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Introdução

Saber o ponto de equilíbrio financeiro do negócio é
fundamental para manter a saúde financeira da empresa. No
entanto, muitos empreendedores não sabem o que é nem como
calculá-lo.

Com os afazeres do dia a dia e todas as responsabilidades
referentes ao negócio, é comum que empresários tenham
dificuldades em administrar suas finanças corporativas.

A desorganização com o dinheiro pode gerar prejuízos, que
podem ser identificados e evitados com conhecimento e boas
práticas de forma simples e ágil.

O fluxo de caixa é uma ferramenta vital para os negócios, que
influencia diretamente nas tomadas de decisão dos
empresários e diz muito sobre os rumos da empresa. Saber
controlar as despesas e buscar o lucro requer planejamento e
acompanhamento sistemático para garantir boa saúde
financeira e bons resultados no final do mês.    



FLUXO DE CAIXA PARA TOMADAS DE
DECISÃO

O fluxo de caixa tem como objetivo medir a movimentação do dinheiro, 
controlandotodas as entradas e saídas, além de permitir projeções futuras e, assim, 
fazer oplanejamento financeiro. Para garantir um fluxo de caixa positivo e obter 
lucro, énecessário ter uma receita superior às despesas.

POR QUE UTILIZAR O FLUXO DE CAIXA NA MINHA EMPRESA?

Com o fluxo de caixa, é possível saber, com antecedência, quando haverá 
aumentoou diminuição de recursos financeiros por meio do controle das 
movimentações deentrada e saída de dinheiro.

O controle correto do fluxo de caixa permite ter um reflexo realista de todas 
asmovimentações financeiras da sua empresa, considerando caixa e bancos. 
Combase nisso, é possível fazer uma projeção do futuro e analisar quando será 
omelhor momento para fazer um empréstimo ou um investimento, dar um 
aumentopara os seus funcionários etc.

Para isso, é importante integrar todos os setores da empresa, realizandoatividades 
como:

Registrar todo tipo de movimentação de dinheiro:

Para obter informações mais realistas do seu fluxo de caixa, é importante 
registrartoda movimentação de entrada de dinheiro, como vendas, 
empréstimosconcedidos, retornos de investimentos etc., assim como todas as 
movimentaçõesde saída, como pagamentos de fornecedores, salários de 
funcionários,empréstimos tomados, impostos, entre outros.

Ter a previsão de vendas e recebimentos em curto e longo prazos:

Com o auxílio da sua equipe de vendas, é possível obter a informação de pedidos 
devendas fechados recentemente, que serão uma previsão do seu contas a 
receber.Também é possível solicitar à sua equipe financeira um relatório do 
períododesejado para verificar outros recebimentos.



Ter a previsão de compras e pagamentos em curto e longo prazos:
Com auxílio da sua equipe de compras e operações, é possível prever quando será
necessário repor os estoques e, portanto, realizar novos pedidos de compras, o
que dará uma previsão do seu contas a pagar. Também é possível solicitar um
relatório de outros pagamentos do período.

O índice que mostra qual o valor de receita necessária para manter
positivo o fluxo de caixa é chamado ponto de equilíbrio.

COMO O FLUXO DE CAIXA PODE ME AUXILIAR NA TOMADA DE
DECISÃO?

Quando todos os movimentos estão registrados, é possível planejar o futuro
financeiro da empresa, permitindo a tomada de decisão com base em previsões.
Por exemplo:

Se haverá recurso suficiente para cobrir as despesas.
      
Quanto recurso será necessário para fazer uma compra e se será possível
obtê-lo no prazo necessário.

Avaliar a viabilidade do comprometimento dos recursos da empresa.

Qual o melhor momento para investir os lucros obtidos.

Qual será a melhor data para realizar pagamentos ou outros tipos de
saídas de caixa.
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PONTO DE EQUILÍBRIO 
O ponto de equilíbrio é o momento em que as receitas totais e os gastos fixos e
variáveis de uma empresa em determinado período se igualam. Sendo assim,
caso haja faturamento menor que o previsto, o resultado será prejuízo
financeiro, enquanto um maior faturamento resultará em lucro para a empresa.

Acima de tudo, o ponto de equilíbrio é um indicador de segurança, pois ele
mostra o quanto é necessário vender para garantir o pagamento das despesas,
mantendo a continuidade do negócio. Além disso, o ponto de equilíbrio também
indica em qual momento a empresa passa a obter lucro.

O uso desse indicador e seu respectivo cálculo são fundamentais para que
gestores, empresários e acionistas possam identificar em qual momento um
produto, serviço ou até mesmo um investimento cobrirá os custos fixos e
variáveis envolvidos e, enfim, começará a gerar lucro para a empresa.

Além disso, o ponto de equilíbrio financeiro permite ao empreendedor:

QUAL A IMPORTÂNCIA DE CALCULAR O PONTO DE EQUILÍBRIO
FINANCEIRO ?

  Verificar a viabilidade do seu negócio ou de um projeto específico antes
mesmo de a ideia sair do papel;

 Encontrar maneiras de reduzir custos – do seu negócio, sejam eles fixos ou
variáveis;

 Estabelecer preços dos seus produtos e serviços com maior qualidade e de
modo mais assertivo.



COMO CALCULAR O PONTO DE EQUILÍBRIO
FINANCEIRO ?

P.E. = CUSTO  FIXO
MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

x  100

Sendo que margem de contribuição = receita – custo variável

Tomando como exemplo uma situação em que o custo fixo do período foi
de R$ 25.000,00 e a margem de contribuição foi de R$ 40.000,00, então
temos:

P.E. = (25.000 / 40.000)  x  100  =  62,5%

Aplicando o resultado encontrado sobre o faturamento projetado,
supondo o valor de R$ 300.000,00, temos o seguinte resultado:

300.000 x 62,5%  =  187.500

Esse resultado mostra que R$ 187.500,00 é o mínimo que a empresa
precisa vender no período para evitar o prejuízo.
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O ponto de equilibrio do fluxo de caixa é calculado da seguinte maneira:

Quanto menor for esse índice, melhor, pois mostra que não é necessário um 
volumemuito grande de vendas para garantir o lucro, além de indicar que o 
negócio é maisrentável.

Portanto, o ponto de equilíbrio é o indicador que busca a harmonia entre as 
vendas eos custos. O uso de um bom software ou uma ferramenta de gestão 
poderá auxiliar nesse controle,trazendo mais rapidez e precisão por meio de 
processos automatizados. 

A Empresas SURA  oferece hoje uma ferramenta para que você possa realizar 
ocontrole efetivo do seu fluxo de caixa e ponto de equilíbrio utilizando relatórios 
quepermitem acompanhar os resultados das movimentações de caixa.

Mantenha sempre as suas informações atualizadas e realistas.



SAÚDE É RESPONSABILIDADE DE TODOS.
MANTENHA A CALMA E NÃO SE ESQUEÇA
DAS MEDIDAS SANITÁRIAS DE PREVENÇÃO.
JUNTOS, PODEMOS SUPERAR A COVID-19.
SE VOCÊ DESEJA FALAR CONOSCO PARA
TIRAR DÚVIDAS, AGENDE UM HORÁRIO COM
A EMPRESAS SURA PARA MARCARMOS
NOSSO ENCONTRO DE FORMA DIGITAL.

www.segurossura.com.br/empresas-sura
Para mais informações, acesse:


