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RESUMO 

 

No contexto mundial, em virtude da complexidade da economia, da expansão 

e competitividade dos mercados, verifica-se uma crescente necessidade das 

empresas em buscarem instrumentos que as auxiliem no planejamento e 

controle de seus recursos para que estes sejam usados de maneira adequada, 

a fim de salvaguardar a atividade empresarial e alcançar o objetivo almejado 

pela empresa. O sucesso empresarial demanda cada vez mais o uso de 

práticas financeiras apropriadas. A realidade aponta para gestores sedentos 

por informações relevantes que irão auxiliar seu processo decisório. Assim 

sendo, o trabalho ora intitulado: Fluxo de Caixa, foi elaborado através de 

pesquisa bibliográfica sobre o assunto em questão, tendo como base artigos, 

livros e dissertações. Seu objetivo principal é enfatizar a importância do 

planejamento financeiro para a elaboração do Fluxo de Caixa como ferramenta 

para os gestores obterem eficiência nas tomadas de decisões  financeira de 

sua empresa. Para tanto, iniciamos ressaltando a importância do planejamento 

financeiro e definindo fluxo de caixa, seus objetivos, importância do 

planejamento. Num segundo momento, buscamos comentar os mecanismos 

de elaboração, informações para elaborar o fluxo de caixa e requisitos básicos. 

Finalizando, apresentamos a necessidade dos indicadores econômicos nas 

tomadas de decisões nas pequenas empresas, para ressaltar sua importância 

no processo empresarial. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento da competitividade no mercado exige das  pequenas  empresas 

melhor gestão financeira de seus recursos, principalmente em termos de 

globalização da economia, que a cada dia que passa, exige bens e serviços 

com custo baixo e com melhor qualidade. Isso requer do administrador, seja 

ele de uma grande ou pequena empresa, flexibilidade em suas ações e 

planejamento na formulação de seu produto e estratégia a ser adotada para 

atender a essas necessidades. Neste contexto, o fluxo de caixa passa a ser 

uma ferramenta de grande importância, onde os recursos financeiros da 

empresa possibilitam a busca de novos produtos que atendem às 

necessidades do ambiente interno e externo. A viabilização, desses recursos 

por meio de controle de fluxo de caixa permite também uma melhor alternativa 

para efetuar e planejar novas entradas de recursos. Com isso, a liquidez da 

empresa garante um melhor desempenho no planejamento das ações que 

influenciam o aspecto da realização e exigibilidade na aplicação de seus 

recursos . 

As atividades financeiras de uma empresa requerem acompanhamento 

permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu desempenho, bem 

como proceder aos ajustes e correções necessários. O objetivo básico da 

função financeira é prover a empresa de recursos de caixa suficientes de modo 

a respeitar os vários compromissos assumidos e promover a maximização da 

riqueza. 

Outro fator importante a ser destacado, neste contexto, refere-se a atualização 

do fluxo de caixa para que possa atender às expectativas da gestão financeira 

e viabilizar sua utilização para fins de tomada de decisão, ou seja, com a 

adequada formulação do fluxo de caixa obtém-se a real posição de liquidez da 
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empresa. Para os gestores não basta apenas uma análise econômica-

financeira, que detecta desvios através de cálculos e comparações de índices, 

é preciso identificar as causas que provocaram tais desvios na liquidez. Com 

isso, o fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta capaz de satisfazer 

esta necessidade, e, é por intermédio dele que verificamos onde foram 

aplicados os recursos e qual o resultado desta aplicação. 

Nestes termos, é importante salientar que apesar das  pequenas empresas 

apresentarem dificuldades na elaboração do fluxo de caixa, por diversos 

fatores que devem ser destacados no decorrer deste trabalho, o uso desta 

ferramenta, é de suma importância para que possa viabilizar novas estratégias 

e, conseqüentemente novas alternativas que atendam ao mercado que já não 

está diferenciando o grande e pequeno empresário, ou seja, a necessidade de 

produtos e serviços de alta qualidade e custos menores estão levando os 

consumidores a não serem seduzidos pelas grandes marcas e nem grandes 

nomes, pois o que está predominando hoje são outros fatores já destacados.  

Desta forma, torna-se indispensável a elaboração do fluxo de caixa por parte 

das pequenas empresas, que devem estar atentas às outras informações que 

estão contidas nesse relatório e que possibilitam meios para tomadas de novas 

decisões no âmbito administrativo da empresa.  

A carência de novas alternativas por parte das pequenas empresas, bem como 

as limitações provindas de suas características enquanto entidade, faz com 

que estas empresas busquem novos enfoques que possibilitem sua 

sobrevivência. Neste caso, os administradores dessas empresas devem 

buscar meios que satisfaçam estas necessidades, tomando decisões, 

apoiados por controles internos e relatórios produzidos. 

Desta maneira, são basicamente nestes termos, que este trabalho pretende 

apresentar o fluxo de caixa como sendo uma ferramenta estratégica que 

permitirá às pequenas empresas no dia-a-dia de suas atividades, melhores 

condições para atender ao mercado e satisfazer os gestores, e eficiência nas 

tomadas de decisões conscientes. 

No primeiro capítulo falaremos sobre a apresentação do fluxo de caixa, 

conceito, objetivo e planejamento, no segundo capítulo, sobre mecanismos de 
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elaboração, sua importância, requisitos, implantação e fatores que afetam o 

fluxo de caixa, e para finalizar no terceiro capítulo falaremos sobre o fluxo de 

caixa como ferramenta para tomada de decisões. 
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CAPÍTULO I 

APRESENTAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

 

...Deus é maior que todos os obstáculos. 

 

 

          Segundo Frezatti ( 1997,p:55) o caixa de uma empresa gera lucro à 

medida que sua disponibilidade para aplicação permite o recebimento de juros. 

Da mesma forma, a ausência de caixa impacta o resultado à medida que se 

pagam os encargos cobrados pelos recursos de terceiros, tornando o resultado 

menor. 

          Neste sentido, as pequenas empresas necessitam de liquidez na 

expectativa de saudar suas obrigações, bem como para reinvestir no seu 

patrimônio e garantir competitividade no mercado. Com isso, o fluxo de caixa 

possibilita que a empresa demonstre sua verdadeira situação econômica, 

colocando-a à parte de suas  obrigações e avaliando seus investimentos tanto 

a curto prazo como a longo prazo. 

         Com a produção deste demonstrativo, por parte das pequenas empresas, 

o mesmo possibilita aos gestores uma maior compreensão em relação ao que 

vem ser ‘ lucro’  e ‘caixa’, pois percebemos que dentro de uma organização, a 

geração de lucro e caixa são identificados de maneira diferente, ou seja, 

alguns aspectos dentro da empresa pode fazer com que o resultado 

econômico ( seu lucro ) seja diferente do seu resultado financeiro (caixa). 

          Desta forma, para que possamos entender para que serve o fluxo de 

caixa nas pequenas empresas, é imprescindível o conhecimento do 

instrumento como sendo uma ferramenta tática e estratégica, capaz de servir 

de apoio ao planejamento e controle financeiro de uma  pequena empresa 
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1.1 - Conceito 

          Sabemos que a empresa está continuamente realizando operações tais 

como vendas, compras, investimentos entre outras. Para saldar em dia as 

obrigações com terceiros, o responsável pela área financeira precisa saber se 

na data do vencimento das obrigações, terá em seu caixa recursos suficiente 

para saudar seus compromissos. Neste contexto, cabe destacar os 

instrumentos de gestão financeira, e em especial o fluxo de caixa, que possui 

como foco principal a gestão das disponibilidades da empresa. Conforme 

Frezatti (1997,p:58) definir caixa é algo que pode parecer tão empírico e 

simples que se torna difícil e complicado por essa mesma simplicidade. Afinal 

de contas, caixa é caixa.  

          No sentido clássico, o caixa representa o objetivo final dos investidores 

ao optar por uma alternativa de alocação de recursos. No meio empresarial, 

caixa é o ativo mais líquido disponível na empresa, encontrado em espécie na 

empresa, nos bancos e no mercado financeiro de curtíssimo prazo. Portanto, o 

fluxo de caixa é um instrumento de gestão financeira, que busca auxiliar o 

empresário ou responsável pela área financeira a gerenciar com competência 

os recursos disponíveis na empresa. Toda movimentação diária de entradas e 

saídas de recursos financeiros é inserida neste instrumento, que representa a 

situação financeira da empresa a cada momento. Assim, a empresa poderá 

com base nos registros de ingressos e desembolsos de caixas futuros, 

programar antecipadamente suas necessidades de caixa,bem como dispor de 

seus excedentes de caixa, em aplicações financeiras mais rentáveis e seguras. 

