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Dia Despesas e gastos pessoais (em que você gastou?) R$ - Valor 
(qual o valor que gastou?)

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
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Dia Descrição
Entradas (dinheiro 
que entra no caixa da 

empresa)

Saídas (dinheiro 
que sai do caixa da 

empresa)

Saldo (saldo inicial 
+ entradas - saídas)

Saldo do mês anterior (último dia do mês anterior) R$ 100,00

01 Venda à vista R$ 100,00 R$ 0,00 R$ 200,00

01 Pagamento fornecedor R$ 0,00 R$ 86,00 R$ 114,00

03 Venda com cheque R$ 200,10 R$ 314,10

04 Pagamento aluguel R$ 0,00 R$ 250,00 R$ 64,10

.

.

.

20 Pagamento DAS R$ 36,20 R$ 27,90

20 Venda à vista R$ 580,00 R$ 607,90

Total R$ 880,10 R$ 372,20

Saldo final (saldo inicial + entradas - saídas) = (R$ 100 + R$ 880,10 - R$ 372,20 
= R$ 607,90)

R$ 607,90
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Dia Descrição
Entradas (dinheiro 
que entra no caixa da 

empresa)

Saídas (dinheiro 
que sai do caixa da 

empresa)

Saldo (saldo inicial 
+ entradas - saídas)

Saldo do mês anterior (último dia do mês anterior)

Total

Saldo final (saldo inicial + entradas - saídas)
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ANOTAÇÕES:
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Data da cobrança Cliente
Valor (R$)

Cheque pré-
datado

Caderno ou ficha Anotações

Total do mês
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CNPJ:  01.111.111/0001-11

Microempreendedor Individual:  José Pedro da Silva

Período de Apuração:  01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento 
fiscal (sem nota fiscal)

0,00 1.500,00 1.100,00 0,00 1.522,00 2.615,00

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido (com 
nota fiscal)

0,00 0,00 1.512,50 2.357,30 2.318,50 2.887,30

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I+II) 0,00 1.500,00 2.612,50 2.357,30 3.840,50 5.502,30

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV+V)

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal 
emitido (com nota fiscal)

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII+VIII)

X – Total geral das receitas brutas no mês (III+VI+IX) 0,00 1.500,00 2.612,50 2.357,30 3.840,50 5.502,30 

CNPJ:  01.111.111/0001-11

Microempreendedor Individual:  José Pedro da Silva

Período de Apuração:  01/01/2015 a 31/12/2015

RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano (Jan 
a Dez)

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento 
fiscal (sem nota fiscal)

2.510,00 3.520,00 2.610,00 1.963,00 1.200,00 1.500,00 20.040,00

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido (com 
nota fiscal)

2.941,70 2.985,30 3.211,70 1.612,90 2.631,00 2.921,00 25.379,20

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I+II) 5.471,7 6.505,30 5.821,70 3.575,90 3.831,00 4.421,00 45.419,20

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano (Jan 
a Dez)

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV+V)

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano (Jan 
a Dez)

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII+VIII)

X – Total geral das receitas brutas no mês (III+VI+IX) 5.451,70 6.505,30 5.821,70 3.575,90 3.831,00 4.421,00 45.419,20
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CNPJ: 

Microempreendedor Individual:

Período de Apuração: 

RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento 
fiscal (sem nota fiscal)

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido (com 
nota fiscal)

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I+II)

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV+V)

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal 
emitido (com nota fiscal)

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII+VIII)

X – Total geral das receitas brutas no mês (III+VI+IX)

CNPJ:

Microempreendedor Individual:  

Período de Apuração:  

RECEITA BRUTA MENSAL – REVENDA DE MERCADORIAS (COMÉRCIO)

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano 
(Jan a Dez)

I – Revenda de mercadorias com dispensa de emissão de documento 
fiscal (sem nota fiscal)

II – Revenda de mercadorias com documento fiscal emitido (com 
nota fiscal)

III – Total das receitas com revenda de mercadorias (I+II)

RECEITA BRUTA MENSAL – VENDA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (INDÚSTRIA)

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano 
(Jan a Dez)

IV – Venda de produtos industrializados com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

V – Venda de produtos industrializados com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

VI – Total das receitas com venda de produtos industrializados (IV+V)

RECEITA BRUTA MENSAL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Total do Ano 
(Jan a Dez)

VII – Receita com prestação de serviços com dispensa de emissão de 
documento fiscal (sem nota fiscal)

VIII – Receita com prestação de serviços com documento fiscal emitido 
(com nota fiscal)

IX – Total das receitas com prestação de serviços (VII+VIII)

X – Total geral das receitas brutas no mês (III+VI+IX)
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Produto: Unidade de 
Medida:

Estoque 
Mínimo:

Estoque 
Máximo:

Data Descrição Preço de 
Compra

Quantidade 
Entrada

Quantidade 
Saída

Saldo (entradas 
- saídas)

Produto: Arroz branco tipo 1 Unidade de 
Medida:

Quilos

Estoque 
mínimo:

10 kg Estoque 
Máximo:

30 kg

Data Descrição Preço de 
Compra

Quantidade 
Entrada

Quantidade 
Saída

Saldo (entradas 
- saídas)

04/11/14 Compra R$ 5,20 20 20
04/11/14 Cozinha 0 3 17
05/11/14 Cozinha 0 2 15
06/11/14 Cozinha 0 2 13
07/11/14 Cozinha 0 2 11
08/11/14 Compra R$ 5,15 30 41
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P do marketing O que fazer

Produto e/ou 
Serviços

• Trabalhar sempre com produtos de qualidade.
• Ter três tamanhos de cachorro-quente.
• Ter variedade de condimentos (ervilha, milho, queijo ralado, 

azeite de oliva, tempero verde, mostarda, etc.).
• Usar saco plástico para embalar o pão do cachorro-quente.
• Entregar ao cliente dois guardanapos de papel e um palito 

de dente.
• Usar luvas para montar o cachorro-quente.
• Ter álcool gel para passar nas mãos.
• Ter balas, chicletes e gomas para completar a venda.
• Ter maçãs como uma opção de fruta.

