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ESSE NEGÓCIO VAI DAR LUCRO?

Uma das principais preocupações de

quem começa um negócio é saber se vai

dar pra pagar as contas no final do mês.

Muitos passam anos travando verdadeiras

batalhas no mercado, mas se queixam

que, no final, o dinheiro não aparece.

Embora nem todo mundo fale disso de

modo mais direto, toda empresa existe

pra gerar lucro, e não pra pagar as

contas!

Acontece que muita gente faz a maior

confusão entre lucro, faturamento, ganho

pessoal e por aí vai...

Nosso objetivo aqui é esclarecer alguns

pontos importantes pra você não se

perder na sua jornada empreendedora e

desfrutar do potencial que seu negócio

pode lhe oferecer!
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Lucro

Afinal de contas, o 
que é isso?

Existe uma diferença entre lucro e saldo

disponível. Lembre que nem todas as

vendas são realizadas a prazo e nem todas

as contas são pagas na data de

vencimento. Por isso, não confunda lucro

com saldo!

Da mesma forma, o dinheiro que está na

conta da empresa pode já estar destinado

ao pagamento de fornecedores ou de

salários, e, por isso, é dinheiro que não

pertence à empresa.

Controlar as vendas de forma criteriosa

nem sempre é tarefa fácil para a pequena

empresa. Isto porque muitos empresários

confundem a venda com a entrada de

dinheiro no caixa. O controle das vendas é

importante para que se saiba a

composição do Faturamento.

O Faturamento de uma empresa é

composto basicamente de suas vendas.

Assim, o controle das vendas, também

chamado de faturamento, gera um

indicador muito importante para que se

possa calcular o lucro do negócio.

Toda empresa precisa ter lucro, pois é o que vai

garantir a sustentação e crescimento do

negócio.

O lucro é o resultado obtido pela empresa

através, principalmente, de suas vendas, depois

de abatidas todas as despesas e custos do

negócio. É importante acompanhar uma série

de fatores para saber se a empresa está ou não

tendo lucro. Os registros financeiros das

operações de pagamentos e recebimentos

podem ser utilizados para este controle.

Bem, cabe aqui chamar a atenção para uma

primeira diferença: lucro não é o dinheiro que

sobra no caixa da empresa!
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Boa parte das pequenas empresas possui o 

controle de caixa, o que é bem diferente. No 

caixa, são registrados os valores de entrada e 

saída de dinheiro. Na prática, nem toda a 

venda realizada dentro de um mês entra no 

caixa no mesmo período. Assim, controlar o 

Faturamento de uma empresa é saber o quanto 

ela vendeu, independentemente de seu 

recebimento.

O correto controle das vendas dá ao 

empreendedor uma visão dos produtos mais 

vendidos, como também pode indicar os 

clientes que mais compram e quais os 

melhores meses para a venda.

E não esqueça: faturamento também é 

diferente de lucro!

Agora que deixamos clara essa situação, vamos 

falar da composição do lucro.

O lucro de um negócio é proporcional tanto às 

margens praticadas ao estabelecer o preço de 

venda quanto ao volume vendido. De nada 

adianta estabelecer margens elevadas se a 

quantidade vendida não é suficiente para gerar 

um faturamento que possa cobrir as despesas. 

Da mesma forma, um volume grande de 

vendas pode ser insuficiente se os preços de 

seus produtos ou serviços forem incompatíveis 

com a estrutura da empresa. Em outras 

palavras, a empresa deve praticar um preço 

justo, que permita que seus esforços de venda 

lhe proporcionem a venda suficiente para 

superar as despesas e custos administrativos e 

operacionais. E ainda gerar lucro!

Mas como eu faço pra saber qual o 
meu faturamento?
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Como empreendedor, o cuidado que

você deve ter é não se contentar ao

atingir o chamado “ponto de equilíbrio”,

isto é, quando as vendas são iguais às

despesas da empresa.

Nesse caso, não há lucro e qualquer

possibilidade de crescimento fica sujeita

a investimentos financiados por fontes

externas. Este parâmetro serve para

indicar o nível de vendas que a empresa

precisa atingir para pagar suas contas. É

apenas a partir deste nível de vendas

que um negócio começa a ser lucrativo.