          Diante dos conceitos abordados, é ciente de que vivemos num ambiente 

cada vez mais competitivo, em que aplicar os recursos disponíveis com a 

máxima eficiência torna-se cada dia mais difícil, tem-se no fluxo de caixa um 

elenco de informações que auxiliam os gestores nesta difícil tarefa de 

administrar as empresas. 

 



 

 

 
 

12

 

          As informações que o fluxo de caixa fornece, possibilitam aos 

administradores programar e acompanhar as entradas (recebimentos) e as 

saídas (pagamentos) de recursos financeiros, de forma que a empresa possa 

operar de acordo com os objetivos e as metas determinadas a curto e a longo 

prazo. 

          Percebe-se que a utilização do fluxo de caixa proporciona informações 

tempestivas sobre a situação financeira da empresa, pois ao comparar as 

contas a receber com os pagamentos a serem efetuados, o gestor terá 

condições de dimensionar a necessidade de capital de giro e evitar situações 

que possam afetar o desempenho financeiro da empresa. 

          Os relatórios produzidos pela contabilidade, dificilmente são utilizados 

como auxílio à gestão e tomada de decisão pelos gestores das pequenas 

empresas, não só pelo desconhecimento do seu valor, mas também pela 

dificuldade encontrada no seu entendimento. Já o fluxo de caixa, Dalbello 

(1998,p:132) cita que a análise e o planejamento do fluxo de caixa são 

ferramentas básicas para a administração de uma pequena empresa. 

          Contempla que, ignoradas podem colocar em risco a sobrevivência e 

sucesso dessas empresas. 

          Neste sentido, a adoção do fluxo de caixa se justifica pela sua adoção e 

facilidade de compreensão e gerenciamento dos recursos financeiros escassos 

para a pequena empresa. 

          O fluxo de caixa poderá ser elaborado de diferentes maneiras conforme 

as necessidades ou conveniências de cada empresa, a fim de permitir que se 

visualize os futuros ingressos de recursos e os respectivos desembolsos. 

          Para sua elaboração existem vários métodos de fluxo de caixa, 

disponíveis na literatura, dentre os quais optamos por demonstrar o método de 

fluxo de caixa prospectivo, que, faz com que o empreendedor, ao lidar com 

projeções e simulações, começa a compreender o efeito de mudanças dos 

prazos de pagamento, recebimento, estocagem, aumento ou diminuição da 

margem de vendas. 
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          Explica que, mesmo que as previsões não se realizem, cada vez que o 

fluxo de caixa for manuseado, o empreendedor estará pensando em seus 

negócios, tentando visualizar o futuro. 

          O fluxo de caixa prospectivo pode ser representado pela a seguinte 

equação: 

 

SFC= SIC+I-D 

 

Onde: 
SFC = saldo final de caixa 
SIC = saldo inicial de caixa 
I = ingressos 
D = desembolsos 
 
          Portanto, no modelo de fluxo de caixa prospectivo deverão ser 

discriminados todos os valores a serem recebidos e pagos pela empresa, num 

determinado período. 

          Assim, os gestores podem adequar os prazos de pagamento e 

recebimento conforme as necessidades da empresa. 

          Uma vez que, ao realizar simulações, o pequeno empreendedor começa 

a compreender os fatores e mudanças que afetam positiva ou negativamente o 

seu negócio, aumentando assim o atendimento desses fatores, podendo, 

então aperfeiçoar sua maneira de gerir a empresa. 

          É importante lembrar que, quando elaboramos o fluxo de caixa 

prospectivo, o primeiro passo consiste em uma conversa com o pequeno 

empreendedor, para que se possam conhecer as principais características da 

empresa e suas atividades, identificando, desta forma, as informações que 

realmente, são relevantes para o seu gestor. 

          É preciso considerar algumas características básicas, que asseguram o 

atendimento das necessidades dos gestores de pequenas empresas, conforme 

o seu perfil e os problemas de gestão de pequenas e micro empresas. Como 

características básicas desse conjunto de informações, voltadas ao pequeno 

empresário, destaca: 
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• Simplicidade – as informações devem ser de entendimento intuitivo, 

não sendo necessário o conhecimento prévio dos Princípios e 

Convenções Contábeis ou do Método das Partidas Dobradas, que 

regem a Contabilidade; 

• Facilidade de obtenção – as informações devem ser levantadas de 

forma fácil, sem necessidade de manutenção de registros históricos ou 

de sistemas de acumulação complexos; 

• Relevância – apesar de a Contabilidade ser conhecida pela 

coincidência algébrica dos centavos, propõe, inicialmente, que o 

empreendedor preocupa-se apenas com as informações mais 

relevantes, desconsiderando os valores menores; 

• Atualidade – a Contabilidade, de forma incorreta, é relacionada 

geralmente à mensuração de fatos e eventos passados, propõe 

modelos de informação voltados para fatos e eventos presentes e 

futuros, através da utilização de modelos prospectivos e orçamentos; 

• Possibilidade de efetuar simulações – é importante que os modelos 

considerem a possibilidade de efetuar simulações com relação às 

variáveis principais, simular queda ou crescimento das vendas, aumento 

ou diminuição de custos/despesas, efeitos de financiamentos e 

empréstimos ou outras variáveis que podem auxiliar as decisões do 

empreendedor;  

• Facilidade de manipulação das informações – a popularização da 

utilização de microcomputadores tornou possível desenvolver modelos 

em softwares do tipo planilha eletrônica. 

         O fluxo de caixa é o instrumento de programação financeira, que 

corresponde às estimativas de entradas e saídas de caixa em certo período de 

tempo projetado. Com essa estimativa a organização das finanças torna-se 

mais correta em função de ter em mãos o que irá receber e o que irá pagar em 

certo período de tempo, podendo prever possíveis investimentos com as 

sobras, bem como a busca de recursos quando existir déficit no caixa da 

empresa.  
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          O orçamento de caixa, enquanto um instrumento de gerência financeira, 

visa predizer mudanças no caixa da empresa. Tem grande utilidade na tomada 

de decisão de crédito de curto prazo. Uma vez que estes tipos de decisão são 

repetitivos, o orçamento de caixa é comumente preparado como parte do 

orçamento anual global da empresa 

          A demonstração de fluxo de caixa em forma de orçamento, além de 

mostrar o efeito de cada variável de decisão no caixa da empresa, 

principalmente no que diz respeito ao seu capital de giro (caixa, contas a 

receber e estoques), é um adequado instrumento de trabalho, pois evidencia a 

necessidade de crédito que a empresa terá a curto prazo antes dos 

vencimentos das obrigações que os demandem, e das possíveis folgas 

financeiras de curto prazo possibilitando a sua aplicação em operações de 

curtíssimo prazo otimizando o seu desempenho financeiro.     

         Um outro conceito importante de fluxo de caixa é o de Fluxo de Caixa da 

Entidade. O  fluxo de caixa da entidade é o fluxo líquido de caixa transferido 

entre a empresa e seus financiadores, podendo também ser chamado de 

financiamento externo líquido da empresa. 

 

1.2 Objetivo do Fluxo de Caixa 
 
 
 
          O Controle de fluxo de caixa confere ao administrador da empresa 

informações valiosas sobre os aspectos financeiros do negócio, além de 

possibilitar a monitoração constante das movimentações de recursos, 

presentes e futuros. Contudo, a eficiência e a eficácia deste instrumento de 

controle de gestão financeira dependem do acompanhamento constante deste 

instrumento pelos administradores da empresa, ou seja, negligenciar a 

necessidade de acompanhamento constante pode ocasionar sérios problemas 

à saúde financeira da empresa. 

          Desta forma, o fluxo de caixa constitui-se em instrumento essencial para 

que a empresa possa ter agilidade e segurança em suas atividades 

financeiras. Conhecer o volume de numerário disponível ou que se irá receber 
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é tarefa das mais relevantes, pois aplicar corretamente, sem perder tempo, 

melhora sobremaneira as estimativas do capital de giro necessário à empresa. 

          O papel primordial da previsão do fluxo de caixa, ressaltando que o 

objetivo básico é saber a que nível ficará o saldo de caixa a cada sub-período 

relevante. 

