
Conta bancária pessoal e outra para a marca

Salário (ou valor de Prestação de Serviços) definido - "EUpreendedor"

Porquê esta checklist? 
Certamente já ouviste falar de pessoas que geriram

financeiramente mal os seus negócios,
inclusive muitos tinham clientes, e o negócio faliu!

  Tu não queres que te aconteça o mesmo. 
Por isso, mais vale prevenir que remediar!

cheklist Organização Financeira
by Organizo-me!

Tu és tu e a tua marca é a tua marca…

Website Organizo-me

A minha marca precisa de dinheiro para respirar… como quem diz viver:

Custos fixos estão definidos

Break-Even Point (Ponto de Equilíbrio) definido

Precificação da minha solução  (faz isto para cada serviço e produto)

Calcular Custo Variável de produção da Solução (Serviço/Produto) definido

Negociar oferta melhor com o(s) fornecedor(es)

Margem de Lucro definida

Precificação da Solução (Serviço/Produto)

Comparar do preço definido com o praticado no Mercado

Se tentaste negociar e não conseguiste uma solução melhor, 
tira notas do que podias ter feito melhor e aplica da próxima vez.

Avalia se compensa, ou não, avançar com a comercialização 
de cada serviço/produto.

Uma vez por mês devo… (planeamento + monitorização + avaliação)

Planear o Fluxo de Caixa (entrada e saídas de dinheiro)

Analisar se o Fluxo de Caixa (real) do mês anterior é igual ao planeado

Analisar se o Planeamento Financeiro está em conformidade 
Responde-te: as contas deste mês batem certo com os meus  objetivos financeiros a curto/médio prazo?

Dica: durante o mês regista
diariamente ou semanalmente

entradas/saídas de dinheiro.

Fundos para o Sucesso! Quem prepara fundos, tende a gerir melhor o futuro!

Planear do Fundo de Emergência

Construir Fundo de Emergência

Planear Fundo de Oportunidade

Construir Fundo de Oportunidade

Planear de Fundo Mimos Corporativo

Construir Fundo Mimos Corporativo

MIMOS
… porque colaboradores (inclusive tu) merecem prémios

por projetos realizados com excelência!

E se uma oportunidade aparecer? 
Uma formação que ajudar-te-á a ser melhor profissional. 

Uma máquina que precisas com um desconto super atraente.
Estás preparad@ para agarrar essa oportunidade?!?

E se alguma emergência acontecer? 
Estás preparad@ ou é o fim financeiro do teu negócio?

Se tens dúvidas, em como definir/calcular alguns dos pontos, não hesites:
agenda a tua Mentoria Individual,

participa na Masterclass Organização Financeira,
ou vem fazer parte da Imersão para Empreendedores.

 

Ser-te-ão mostrados vários exemplos (incluindo explicação do porquê, prós e cons de cada um deles) e oferecidas folhas de excel de gestão financeira.

Segue-nos @Organizo.M
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