Se equilibrando na corda-bamba
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Certamente, quando a empresa atinge seu Ponto de Equilíbrio, o empresário respira um pouco mais

aliviado. No entanto, o esforço maior deverá ser daí para frente, pois os ganhos começam a surgir a

partir desse momento. Muitas vezes, um esforço a mais nas vendas pode refletir significativamente

na lucratividade do negócio.

Para calcular corretamente o

Ponto de Equilíbrio, é preciso

classificar os custos e despesas

em fixos e variáveis, outro

grande desafio por parte dos

empreendedores.

Mas fique ligado, pois

ultrapassar o Ponto de Equilíbrio

nem sempre significa dinheiro

imediato no bolso. Portanto, é

necessário também monitorar o

fluxo de caixa da empresa.



Mais do que uma técnica, controlar corretamente

as despesas deve ser um hábito, o qual deve ser

incorporado à cultura, principalmente dos

dirigentes da empresa.

Toda empresa precisa saber quanto e como está

gastando seu dinheiro. Nas micro e pequenas

empresas, onde a disponibilidade de recursos

financeiros é restrita, essa necessidade é ainda

maior, pois o dinheiro mal aplicado tem

repercussão direta no bolso de seus proprietários. É

como abrir mão do seu lucro em nome do

desperdício. Controlar e gerenciar gastos é o

processo de registro e observação de todas as

despesas da empresa. Esse registro, quando preciso

e devidamente agrupado por período e natureza,

permite ao administrador observar onde está se

gastando mais e se este gasto está compatível com

as receitas e com o objetivo do negócio. E se

houver dúvidas em como fazer isso, busque um

especialista para lhe ajudar!

Mantenha o controle!
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O lucro não é seu

A falta de controle e gerenciamento dos gastos

pode ocasionar o desequilíbrio das contas e reduzir

ou até mesmo acabar com o lucro do negócio.

Muitos empresários ainda confundem o lucro da

empresa com seus ganhos pessoais. Existe um

aspecto da contabilidade chamado Princípio da

Entidade, que significa que o dinheiro do

empresário não deve se misturar com o dinheiro da

empresa. Não é raro perceber que alguns

empresários se utilizam de recursos da empresa

para pagar suas contas pessoais. O lucro, se existir,

pode sim ser dividido entre os sócios, porém isto

deve ser feito de forma correta e comprovada

através dos registros da empresa.

Cuidado para não colocar a mão em dinheiro que

não é seu. Sua empresa pode reclamar!



E por falar nisso, você sabe o 

valor que pode retirar de sua 

empresa para suas despesas 

pessoais?

Essa pergunta pode soar um 

tanto estranha, mas é comum em 

algumas pequenas empresas que 

o empresário confunda o seu 

dinheiro com o dinheiro do 

negócio. Desta forma, não 

controlam suas retiradas para 

fazer frente as despesas pessoais 

e, algumas vezes, gastando até 

mais do que a empresa pode 

pagar.

Como eu sei o quanto posso tirar 
pra mim?
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Com base nesses dois

extremos, estipule um valor

que você ache justo receber

e que lhe proporcione

condições de tocar o

negócio em frente.

Se o seu trabalho for bem

feito, certamente chegarão

dias em que sua

remuneração será mais justa

e lhe proporcionará uma

melhor situação financeira.

Não esqueça de que quanto

maior o lucro da empresa,

mais sobra para reinvestir no

negócio e mais rapidamente

você poderá chegar a este

patamar de realização.
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Se existe dúvida em 

relação aos seus ganhos 

pessoais, faça o seguinte: 

Estabeleça primeiro um 

valor mínimo, que possa 

lhe proporcionar as 

condições básicas para 

que você viva 

modestamente, sem 

esbanjos e cobrindo suas 

principais despesas 

pessoais.

Depois, faça um estudo 

de sua empresa, 

considerando que você é 

um dos empregados, e 

calcule o máximo que ela 

poderia lhe pagar sem 

que isso afete sua saúde 

financeira, ou seja, sem 

deixar de pagar seus 

compromissos com 

fornecedores e demais 

despesas. 