          Diante do exposto, a finalidade do fluxo de caixa é maximizar a 

aplicação dos recursos próprios e de terceiros dentro da empresa, 

direcionando estes recursos para as atividades mais rentáveis, com vistas a 

produzir os melhores resultados para a empresa. 

          Destaca-se também que além disso, evitar que a posição do saldo de 

caixa, tanto no presente como no futuro, chegue a uma situação de iliquidez. 

         Para Hendriksen e Breda (1999,p:176) uma razão básica para o 

fornecimento de demonstrações de fluxos de caixa histórico é a sua 

possibilidade de uso para avaliação da empresa como entidade em 

andamento, por parte dos acionistas e credores. 

          A Demonstração de fluxo de caixa histórico pode ser preparada a partir 

das outras demonstrações já elaboradas e divulgadas pela empresa, 

permitindo a análise das causas de modificação do caixa da empresa e um 

estudo do seu comportamento financeiro ao longo do tempo. É um adequado 

instrumento de análise. 

          As informações sobre fluxos de caixa devem ser complementadas por 

planos da administração da empresa revelando suas expectativas, além de 

outros relatórios complementares que possam ser utilizados no processo de 

predição.  

           O orçamento de caixa, como bem destacam Jaedicke e Sprouse, 

(2000,p:154), enquanto um instrumento de gerência financeira, visa predizer 

mudanças no caixa da empresa. Tem grande utilidade na tomada de decisão 

de crédito de curto prazo. Uma vez que estes tipos de decisão são repetitivos, 

o orçamento de caixa é comumente preparado como parte do orçamento anual 

global da empresa 
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          A demonstração de fluxo de caixa em forma de orçamento, além de 

mostrar o efeito de cada variável de decisão no caixa da empresa, 

principalmente no que diz respeito ao seu capital de giro (caixa, contas a 

receber e estoques), é um adequado instrumento de trabalho, pois evidencia a 

necessidade de crédito que a empresa terá a curto prazo antes dos 

vencimentos das obrigações que os demandem, e das possíveis folgas 

financeiras de curto prazo possibilitando a sua aplicação em operações de 

curtíssimo prazo otimizando o seu desempenho financeiro.     

         O principal objetivo do fluxo de caixa é dar uma visão das atividades 

desenvolvidas bem como operações financeiras que são realizadas, no   grupo 
do ativo circulante, dentro das disponibilidades, e que representam o grau de 

liquidez da empresa 

 

1.3 Planejamento e Controle para um eficiente uso do Fluxo de 

Caixa  

 

 

           A importância do fluxo de caixa para a continuidade dos negócios é 

fundamental, uma vez que promove o nível de liquidez necessário para saldar 

corretamente os compromissos assumidos pela empresa. A influência de caixa 

pode determinar cortes de crédito, cancelamento de entregas de pedidos, além 

de ocasionar uma série de descontinuidade nas operações da empresa. Desta 

forma, o fluxo de caixa não deve ser uma preocupação exclusiva da área 

financeira, mas sim de todos os setores da empresa: 

• a área de produção, ao promover alterações nos prazos de fabricação dos 

produtos, determina novas alterações nas necessidades de caixa de forma 

idêntica, os custos de produção têm importantes reflexos sobre o caixa; 

• as decisões de compras devem ser tomadas de maneira ajustada com a 

existência de saldos disponíveis de caixa. Em outras palavras, deve haver 

preocupação com relação à sincronização dos fluxos de caixa, avaliando-se os 
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prazos concedidos para pagamento das compras com aqueles estabelecidos 

para recebimento das vendas; 

• políticas de cobrança mais ágeis e eficientes, ao permitirem colocar recursos 

financeiros mais rapidamente à disposição da empresa, constituem-se em 

importante reforço de caixa; 

• a área de vendas, junto com a meta de crescimento da atividade comercial, 

deve manter controle mais próximo sobre os prazos concedidos e hábitos de 

pagamento dos clientes, de maneira a não pressionar negativamente o fluxo 

de caixa. Em outras palavras, é recomendado que toda a decisão envolvendo 

vendas deve ser tomada somente após uma prévia avaliação de suas 

implicações sobre os resultados de caixa ( exemplos: prazo de cobrança, 

despesas com publicidade e propaganda etc.); 

• a área financeira deve avaliar criteriosamente o perfil de seu endividamento, 

de forma que os desembolsos necessários ocorram concomitantemente à 

geração de caixa da empresa. 

          Desta forma, a obtenção de resultados mais favoráveis para a empresa 

depende da adequada administração do fluxo de caixa. A melhora da 

capacidade de geração de caixa, aliada a seu planejamento para períodos 

futuros, otimiza a aplicação dos recursos próprios e de terceiros em atividades 

mais rentáveis. Reduzindo significativamente a necessidade de financiamento 

dos investimentos em giro. 

          Assim, visto a importância do fluxo de caixa no ambiente empresarial, 

ressalta-se que o estudo do fluxo de caixa permite ao gestor monitorar o 

deslocamento dos recursos dentro da empresa. Com base no disponível ele 

acompanha o caminho trilhado por unidade monetária, identificando, desta 

maneira, o reflexo de cada operação realizada pela empresa no saldo das 

disponibilidades. 
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CAPÍTULO II 

MECAISMO DE ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
 

 

          É muito comum a situação crítica de falta de liquidez de uma empresa à 

priorização do caixa. Empresas em dificuldades de negócios, tentando evitar 

falências, sair de situações financeiras não confortáveis priorizam o Fluxo de 

Caixa, na eminência de que o mesmo possa avaliar o resultado apresentado 

até o determinado momento. 

          Mas isso pode ser tarde demais, caso a empresa busque dar sentido a 

este demonstrativo apenas para avaliar e apresentar o resultado já auferido, 

pois a mesma pode não suportar as dificuldades mencionadas no 

demonstrativo e vir, de fato, falir ou entrar em falência. 

          No caso das pequenas empresas, este fator se torna mais complexo, 

haja vista a grande dificuldade em saber a sua real situação patrimonial e 

econômica. Com isso, é primordial que a empresa, por meio de seus gestores, 

tenha condições de controlar, gerencialmente, seus fatos e produzir relatórios 

que darão suporte para a criação do Fluxo de Caixa. 

          É necessário que as empresas busquem trabalhar com o fluxo de caixa 

como Sendo uma ferramenta tática e estratégica, possibilitando melhores 

condições de avaliar sua situação econômica, para que a mesma possa 

investir , ou reinvestir, se for o caso, em novos ativos. 

          O importante do que pode ser visto sobre o instrumento está diretamente 

ligado ao seu alcance, ou seja, em algumas organizações, o fluxo de caixa é 

visto como um instrumento tático, a ser utilizado no dia-a-dia, já em outras, ele 

na verdade tem alcance maior, que poderíamos chamar de utilização 

estratégica, aquela que se referencia ao instrumento de utilidade restrita e 

acompanhamento, ou seja, ele aparece como cumpridor de determinações 

mais amplas e complexas. 
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 Fluxo de caixa numa abordagem estratégica: 

Estratégia – é o padrão ou plano que integra as principais metas, políticas e 

sequência de ações de uma organização num todo coerente. Uma estratégia 

bem formulada ajuda a ordenar e alocar os recursos de uma organização para 

uma postura singular e viável, com base nas suas competências e deficiências 

internas. 

 
Decisões estratégicas – são aquelas que determinam a direção geral de um 

empreendimento e, em ultima análise, sua viabilidade à luz do previsível do 

imprevisível, assim como as mudanças desconhecidas que possam ocorrer em 

seus ambientes mais importantes. Ajudam intimamente a formar as 

verdadeiras metas do empreendimento. 

Ajudam a delinear os amplos limites dentro dos quais a entidade opera. 

 

Estratégia empresarial – Estratégia empresarial é o padrão de decisões em 

uma empresa que determina e revela seus objetivos, propósitos, ou metas, e 

produz as principais políticas e planos para obtenção dessas metas e define a 

escala de negócios que a empresa deve se envolver, o tipo de organização 

econômica e humana que pretende ser e a natureza de contribuição 

econômica e não econômica que pretende proporcionar a seus acionistas, 

funcionários e comunidades. 

          A estratégia empresarial é um processo organizacional, de várias 

maneiras inseparável da estrutura, do comportamento e da cultura da 

companhia na qual ela é realizada. 

