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RESUMO  

O presente trabalho pretende através de levantamentos bibliográfico, estud
empresa, discorrer sobre a importância do fluxo de caixa para o processo de um planejamento 
financeiro empresarial, bem como verificar a importância da ferramenta para tomada de 
decisões. Inicia-se com um breve relado das demonstrações que
balanço patrimonial e o demonstrativo do resultado de exercício. Coloca
administrador financeiro a responsabilidade de tomar essas decisões importantes na vida da 
empresa, analisando uma melhor forma de investimento 
empréstimo. Ao final constatou
Desta forma considera-se que 
funcionamento da empresa mediante das informações impre
decisões. 
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Com a alta competitividade no merca

quanto à sua administração, pois devem 

emprego e renda, contribuindo para o crescimento econômico 

importância que haja um gerenciamento de suas receitas e despesas,

uma ferramenta indispensável par

Para isso, a pesquisa 

planejamento financeiro: Estudo aplicado na empresa Rondopel Livraria e Papelaria Ltda

tem como objetivo geral analisar a

planejamento financeiro para os períodos seguintes.

Têm-se como objetivos 

recebimentos das vendas e pagamentos de fornecedores;

verificar o autofinanciamento das operações de compra, e venda

A presente pesquisa é

economistas e profissionais que atuam na

importância contribuindo na tomada 

resultados. Conforme Silva (2006, p. 475), “

isto é, abrangerá os itens denominados disponibilidades. Desse modo, enquanto o conceito de 

recursos está associado ao capital circulante líquido, o conceito de caixa envolve entradas e 

saídas de dinheiro”, ou seja, fornece para a empresa um direcionamento financeiro

para melhorias e ampliações do conhecimento

valores, sendo altamente importante para a sustentação da empresa.

analisadas e acompanhadas cuidadosamente, pois sua inexistência pode 

transtornos e eventuais prejuízo

identificar com o assunto 

futuramente buscar uma especialização na área. 

A pesquisa é dividida em duas etapas. A primeira relata 

bibliográfico de vários autores 

 
 

INTRODUÇÃO  

 

Com a alta competitividade no mercado, as empresas devem estar mais conscientes 

, pois devem garantir sua sobrevivência no mercado

emprego e renda, contribuindo para o crescimento econômico na região. Sendo

importância que haja um gerenciamento de suas receitas e despesas, o fluxo de caixa torna

uma ferramenta indispensável para o auxilio na tomada de decisões. 

pesquisa traz como tema A importância do fluxo de caixa p

studo aplicado na empresa Rondopel Livraria e Papelaria Ltda

analisar a forma que a empresa utiliza seu fluxo de caixa como 

eiro para os períodos seguintes. 

objetivos específicos: verificar quais são os prazos em relação 

recebimentos das vendas e pagamentos de fornecedores;avaliar alternativas de investimentos; 

o autofinanciamento das operações de compra, e venda. 

presente pesquisa é dirigida aos empresários, administradores, contadores, 

conomistas e profissionais que atuam na área financeira de empresas. É um tema de suma 

na tomada de decisão do empreendedor que permite maximizar 

Conforme Silva (2006, p. 475), “o termo caixa assumirá conotação mais ampla, 

isto é, abrangerá os itens denominados disponibilidades. Desse modo, enquanto o conceito de 

apital circulante líquido, o conceito de caixa envolve entradas e 

, ou seja, fornece para a empresa um direcionamento financeiro

do conhecimento, relacionado aos fluxos de entradas e saídas de 

altamente importante para a sustentação da empresa. As operações devem ser 

analisadas e acompanhadas cuidadosamente, pois sua inexistência pode 

rejuízos. Esta pesquisa se justifica ainda pelo fato da autora se 

ntificar com o assunto relatado, possuindo interesses maiores sobre o assunto e 

futuramente buscar uma especialização na área.  