Preços

• Calcular o preço que deve vender cada cachorro.
• Comparar o preço calculado com o preço dos concorrentes.
• Fazer um preço um pouco maior que os concorrentes, pois 

tem maior variedade de condimentos.
• Fazer o preço pelo tamanho do cachorro para ser justo com 

os consumidores.
• Posicionar o preço de venda da maçã, por unidade, maior 

que na fruteira e supermercado por se tratar de produto 
complementar e de conveniência.

Ponto de Venda

• Manter a banca sempre limpa.
• Ter três lixeiras espalhadas para o cliente descartar o lixo.
• Ter bancos e mesas para os clientes que desejam comer 

no local.
• Ter uma música ambiente agradável.

Promoção

• Em datas comemorativas, fazer a decoração da banca 
(Natal, Páscoa, Dia das Crianças, etc).

• Fazer pacotes promocionais (combos) como: 1 cachorro 
pequeno + 1 suco + 1 maçã = R$ 12,00.

• Distribuir ímãs de geladeira com fone para encomendas.
• Ter um cartão com espaço para 10 carimbos. Sempre que 

o cliente compra um cachorro, carimba o cartão. Quando 
o cartão tiver 10 carimbos, o cliente ganha um cachorro-
quente.
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Procure o SEBRAE e inscreva-se 
na Oficina SEI Vender. 
É gratuita!
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Data a ser come-
morada

O que se come-
mora

Ação a ser realizada para 
comemorar

Quando fazer a ação

2º domingo de 
maio

Dia das Mães - Decorar a loja com fotografias 
de mães e filhos.

- Entregar uma rosa para cada 
cliente mãe no sábado anterior.

- Criar kits de produtos com 
embalagem especial para o Dia 
das Mães.

01/05

Sábado anterior ao 
Dia das Mães

01/05
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Data a ser 
comemorada

O que se comemora Ação a ser realizada 
para comemorar

Quando fazer a ação

Agora é 

a sua vez!

Procure o SEBRAE e inscreva-se 
na Oficina SEI Vender. 
É gratuita!
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Procure o SEBRAE e inscreva-se na Oficina 
SEI Planejar. 
É gratuita!
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Mês Meta Realizado
Venda atual R$ 2.580,00
Janeiro R$ 3.000,00
Fevereiro R$ 3.500,00
Março R$ 4.000,00
Abril R$ 4.500,00
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Valor que pretendo vender no mês 1 R$ 3.000,00
Semanas Meta Realizado
1ª semana do mês R$ 1.000,00
2ª semana do mês R$ 800,00
3ª semana do mês R$ 500,00
4ª semana do mês R$ 450,00
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Mês Meta Realizado
Venda atual
Janeiro
Fevereiro
Março
Abril
Maio
Junho
Julho
Agosto
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
Total do Ano

Valor que pretendo vender no Mês de
Semanas Meta Realizado
1ª semana do mês
2ª semana do mês
3ª semana do mês
4ª semana do mês
5ª semana do mês
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Meta do mês de janeiro: R$ 3.000,00
Ações – o que fazer Prazo – quando fazer Resultado esperado
• Pedir aos clientes se 
indicariam a lavagem 
para outras pessoas. Se 
o cliente disser que sim, 
pedir indicações.

Imediato Conseguir cinco novos 
clientes por mês por 
indicação

• Criar um pacote 
promocional no qual o 
cliente contrata quatro 
lavagens por mês, a um 
preço pré-estabelecido, 
com 10% de desconto. 
Paga no início do mês e 
usa durante o mês.

Em janeiro Ter 10 clientes com 
contrato mensal. Hoje 
não tem nenhum

• Criar um cartão no 
qual o cliente que lavar 
o carro 10 vezes ganha 
uma lavagem de graça.

Em janeiro Distribuir um cartão para 
cada cliente

• Fazer um valor espe-
cial para empresas que 
lavarem mais de quatro 
carros por mês. Tanto 
para carros da empresa 
como para carros de 
funcionários.

Em janeiro Fechar parceria com 
duas novas empresas 
no mês (empresas 
próximas)

• Fazer sacos de lixo 
e colocar dentro dos 
carros com telefone da 
lavagem.

Em fevereiro Colocar em todos 
os carros

• Criar serviço de leva 
e busca de carros.

Em fevereiro Conquistar cinco 
clientes novos no mês

• Colocar uma placa 
nova sinalizando a 
lavagem com telefone.

Em março Chamar mais atenção 
para o fone
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Meta do mês
Ações – o que fazer Prazo – quando fazer Resultado esperado

Mãos à obra!
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Nome:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Produtos/Serviços que compram:

Outras informações (preços, descontos, quantidades, tamanhos, negociações, etc.):
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Empresa:

Pessoa de contato:

Endereço:

Telefone:

E-mail:

Produtos/Serviços que vendem:

Outras informações (descontos, prazos, preços, etc.):
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0800 570 0800 | SEBRAE-RS.COM.BR |  