          As principais sub-atividades da formulação de estratégia como atividade 

lógica incluem a identificação de oportunidades e ameaças no ambiente da 

empresa. Antes de ser feita uma escolha, os pontos fortes e fracos devem ser 

avaliados juntamente com os recursos disponíveis. Sua capacidade atual de 

lidar com riscos paralelos deve ser estimada da maneira mais objetiva 
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possível. As alternativas estratégicas que resultam de oportunidades 

equivalentes e capacidades empresariais em um nível aceitável de risco é o 

que podemos chamar de estratégia econômica. 

          Desta forma, propõe que a finalidade das estratégias é estabelecer quais 

serão os caminhos, os cursos, o programa de ação que devem ser seguidos 

para serem alcançados os objetivos e desafios estabelecidos. Numa empresa, 

a estratégia está relacionada à arte de utilizar adequadamente os recursos 

físicos, financeiros e humanos, tendo em vista a minimização dos problemas e 

a maximização das oportunidades. 

          Assim, numa abordagem estratégica o Fluxo de Caixa afeta o nível de 

negócio da empresa não só a curto prazo, mas também, e principalmente, a 

longo prazo. Tem efeito sobre questões ligadas às decisões realmente 

estratégicas da empresa. 

          Como se percebe, os enfoques tático e estratégico podem requerer 

diferentes abordagens dos instrumentos e mesmo diferentes detalhamentos.               

Na verdade, nem toda empresa tem condições e necessidade de dispor de um 

fluxo de caixa a longo prazo para se sentir segura quanto aos acontecimentos 

futuros. O que se pretende é o questionamento e a avaliação de toda a 

empresa para que não se perca uma oportunidade de otimização do recurso 

por falta de percepção do instrumento apresentado 

 

 

2.1 A Importância do Planejamento 

 

          É importante o planejamento do fluxo de caixa, porque irá indicar 

antecipadamente as necessidades de numerário para o atendimento dos 

compromissos que a empresa costuma assumir, considerando os prazos para 

serem saldados. Com isso, o administrador financeiro estará apto a planejar 

com a devida antecedência, os problemas de caixa que poderão surgir em 
conseqüência de reduções cíclicas das receitas ou de aumento no volume dos 

pagamentos. 
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          Acresce-se outro papel importante, que desempenha o fluxo de caixa, 

que é a possibilidade de evitar a programação de desembolsos vultosos para 

período em que o ingresso orçado sejam baixos por questões de mercado, por 

exemplo. O planejamento do fluxo de caixa permite ao administrador financeiro 

verificar se poderá realizar aplicações a curto prazo com base na liquidez, na 

rentabilidade e nos prazos de resgate.Nestes termos, o fluxo de caixa é de vital 

importância para a eficiência econômico – financeiro e gerencial das 

empresas, sejam elas, micro, pequenas, médias ou grandes, a tal ponto, que 

muitas instituições de crédito exigem a sua apresentação antes de 

concederem empréstimos a seus clientes. 

 

2.2 - Informações preliminares para a elaboração do Fluxo de 

Caixa  

 

          O Fluxo de Caixa de uma empresa deve conter detalhamento que 

permita a adequada análise das informações contidas. Um fluxo de caixa, não 

adequadamente estruturado, leva a empresa a não entender, não analisar e 

não decidir adequadamente sobre sua liquidez. Com isso, é importante 

distinguir os seguintes aspectos: 

 

• Fluxo de Caixa da Tesouraria – é elaborado pelo tesoureiro da 

empresa,disponível em termos de informações previstas e realizadas 

com base em entradas de cobrança ou vendas a vista e em 

compromissos a cumprir. Tem um nível de precisão diário, sua projeção 

tem por objetivo dispor dos valores de entradas e saídas que possam 

ser acompanhadas diariamente quando obtido o realizado. 

 
• Fluxo de Caixa Contábil – é elaborado por meio das demonstrações 

contábeis ( Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados). Seu 

nível de precisão está ligado ao horizonte de repetitividade da avaliação 
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dos resultados:   mensal, semestral, anual etc., sua preocupação reside 

na sobra ou valor líquido entre entradas e saídas de recursos. 

 

 
 
2.3 – Requisitos Básicos para o Planejamento  

 
     

          É importante, para a elaboração do fluxo de caixa, considerar as 

oscilações que possam eventualmente ocorrer e irão implicar em ajustes dos 

valores projetados, mantendo-se assim a flexibilidade desse instrumento de 

trabalho do administrador financeiro. 

          Dentre os principais pré-requisitos para o planejamento do fluxo de caixa 

estão os dados econômico – financeiros, que serão utilizados pelo 

administrador financeiro, pois deverão ser os mais corretos possíveis, 
captados no plano geral de operações da empresa para o período a ser 

projetado. Neste momento, o administrador financeiro irá buscar informações 

em outros departamento da empresa, e é importante que seus responsáveis 

estejam conscientes da exatidão, clareza  e confiabilidade dos dados 

prestados. A empresa, para utilizar este instrumento de gestão financeira e 

alcançar os objetivos e as metas propostas, não deve medir esforços na sua 

implantação e implementação, em termos empresariais. Ela deve manter um 

nível razoável em caixa de bancas para que possa atender às necessidades 

diárias. Este saldo disponível não poderá ser arbitrário, porém determinado 

pelo administrador financeiro de acordo com os parâmetros operacionais da 

empresa. Quanto mais cuidado houver na sua elaboração menor terá de ser o 

nível de caixa. Para que a empresa obtenha resultados positivos através do 

fluxo de caixa é necessário que observe os seguintes requisitos: 

• buscar a maximização do lucro, possuindo certos padrões de 

segurança, previamente fixados;  
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• assegurar ao caixa um nível desejado, a partir da constituição de 

reservas necessárias à empresa;  

• obter maior liquidez nas aplicações dos excedentes de caixano 

mercado financeiro;  

• determinar o nível desejado de caixa, a partir das contas que 

compõe o disponível da empresa;  

• fixar limites mínimos, mediante as experiências adquiridas pela 

empresa, permitindo realizar os ajustes quando for necessário;  

• ainda que a empresa observe certos padrões de segurança, pode 

investir parte de seus recursos disponíveis, mas nunca além do 

mínimo necessário para as suas atividades operacionais.  

 

 
 
2.4 -  Implantação do Fluxo de Caixa 

 

 

            Os principais requisitos para implantação  do fluxo de caixa são: 

 

• Apoio de cúpula diretiva da empresa; 

 

• Organização da estrutura funcional da empresa com definição clara dos 

níveis de responsabilidades de cada área; 
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• Integração dos diversos setores e/ou departamento da empresa ao 

sistema do fluxo de caixa 

• Definição do sistema de informações quanto á qualidade e aos 

funcionários a serem utilizados, calendário de entrega dos dados 

(periodicidade) e os responsáveis pela elaboração das diversas 

projeções; 

• Treinamento do pessoal envolvido para implantar o fluxo de caixa na 

empresa; 

• Criação de um manual de operações financeiras; 

• Comprometimento dos responsáveis pelas diversas áreas, no sentido 

de alcançar os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa; 

• Utilização do fluxo de caixa para avaliar com antecedência os efeitos da 

tomada de decisões que tenham impacto financeiro na empresa; 

• Fluxograma das atividades na empresa, ou seja, definir as atividades 

meio e as atividades fins. 

 

 

2.5 –Fatores que afetam o Fluxo de Caixa 

 

          As diversas decisões tomadas na maioria dos setores da empresa 

provocam impacto sobre o fluxo de caixa e, conseqüentemente na liquidez. 

É importante que o administrador financeiro seja capaz de reconhecer as 

conseqüências financeiras das alterações nas políticas de produção, de 

vendas, distribuição, compras, pessoal, etc., 
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 Fatores Internos 

           A administração financeira reporta-se a todas as áreas da empresa,                        

uma vez que a maior parte das decisões apresentam conseqüências               

financeiras.    É preciso um controle eficiente e uma participação constante nas 

decisões com repercussão financeira, podendo ser destacadas as seguintes: 

Alteração na política de vendas: é preciso que o departamento de vendas não 

tente tomar decisões isoladas, sem a devida consideração da área financeira. 

Decisões na área de produção: o diretor de produção não pode decidir 

isoladamente sobre a aquisição de equipamentos ou até mesmo da expansão 

da fábrica, sem uma análise com a participação da área financeira. 

Prática de compras: os prazos concedidos pelos fornecedores devem ser 

avaliados e analisados com os prazos de recebimento de clientes. 