O empresário deve pensar na sua retirada como um salário que a empresa 

paga pelo seu trabalho. É claro que nem sempre um pequeno negócio 

tem condições de uma remuneração proporcional ao seu trabalho, 

principalmente no início. Mas é preciso considerar que suas atividades 

precisam ser remuneradas de forma justa. 



Custo, despesa, investimento... 
afinal qual é o nome correto?
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Pesquisas realizadas com as micro e 

pequenas empresas apontam que a falta 

de controle dos custos, especialmente das 

despesas fixas e dos estoques, tem grande 

participação na queda de sua 

lucratividade.

Ao contrário do que muitos pensam, 

despesas fixas são aquelas que 

independem do volume de vendas e não 

aquelas cujo valor é fixo. Na verdade, ao 

analisar o histórico de despesas, qualquer 

empresário pode perceber que todos os 

itens sofrem variação de valor. Controlar 

essas despesas na ponta do lápis ajuda a 

empresa a saber onde pode economizar 

sem perder qualidade. Em geral, os custos 

e despesas fixas são os maiores vilões para 

a lucratividade do negócio, e devem ser 

controlados rigorosamente.

Os custos e despesas variáveis 

dependem diretamente das vendas da 

empresa, enquanto os fixos podem 

sofrer variação no valor, mas elas 

independem do aumento ou redução 

das vendas. Os impostos diretos e 

comissões são exemplos, assim como o 

custo da mercadoria vendida. Os 

estoques de mercadoria devem ser 

dimensionados corretamente, pois 

produto sem giro é dinheiro que perde 

valor.

O simples fato de registrar e 

acompanhar os gastos da empresa 

pode gerar economias bastante 

interessantes. Monitorar essas e outras 

despesas é tarefa diária e exige 

disciplina e comprometimento de 

todos.



• Custos são valores gastos

diretamente na aquisição da

mercadoria ou na execução de

serviços, como.

• Despesas são os valores gastos na

comercialização de

produtos/serviços e administração

das atividades empresariais.

• Investimentos são valores aplicados

na aquisição de bens utilizados nas

atividades operacionais por vários

períodos.

Preste atenção 
nessa dica!
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Falando de investimentos...

No entanto, muitas empresas optam por

investir em momentos de “desespero de

causa”, isto é, quando as coisas já não vão

bem. Não que seja um mau negócio, porém,

se o investimento for realizado no momento

em que a empresa está crescendo, maiores

serão as chances de obter um bom retorno.

Perceba que todo investimento tem um risco,

que deve ser bem calculado antes de se

tomar a decisão. Tenha cuidado para não ser

tentado por ofertas de crédito a baixos juros.

Não esqueça de que o dinheiro deve retornar

para onde veio, além de proporcionar ao

negócio um crescimento considerável.

No processo de crescimento de uma empresa, é comum a necessidade de realizar novos investimentos no 

negócio. Porém é preciso ter cuidado na hora de aplicar os recursos. Investir sem um bom planejamento pode 

comprometer a estratégia de desenvolvimento. Para alguns empresários, obter financiamento a juros baixos é 

um bom negócio. Para outros, nem pensar em recorrer a bancos. Como vimos, investimento não é despesa. 

Quando você investe em sua empresa, é de se esperar que haja um retorno proporcional ao esforço realizado. 



E aí, conseguiu clarear sua visão a respeito do lucro?

Pode parecer sem sentido pra você, mas já conheci

muitos empresários que se perderam no caminho e,

no lugar de possuírem uma empresa, a empresa era

quem os possuía! Passaram anos a fio trabalhando

para sustentar funcionários e ajudar a bater a meta

dos seus fornecedores.

O AEROPLANOS foi criado para ajudar as pessoas

nessa busca, considerando que cada pessoa é única.

Você já fez o nosso Check-in ao acessar este e-book

e poderá precisar de mais apoio ao longo da

viagem. O importante é seguir em frente. E, se

entender que podemos contribuir com seu projeto

de negócio, estaremos à disposição!

Embarque aqui!

http://www.aeroplanosbrasil.com.br/
http://www.aeroplanosbrasil.com.br/

