo de caixa



Planejamento



Planejamento ano, no mês a mês

Devemos ter sempre o 
planejamento linha a linha dos 

meses, e sempre acompanhar a 
variação versus o plano e versus um 

período equivalente anterior



PASSO 1: 
Planejamento do 
faturamento de 365 dias

DATAS 
ESPECIAIS

• Carnaval 
• Natal / Ano Novo 
• Jogos esportivos importantes 
• Eventos de entretenimento de grande porte

Normal

Pré - feriado

Pós - feriado

Feriado

SEG TER QUA QUI SEX SAB DOM

10K 8K 10K 15K 20K 50K 30K

30K 20k 25k 20k 50k 55K 30K

25K 25K 25K 30K 45k 50k 50K

10k 4k 6k 7k 10k 50K 30K



PASSO 2: 
Planejamento das outras linhas



Monitoramento de resultados



Análise de Resultados Análise de Negócio

Buscando 
sempre olhar o 
cenário como 

um todo



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

Números 
mágicos

FATURAMENTO 

FATURAMENTO  LIQUIDO

IMPOSTOS

CMV

CUSTOS VARIÁVEIS

DESPESAS COM PESSOAL

RESULTADO OPERACIONAL

100%

90%

10%

25-30%

13-17%

9-12%

4-6%

20-0%

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

OUTRAS DESPESAS

OCUPAÇÃO E INFRAESTRUTURA

52-43%

19-25%



Nível de Corpo Um 

Nível de Corpo Dois 

Bar                     balada             

Exemplo de diferenças entre modelos de operação 
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Pessoa fisica vs 
pessoa juridica





Principais riscos de misturar pf x pj

Falha no planejamento Risco com fiscalização



Comece pelo começo

• Tenha um CNPJ e use-o para tudo da 
sua operação 

• Tenha contas corrente separadas 

• Não misture as despesas domésticas 
com as da empresa 

• Defina as suas retirada / pró-labore 

• Não misture trabalho com diversão  
pessoal (sempre lembrar do 
lançamento de perdas)



Formas de retirada de dinheiro

Pró-labore

Dividendos

• diferente de um salário comum - não é obrigatório o 
pagamento de férias, direitos trabalhistas, décimo terceiro e 
fundo de garantia (FGTS) 

• dependendo do regime tributário da sua empresa podem 
acabar impactando negativamente - só de INSS são 11%, e 
este valor pode aumentar ainda mais caso o seu negócio 
seja optante por Lucro Presumido ou Lucro Real.

• Atualmente ainda livre de taxação, porém precisa ser 
corretamente lançando no balanço da empresa 

• Garantir que contratualmente existam dispositivos para 
executar isso

http://marcusmarques.com.br/lucro-presumido-ou-lucro-real-qual-o-melhor/


ALINHANDO (E FORMALIZANDO) EXPECTATIVAS

• Busque sempre um suporte jurídico para a 
formatação de um contrato social e acordo de 
cotista para casos de operações com sócios 

• Clara definir!ao de regras, alçada, modelo de 
gestão, etc
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