Política do quadro de pessoal: as admissões, demissões, política salarial e de 

treinamento etc., são medidas de repercussão direta na área financeira. Com 

isso, as decisões devem ser tomadas com as considerações da área 

financeira, por causa dos aumentos que representaram ao fluxo de caixa da 

empresa. 

Financiamento e empréstimos a curto prazo: devem ter cuidado quanto a 

contratação do mesmo, procurando não aplicá-lo no Ativo Fixo, pois a 

empresa   não    poderá    gerar    recursos suficientes para amortizá-lo,   

tornando oneroso para a empresa.               

 Política de dividendos: os dividendos devem ser distribuídos conforme a 

capacidade de geração de caixa, pois primeiro a empresa deverá pagar                        

suas obrigações depois seus sócios, sem desmotivá-los. Assim, o                     

administrador financeiro está constantemente envolvido com as diversas áreas 

da empresa,devendo participar e discutir sobre todas as medidas, cujo efeito 

se estende às áreas de decisões financeiras. 

 
 

Fatores Externos 

     Vários são os fatores externos que influenciam a área financeira da 

empresa e por sua vez o Fluxo de Caixa. Estão relacionados abaixo ao fatores 
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mais importantes e que devem ser considerados pelo administrador financeiro 

no planejamento e no controle do Fluxo de Caixa e da Liquidez: 

Redução estacional ou cíclica da atividade econômica: esta redução pode 

determinar uma queda nas vendas cuja repercussão é direta na receita 

operacional da empresa, e exigem medidas imediatas de precaução para 

preservar sua liquidez. 

Expectativa de desaquecimento de demanda, de recessão da economia: 

exigem do administrador financeiro cuidados quanto à: 

Política de crédito, talvez não seja aconselhável expandir o crédito, pois      em 

período de redução da atividade econômica a perda dos valores a receber 

(duplicatas) tende a aumentar. 

Cobrança de títulos, é preciso reduzir o prazo médio de recebimento para 

um maior giro dos recursos em itens maior de rentabilidade. 

Nível de produção, deverá haver uma reprogramação de produção, da compra 

de matérias-primas, de maiores custos com a mão-de-obra direta e 

das despesas indiretas de fabricação, para que os recursos sejam liberados 

para aplicações mais seguras. 

•  Em fase de expansão: a pressão é exercida sobre a capacidade 

produtiva da empresa, com a exigência de maior volume de estoques, 

de acréscimo das compras de matérias-primas, de maiores custos 

operacionais, de aumento das vendas, etc. 

•  Atraso dos clientes: este talvez seja o item que exija mais cuidado, 

pois os desembolsos de caixa são cobertos pelos valores em 

disponibilidade e pela cobrança de duplicatas a receber, uma vez que os 

estoques alimentam a produção e as vendas, porém não pagam as 

dívidas da empresa. 

• Atraso na entrega do produto: seja por más condições de trabalho, 

seja por dificuldades de escoamento. O administrador financeiro não 

pode ficar alheio a este fato, devendo analisar a expedição e solucionar 

os entraves o mais rapidamente possível para que o fluxo de recursos 

seja restabelecido. 
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CAPÍTULO III 

FLUXO DE CAIXA COMO FERAMENTA PARA 

TOMADAS DE DECISÕES 

 
 
          Em épocas de crise, o gestor precisa de informações contábeis precisas 

e oportunas para apoiar o seu processo decisório. Com isso, a crescente 

complexidade do processo administrativo leva os gestores a buscar 

alternativas para superar os desafios encontrados no seu dia-a-dia. A escassez 

dos recursos financeiros e o elevado custo para a sua captação, juntamente 

com a falta de planejamento e controle, têm contribuído para que muitas 

empresas encerrem suas atividades. 

          Assim, o fluxo de caixa pode ser avaliado em duas partes. A primeira, 

mostra o fluxo de caixa como peça fundamental do planejamento e controle 

financeiro, apresentando-se como instrumento imprescindível na gestão 

empresarial. A Segunda parte, evidencia o valor informativo do fluxo de caixa 

em forma de demonstração contábil, visando atender às necessidades dos 

usuários externos. 

• Planejamento e controle Financeiro: 

Planejar é uma das tarefas mais importantes do gestor, pois é por meio do 

planejamento que se realiza uma gestão eficaz. O planejamento se faz 

necessário em todas as atividades da empresa, mas, principalmente, nas 

atividades da área financeira. 

Ross et al. (1995;p:236), afirmam: O planejamento financeiro determina as diretrizes de 

mudança numa empresa. É necessário porque faz com que sejam estabelecidas as metas da 

empresa para motivar a organização e gerar marcos de referência para avaliação de 

desempenho. As decisões de investimento e financiamento da empresa não são 

independentes, sendo necessário identificar sua interação. Num mundo incerto a empresa deve 

esperar mudanças de condições, bem como surpresas. 
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          Neste contexto, planejamento financeiro é o processo formal que conduz 

a administração da empresa a acompanhar as diretrizes de mudanças e a 

rever, quando necessário, as metas já estabelecidas.  

Os planos financeiros e orçamentos fornecem roteiros para atingir os objetivos 

da empresa. Além disso, esses veículos oferecem uma estrutura para 

coordenar as diversas atividades da empresa e atuam como mecanismo de 

controle estabelecendo um padrão de desempenho contra o qual é possível 

avaliar os eventos. 

          Nota-se que o planejamento e o controle orçamentário, quando 

realizados juntamente com o controle financeiro, possibilitam mudanças táticas 

e rápidas para tratar de eventos estranhos ao processo administrativo, os quais 

colocam em risco o alcance das metas estabelecidas. 

         O fluxo de caixa possibilita ao gestor programar e acompanhar as 

entradas (recebimentos) e as saídas (pagamentos) de recursos financeiros, de 

forma que a empresa possa operar de acordo com os objetivos e as metas 

determinados, tanto a curto como a longo prazo. 

• Gerenciamento do fluxo de caixa: 

           O fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferição e 

interpretação das variações dos saldos do Disponível da empresa. É o produto 

final da integração do Contas a Receber com o Contas a Pagar, de tal forma 

que, quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas, tem-se o 

fluxo de caixa realizado e, quando se comparam as contas a receber com as 

contas a pagar, tem-se o fluxo de caixa projetado, (SÁ, 1998;p:03). 

          O fluxo de caixa é um retrato fiel da composição da situação financeira 

da empresa. É imediato e pode ser atualizado diariamente, proporcionando ao 

gestor uma radiografia permanente das entradas e saídas de recursos 

financeiros da empresa. 

          Todavia, pode-se afirmar que o fluxo de caixa é um instrumento de 

controle e análise financeira que, juntamente com as demais demonstrações 

contábeis, torna-se efetivamente um instrumento de apoio à tomada de 

decisões de caráter financeiro. 
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Fluxo de caixa realizado e projetado: 

• Fluxo de caixa realizado – a finalidade do fluxo de caixa realizado é 

mostrar como se comportaram as entradas e saídas de recursos 

financeiros da empresa em determinado período. O fluxo de caixa 

realizado pode ser apresentado por meio de duas formas: pelo método 

direto e pelo método indireto. 

 
• Fluxo de caixa projetado – o objetivo principal do fluxo de caixa 

projetado é informar como se comportará o fluxo de entradas e saídas 

de recursos financeiros em determinado período, podendo ser projetado 

a curto ou a longo prazo. A curto prazo, busca-se identificar os excessos 

de caixa ou a escassez de recursos dentro do período projetado, para 

que, por meio dessas Entradas operacionais, Geração não operacionais  

de caixa, Fluxo operacional, Geração operacional de caixa, Geração 

Interna de Caixa, Ajustes, Lucro líquido, Saídas operacionais, Variação 

do .disponível informações, se possa traçar uma adequada política 

Fnanceira.  A longo prazo, o fluxo de caixa projetado, além de identificar 

os possíveis excessos ou escassez de recursos, visa também obter 

outras informações importantes, como: 

• verificar a capacidade da empresa de gerar os recursos necessários 

para costear suas operações; 

• determinar o capital em giro no período; 

• Wdeterminar o índice de eficiência financeira da empresa; 

• Wdeterminar o grau de dependência de capitais de terceiros da 

empresa; etc. 

           Normalmente, quando se projeta a curto prazo, as principais operações 

que vão provocar entradas e saídas de dinheiro já foram realizadas e a 

empresa trabalha com relativo grau de certeza dos recebimentos e/ou 

pagamentos dentro do período. 
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         O fluxo de caixa realizado pode ser apresentado por meio de duas 

formas: o método direto e o método indireto. Veja a representação gráfica, a 

seguir: 

 

 

 

FIGURA 1 – FLUXO DE CAIXA PROJETADO (extraída de SÁ, 1998, p.36) 

 
3.1 – Fluxo de Caixa como Ferramenta de Planejamento 

 

          Planejar é uma das tarefas mais importantes do gestor. Através do 

planejamento é que se realiza uma gestão eficaz. Administrar uma empresa 

sem planejar suas atividades é como pilotar uma aeronave sem fazer o plano 

de vôo: fica-se sujeito a um pouso forçado a qualquer momento e lugar, 

podendo sofrer apenas um grande susto, como também ter destruição total. Se 

não planejar suas atividades, o gestor corre o risco de ser surpreendido por 
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imprevistos e colocar a empresa em grandes dificuldades, ou até mesmo levá-

la à falência. O planejamento se faz necessário em todas as atividades da 

empresa, mas principalmente nas atividades da área financeira. Ross et al. 

(1995,p:522) afirmam: 

O planejamento financeiro determina as diretrizes de mudança numa empresa. 

É necessário porque (1) faz com que sejam estabelecidas as metas da 

empresa para motivar a organização e gerar marcos de referência para a 

avaliação de desempenho, (2) as decisões de investimento e financiamento da 

empresa não são independentes, sendo necessário identificar sua interação, e 

(3) num mundo incerto a empresa deve esperar mudanças de condições, bem 

como surpresas. 

 

          Nesse contexto, planejamento financeiro é o processo formal que 

conduz a administração da empresa a acompanhar as diretrizes de mudanças 

e a rever, quando necessário, as metas já estabelecidas. Assim, poderá a 

administração visualizar com antecedência as possibilidades de investimento, 

o grau de endividamento e o montante de dinheiro que considere necessário 

manter em caixa, visando seu crescimento e sua rentabilidade. 

Gitman (1987,p:250) afirma:  

Os planos financeiros e orçamentos fornecem roteiros para atingir os 

objetivos da empresa. Além disso, esses veículos oferecem uma 

estrutura para coordenar as diversas atividades da empresa e atuam 

como mecanismo de controle estabelecendo um padrão de 

desempenho contra o qual é possível avaliar os eventos reais. 

 

Nota-se que o planejamento financeiro, além de indicar caminhos que 

levam a alcançar os objetivos da empresa, tanto a curto como a longo prazo, 

cria mecanismos de controle que envolvem todas as suas atividades 

operacionais e não-operacionais. O planejamento e o controle orçamentário, 

quando realizado juntamente com o controle financeiro, possibilitam mudanças 

táticas rápidas para tratar de eventos estranhos ao processo administrativo, os 

quais colocam em risco o alcance das metas estabelecidas. Aumentos 

inesperados no índice de inadimplência no recebimento de créditos ou 

dificuldades na obtenção de recursos de terceiros são rapidamente 
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identificados. Com um controle financeiro eficaz, a empresa poderá sempre 

adotar uma postura proativa em relação a tais eventos.  

Na visão de Welsch (1996,p:255-256), o planejamento e o controle de 

disponibilidades normalmente devem estar relacionados a três dimensões 

temporais diferentes: 

• Planejamento a longo prazo quando a ocorrência de fluxos corresponde 

às dimensões dos projetos de investimento e à dimensão temporal do 

plano de resultados a longo prazo (geralmente de cinco anos). 

 

• Planejamento a curto prazo quando a ocorrência de fluxos está 

enquadrada no plano anual de resultados. 

 

• Planejamento operacional, em que as entradas e saídas de caixa são 

projetadas para o mês, a semana ou o dia seguinte. 

 

          O planejamento financeiro a longo prazo busca conhecer 

antecipadamente o impacto da implementação de ações projetadas sobre a 

situação financeira da empresa, indicando ao gestor se haverá excesso ou 

insuficiência de recursos financeiros. O planejamento financeiro a curto prazo 

reflete a preocupação de estimar detalhadamente as entradas e saídas de 

dinheiro geradas pela própria atividade da empresa. E o planejamento 

operacional destina-se ao controle preciso das disponibilidades, a fim de 

minimizar os encargos financeiros dos empréstimos e maximizar os 

rendimentos das aplicações dos excessos. 

          Assim, o fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferição e 

interpretação das variações dos saldos do Disponível da empresa. É o produto 

final da integração do Contas a Receber com o Contas a Pagar, de tal forma 

que, quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas tem-se o 

fluxo de caixa realizado, e quando se comparam as contas a receber com as 

contas a pagar, tem-se o fluxo de caixa projetado. (SÁ, 1998,p:03) 

 

Figura 1- O fluxo de caixa é o produto final da integração do Contas a 
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Receber com o Contas a Pagar. 

 

Contas
a

Receber

Contas
a

Pagar

Fluxo
de

Caixa

Caixa Bancos Aplicações

 
 

FIGURA 2 – FLUXO DE CAIXA PROJETADO (extraída de SÀ,,1998, p:10) 

 

          O fluxo de caixa é um retrato fiel da composição da situação financeira 

da empresa. É imediato e pode ser atualizado diariamente, proporcionando ao 

gestor uma radiografia permanente das entradas e saídas de recursos 

financeiros da empresa. O fluxo de caixa evidencia tanto o passado como o 

futuro, o que permite projetar, dia a dia, a evolução do disponível, de forma que 

se possam tomar com a devida antecedência, as medidas cabíveis para 

enfrentar a escassez ou o excesso de recursos 

 

 

3.2 Fluxo de Caixa como Ferramenta de Controle das 

Operações 

 

          A eficácia do controle de caixa ou das disponibilidades contribui 

satisfatoriamente para maximizar o lucro das empresas. Quando a tesouraria 

recebe ou paga as suas contas, as decisões que geram os fluxos financeiros já 

foram tomadas por outras áreas e nada ou pouco restará ao tesoureiro para 

que possa influir sobre esses fluxos de caixa. 

          As principais contas patrimoniais operacionais que exercem forte 

impacto no caixa são: contas a receber, estoques, contas a pagar. O estoque 

exerce forte impacto no caixa. Se for comprado a vista,o impacto é imediato; 

se for comprado a prazo, o impacto ocorre na data de pagamento da duplicata, 

alguns dias (ou alguns meses) depois da compra; se for financiado (o 
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financiamento de importação é uma operação normal no comércio exterior), o 

impacto no caixa poderá ocorrer num prazo mais longo.Hoji (2006,p:121) 

          Manter estoques é dispendioso porque imobiliza uma parcela de 

recursos financeiros que não rende juros nem gera renda, ou seja, estoque é 

capital não remunerado. O custo de estoque impede que outras oportunidades 

lucrativas sejam aproveitadas. Na economia moderna, a utilização do crédito 

tanto como método de venda ou de pagamento quanto como forma de 

competitividade entre empresas, é um dos mecanismos mais corriqueiros. No 

entanto é importante compreender o porquê de sua existência e quais as suas 

modalidades. Na administração de crédito nas empresas, a utilização do 

método de venda ou de pagamento a prazo, como forma de competitividade, é 

um dos mecanismos mais usuais. 

          Pelo regime de competência, as compras e vendas são registradas nas 

datas de sua realização . As contas a receber (originadas pelas vendas a 

prazo) e estoques (originadas pelas compras a vista ou a prazo), enquanto 

estiverem registrados como tais, estão consumindo recursos financeiros, o que 

significa que estão gerando custos financeiros. As contas a pagar (originadas 

pelas compras a prazo e obrigações fiscais e trabalhistas) fornecem recursos 

para financeiros ativos operacionais. 

         O fluxo de caixa é o instrumento que permite ao administrador financeiro: 

planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de sua 

empresa para um determinado período Esse controle é útil tanto quando a 

empresa está crescendo e aumentando suas atividades quanto no momento 

em que apresenta prejuízo, tornando mais fácil a visualização de problemas 

que estão levando a esse prejuízo, é fundamental que o administrador 

financeiro saiba gerir corretamente os recursos alocados na massa patrimonial 

ativa da e independente do porte: micro, pequena, média ou grande empresa. 

Assim, a administração financeira ganha importância no sentido de auxiliar os 

administradores a tomarem decisões, tanto no que se refere aos 

financiamentos (qualquer busca de recursos), quanto a investimentos 

(aplicação destes recursos).  
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          Embora o controle de fluxo de caixa seja imprescindível na 

administração, ele não é tudo, pois podem existir alguns imprevistos que 

venham a alterá-lo. O planejamento de caixa não é uma atividade fácil, pois 

lida com grande dose de incerteza Para o administrador financeiro deve estar 

preparado para rever seus planos, caso algum problema econômico-financeiro 

imprevisto venha a perturbá-lo.  Portanto, deve existir um direto relacionamento 

entre o administrador financeiro e os demais departamentos da empresa, para 

que o mesmo saiba das saídas de caixa necessárias a cada departamento, 

programando os pagamentos. Uma boa administração necessita de 

informações para que a atividade da empresa flua de maneira a atingir seu 

objetivo final que é o lucro. Contanto que as informações sejam reais e 

representem a situação da empresa no momento em que são levantadas, o 

administrador possui uma ferramenta importante em seu trabalho. A partir de 

um fluxo de caixa projetado a empresa possui uma ferramenta importante aos 

administradores para a tomada de decisões. Após o levantamento dos dados 

extraídos de cada departamento da empresa, os mesmos são tabelados para 

formar o fluxo projetado. Com base em períodos anteriores é possível projetar 

as receitas e as despesas que irão acontecer no período projetado.  

Assim, após o ocorrido os dados são comparados para avaliar o que 

aconteceu com o que havia sido projetado. Caso ocorra algum fato que não 

estava previsto, isso faz com que sejam alterados os dados para o período 

projetado.  

Como o sócio espera rentabilidade sobre seu capital investido, uma operação 

que traga risco para a empresa, pode comprometer o resultado de tal período 

e até mesmo do futuro da empresa. Sem a análise do risco e da rentabilidade, 

não se prevê qual resultado o investimento pode trazer. Antes de cada 

operação, é preciso analisar os fatores que influenciam a mesma, identificando 

os pontos fortes e fracos e qual o rendimento que tal operação irá trazer.  

Como o sócio espera rentabilidade sobre seu capital investido, uma operação 

que traga risco para a empresa, pode comprometer o resultado de tal período 
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e até mesmo do futuro da empresa. Sem a análise do risco e da rentabilidade, 

não se prevê qual resultado o investimento pode trazer. Antes de cada 

operação, é preciso analisar os fatores que influenciam a mesma, identificando 

os pontos fortes e fracos e qual o rendimento que tal operação irá trazer.  

 

3.3 O Fluxo de Caixa e os Indicadores Econômicos na 

Tomada de Decisões 

 

 

No fluxo de caixa são encontrados todos os valores das saídas e entradas 

monetárias previstas e realizadas na empresa em suas operações comerciais 

e financeiras, isto de modo continuado, que permitirão ao seu tomador de 

decisões prever, com segurança, a folga ou a necessidade financeira da 

empresa durante todo o período projetado. 

 

Neste fluxo de caixa, em seu final, são fornecidos, continuadamente e no final 

do período projetado, os seguintes recursos: 

 

• Total das saídas, periódicas e anuais. Previstas e realizadas. 

• Saldo de caixa operacional, periódico e o anual. Previsto e realizado. 

• Saldo de caixa disponível periódico e anual. Previsto e realizado. 

• Saldo do lucro líquido operacional, periódico e anual. Previsto e 

realizado. 

• Necessidade de capital de giro, periódica e anual. Prevista e 

realizada. 

• Necessidade de capital de giro não operacional. Prevista e realizada. 

 

O fluxo de Caixa envia informações sobre: 
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O valor dos recebimentos previstos no período em questão das vendas de 

períodos anteriores. 

O valor de pagamentos previstos no período em questão, provenientes de 

fatos geradores no período presente e em períodos anteriores. 

O valor das retiradas bancárias para pagamentos no período em questão. 

O valor da diferença entre os valores previstos e realizados de direitos e 

compromissos da atividade ao Balanço Patrimonial. 

 

E recebe: 

 

Do caixa os valores das vendas realizadas em períodos anteriores, que vão 

para o seu realizado no período. 

Do caixa os valores dos pagamentos realizados no período, que vão para o 

seu realizado no período. 

Do caixa todos os valores das vendas do período, que vão para o seu a 

realizar nos períodos subseqüentes. 

Do caixa os valores dos ingressos não operacionais injetados pelos sócios, 

pelas reservas de lucros ou vindos de empréstimos ou financiamentos, que vão 

para o saldo de caixa inicial do período destas ocorrências. 

Do Analítico Econômico todos os valores a pagar, exceto os valores a pagar de 

fretes e fornecedores, que vão para o seu a realizar nas datas de seus 

vencimentos. 

Do analítico Econômico o valor do lucro operacional projetado previsto.  

Do compra e Faturamento os valores de fretes e fornecedores do período, que 

vão para o se 

u a realizar nos períodos subseqüentes. 
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Ainda no Fluxo de Caixa 

 

 

Saídas 

No fluxo de caixa elas são alocadas do Analítico Econômico, cada uma em seu 

respectivo vencimento. Só não são alocadas do analítico econômico as saídas, 

que pela sua construção, não se encontram nele inseridas ou calculadas 

explicitamente. São as saídas para pagamento de fornecedores e fretes que 

vem do Compra e Faturamento e os pagamentos de empréstimos e 

financiamentos que vem do Caixa. 

 

Elas são nele somadas, de modo contínuo, na vertical e no ano na horizontal.  

 

Caixa Operacional 

Resultado financeiro operacional das atividades da empresa a cada período. 

São operacionais todos os ingressos e saídas que fazem parte direta e 

exclusivamente de suas atividades comerciais, ou seja, receitas, custos e 

despesas funcionais. 

 

Desta forma, não fazem parte do caixa operacional, os ingressos financeiros 

como empréstimos, financiamentos, aporte e ou integralizações de sócios ou 

de reservas de lucros. Da mesma forma, não fazem parte dele, as saídas para 

os pagamentos de financiamentos, empréstimos e aportes. O juro referente a 

estes ingressos compõe o caixa operacional. 

 

Caixa Disponível  

Caixa disponível é o resultado financeiro da empresa em tempo real, 

considerando todos os ingressos e saídas que compõe o fluxo financeiro; 

ingressos e saídas operacionais e não operacionais. É o disponível financeiro 

que passa de um período para o outro. 

 

Lucro Liquido Operacional do Período  



 

 

 
 

40

 
É o resultado líquido financeiro da empresa no período.  
 

Do Lucro líquido operacional projetado para o período, subtrai-se a diferença 

entre as vendas de obras realizadas num período e os recebimentos realizados 

nesse período provenientes de vendas realizadas em períodos anteriores, 

obtendo-se o lucro líquido operacional do período.  

 

Necessidade de Capital de Giro.   

É igual ao caixa operacional do período menos o lucro líquido operacional 

projetado para o período. Representa o volume de recursos financeiros 

necessários ao equilíbrio operacional da atividade no período. 

Sendo positiva, indica a falta destes recursos. Se negativa, indica há recursos 

suficientes para cobrir a diferença entre o que há para receber realizado neste 

período e o que há para pagar realizado neste período, em períodos futuros. 

 

Necessidade de capital de giro não operacional  

É igual à necessidade de capital de giro, mais o ingresso não operacional de 

caixa, menos as saídas não operacionais de caixa. Representa o volume de 

recursos financeiros necessários ao equilíbrio operacional e não operacional 

da atividade no período.  Sendo positiva, indica a falta destes recursos e, se 

negativa, indica que há recursos suficientes para cobrir a diferença entre o que 

há para receber deste período e o que há para pagar deste período, em 

exercícios futuros. 
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Caixa Movimento (caixa Geral) 

 

Nele são registrados todos os valores monetários que realmente ocorreram na 

empresa em seu dia a dia operacional. Seu período de duração é também de 

um ano. 

 

Elementos do caixa: 

 

Vendas realizadas no período e no ano 

Pagamentos previstos para o período e para o ano 

Pagamentos realizados no período e no ano 

Recebimentos realizados no período e no ano 

Recebimentos previstos para o período e para o ano 

Depósitos bancários no período e no ano 

Retiradas bancarias no período e no ano 

Saldo bancário no período e no ano  

 

O Caixa envia as informações sobre: 

 

Os valores das vendas  realizadas no período, aos recebimentos previstos nos 

períodos subseqüentes do Fluxo de Caixa.  

Os valores dos pagamentos realizados no período, ao realizado no período do 

Fluxo de Caixa. 

Os valores das vendas realizadas no período, ao respectivo período do 

Analítico Econômico.  

Os valores de ingressos não operacionais injetados pelos sócios, pelas 

reservas de lucros ou vindos de empréstimos ou financiamentos. 

O valor dos empréstimos ocorridos durante o ano ao passivo exigível a longo 

prazo, do Balanço Patrimonial, que é deduzido do valor pago no ano do Fluxo 

de Caixa, chegando-se ao saldo final. 
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O valor do capital integralizado pelos sócios no início da atividade mais os 

aportes no correr do ano ao passivo exigível a longo prazo, do Balanço 

Patrimonial, que é deduzido do valor reembolsado aos sócios no ano do fluxo 

de Caixa, chegando-se ao saldo final.  

O valor disponível em caixa no final do ano ao ativo flutuante do Balanço 

Patrimonial. 

O valor do saldo em contas bancárias no final ano ao ativo flutuante do 

Balanço Patrimonial. 

 

E recebe: 

 

O valor das vendas ocorridas do Compra e Faturamento e as distribui em 

conforme seus vencimentos. 

O valor necessário aos pagamentos no período do Fluxo de Caixa e decide do 

valor a ser retirado de bancos para os pagamentos. 

O valor dos recebimentos previstos para o período do Fluxo de caixa. 

 

 

Balanço Patrimonial 

 

Retrata a situação econômico-financeira da empresa, é o marco oficial do 

encerramento de suas operações no exercício social. Como as demais 

demonstrações o balanço patrimonial divulga o resultado das operações da 

empresa. Ele reúne grande quantidade de informações, servindo como base, 

portanto, para não só uma análise mais acurada das reais condições 

operacionais da empresa, como também sobre suas condições de atuação nos 

anos a seguir. 

 

Do Balanço Patrimonial saem informações úteis para os cálculos do diversos 

índices de avaliação da atividade da empresa e é um dos instrumentos que 

pelas suas informações se calcula o capital de giro líquido da empresa, a sua 

necessidade de capital de giro, a composição de seu endividamento, o índice 
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de participação do capital de terceiros, o índice de garantia a capital de 

terceiros, e outros indicadores.    

 

 

Ponto de Equilíbrio comercial 

 

É o valor de um faturamento que a empresa tem que obter para cobrir todos os 

seus custos e despesas e obter um lucro zero. 

 

Este mecanismo encontra-se disponível no final do analítico econômico. 

 

 

Ponto de Faturamento Projetado 

 

Normalmente as empresas trabalham com um lucro padronizado. Em algumas 

situações específicas um faturamento requer uma queda no preço de venda. 

Então, partindo do ponto de equilíbrio comercial, pode ser calculado um 

faturamento que além de pagar todos os custos ainda gere um lucro livre de 

riscos para a empresa. 

 

Este mecanismo encontra-se disponível no final do analítico econômico.  

 

Índices (Indicadores econômicos) 

 

São instrumentos que, por seus cálculos e análises, permitem conhecer a 

gestão da empresa. Por meio deles é possível identificar os pontos positivos e 

negativos da estratégia gerencial da empresa. 
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Comentários sobre os índices. 

    

Índice de liquidez imediata 

Indica a capacidade da empresa em liquidar de imediato seus compromissos 

financeiros de curto prazo. 

Índice de liquidez corrente 

Indica a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros de 

curto prazo. 

Índice de liquidez seca 

Indica a capacidade da empresa em liquidar seus compromissos financeiros de 

curto prazo, não levando-se em conta os estoques. Somente o disponível e os 

créditos realizáveis no curto prazo. 

Índice de liquidez geral 

Indica a liquidez da empresa no longo prazo 

Índice de participação das atividades 

Indica o peso das disponibilidades financeiras na estrutura do capital de giro. 

 

 

Índice de participação dos estoques 

Indica o peso dos estoques sobre o capital de giro. Quando alto mostra alta 

imobilização neste ativo.  

Índice de participação da contas a receber 

Indica a participação da carteira de duplicatas da empresa sobre o total de 

capital de giro. Quando é alta, mostra que a empresa adota agressiva política 

de crédito comercial ou que ela enfrenta alto índice de inadimplência. 

Índice de financiamento 

Indica o percentual do capital de giro que está suportado por empréstimos 

bancários. Um índice baixo pode significar que a empresa está utilizando 

principalmente financiamento de fornecedores em lugar de linhas de crédito 

bancário. Também pode refletir uso normal de crédito de fornecedores ao lado 

de uma boa situação de caixa que lhe permite dispensar o financiamento 

externo de capital de giro.  
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Índice de participação do capital de terceiros 

Indica o percentual de capital de terceiros envolvido na atividade. É normal 

estar entre 0,35 e 0,75. 

Índice de composição do endividamento 

Indica a proporção do capital de terceiros com vencimento de curto prazo. É 

normal estar entre 0,40 e 0,75. 

Índice de garantia do capital de terceiros 

Indica quanto existe de capital próprio para cada unidade de capital de 

terceiros. É normal estar entre 0,34 e 1,85. 

Taxa de retorno sobre o investimento 

Indica a proporção de retorno do investimento total no exercício. 

Taxa de retorno sobre o patrimônio líquido 

Indica a parcela de retorno do patrimônio líquido no período em análise. 

Índice de giro do ativo 

Indica quantas vezes girou o investimento total no período. No ativo está 

demonstrado em que foram aplicados os recursos. Assim, o total do ativo 

representa o montante de investimentos no negócio. 

 

Índice de posicionamento da atividade 

Indica as influências do ciclo operacional no fluxo de caixa, pois está 

relacionando o prazo médio para vender, o prazo médio para receber e o prazo 

médio para pagar o produto vendido. O nível ideal do posicionamento da 

atividade é menor ou igual a 1 (um) porque, para essa condição a soma do 

prazo médio para rotação do estoque mais o prazo médio para recebimento 

das vendas deve ser menor ou igual ao prazo médio para o pagamento das 

compras. 

Índice de investimentos em contas a receber 

Indica o valor de recursos financeiros gastos especificamente para comprar ou 

produzir, para então vender pelo crédito comercial. Como o custo fixo 

independe do volume de produção ou vendas da empresa, o investimento em 

contas a receber corresponde aos custos variáveis, custos diretamente 

envolvidos na produção ou venda, mais o custo da mercadoria produzida ou 



 

 

 
 

46

vendida. Considerando o custo das contas a receber como um dado já 

definido, o valor do investimento neste ativo dependerá de seu giro. Como o 

giro das contas a receber depende do prazo médio de cobrança, quanto maior 

for esse último, maior será o investimento em contas a receber. 

. 
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CONCLUSÃO 
 

 

Percebe-se que a elaboração do fluxo de caixa por parte das pequenas 

empresas possibilita à mesma uma melhor gestão do seu recurso financeiro, 

assegurando uma melhor gestão do seu negócio. 

O instrumento como uma ferramenta tática e estratégica também é muito 

explorado, pois o fluxo de caixa possibilita à empresa um melhor 

gerenciamento dos recursos apresentados pela pequena empresa. 

Diante do que foi apresentado, o fluxo de caixa pode também, ser avaliado 

como sendo um instrumento gerencial capaz de subsidiar o gestor para fins de 

tomada de decisão coerentes e conscientes. 

É importante salientar que o fluxo de caixa elaborado na pequena empresa  

pode servir como uma peça fundamental no planejamento e controle 

financeiro, possibilitando a este tipo de empresa, melhores condições de 

avaliar e investir seus recursos, tornando-se imprescindível para a gestão 

empresarial. 

Destacou-se ainda, que  a pequena empresa, deve estar atenta à questão da 

boa gestão, haja visto que todos os recursos disponíveis pela empresa devem 

ser empregados, buscando sempre o aspecto da continuidade. Neste contexto, 

dentre os vários tipos de gestão, é importantíssimo que o empresário busque 

controlar e avaliar seus recursos financeiros através do fluxo de caixa,que 

possibilita ao mesmo um melhor controle de suas ações. 

O importante é saber que o Fluxo de Caixa oferece o acompanhamento das 

diversas situações dia-a-dia ou de períodos em períodos, tanto para as 

grandes como para as pequenas empresas ou seja, é uma ferramenta  que 

permite uma visão ampla que possibilita o equilíbrio financeiro entre receitas e 

despesas e firmeza para as tomadas de decisões. 
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