A pesquisa é dividida em duas etapas. A primeira relata a fase teórica

bliográfico de vários autores contribuirá para um conjunto de conheci

 

, as empresas devem estar mais conscientes 

sobrevivência no mercado a fim de gerar 

. Sendo de suma 

o fluxo de caixa torna-se 

A importância do fluxo de caixa para 

studo aplicado na empresa Rondopel Livraria e Papelaria Ltda,e 

fluxo de caixa como 

em relação a seus 

avaliar alternativas de investimentos; 

dirigida aos empresários, administradores, contadores, 

É um tema de suma 

permite maximizar 

termo caixa assumirá conotação mais ampla, 

isto é, abrangerá os itens denominados disponibilidades. Desse modo, enquanto o conceito de 

apital circulante líquido, o conceito de caixa envolve entradas e 

, ou seja, fornece para a empresa um direcionamento financeiro, como base 

relacionado aos fluxos de entradas e saídas de 

As operações devem ser 

analisadas e acompanhadas cuidadosamente, pois sua inexistência pode resultar em 

ainda pelo fato da autora se 

relatado, possuindo interesses maiores sobre o assunto e 

fase teórica, o levantamento 

para um conjunto de conhecimentos, 



principalmente na interpretação do Fluxo de Caixa. 

que compreende a estrutura deste trabalho e 

pesquisa direcionada para as dificul

informações sobre entradas e saídas de 

superávit e/ou déficit da mesma

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓ

 

A Contabilidade é o grande instrumento que auxilia a

Tem como objetivo coletar os dados econômicos em forma de relatórios a fim de contribuir 

para uma tomada de decisões, como vender, comprar, decidir sobre o preço de venda de um 

produto, contrair dívidas de curto ou longo pr

cabe ao administrador a decisão. (MARION, 2012).

Para Marion (2012, p. 41) 

dados colhidos pela contabilidade. Objetiva relatar às pessoas que se utiliza

[...] os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período

O Balanço Patrimonial da entidade é a relação de seus ativos, passivos e patrimônio 

líquido em uma data específica. Apresenta

empresa e financeira. É composto pelo grupo do ativo, passivo e patrimônio líquido. 

(CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ, 2013).

 O ativo para Marion (2012, p. 45), “são todos os 

empresa, mensuráveis monetariamen

futuros para a empresa”. 

 Para Soares (2013, p. 34), 

eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros para a 

entidade”. 

Segundo Marion (2012), o ativo circulante é o primeiro grupo de contas do ativo. A 

recomendação legal de que os bens e direitos sejam classificados no ativo na ordem do grau 

de liquidez decrescente faz com que, no ativo circulante, estejam posicionado

disponível, os itens que se converterão em dinheiro mais rapidamente (até o final do exercício 

subsequente). O ativo circulante é o grupo de mai

 
 

interpretação do Fluxo de Caixa. A segunda etapa abrange a fase prática, 

que compreende a estrutura deste trabalho e a aplicação direta à empresa. Esta etapa tem a 

pesquisa direcionada para as dificuldades encontradas pelo empresário, em visualizar todas as 

informações sobre entradas e saídas de recursos financeiros e ter um controle para

superávit e/ou déficit da mesma. 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

é o grande instrumento que auxilia a administração a tomar decisões. 

Tem como objetivo coletar os dados econômicos em forma de relatórios a fim de contribuir 

para uma tomada de decisões, como vender, comprar, decidir sobre o preço de venda de um 

produto, contrair dívidas de curto ou longo prazo, reduzir custos, entre outras escolhas que 

cabe ao administrador a decisão. (MARION, 2012). 

Para Marion (2012, p. 41) “relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de 

dados colhidos pela contabilidade. Objetiva relatar às pessoas que se utilizam da contabilidade 

[...] os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período

Balanço Patrimonial da entidade é a relação de seus ativos, passivos e patrimônio 

líquido em uma data específica. Apresenta-se nessa demonstração a posição patrimonial da 

empresa e financeira. É composto pelo grupo do ativo, passivo e patrimônio líquido. 

CONSELHO REGIONAL DO PARANÁ, 2013). 

O ativo para Marion (2012, p. 45), “são todos os bens e direitos de propriedade da 

empresa, mensuráveis monetariamente, que representam benefícios presentes ou benefícios 

Para Soares (2013, p. 34), “recurso controlado pela entidade como resultado de 

eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros para a 

Segundo Marion (2012), o ativo circulante é o primeiro grupo de contas do ativo. A 

recomendação legal de que os bens e direitos sejam classificados no ativo na ordem do grau 

de liquidez decrescente faz com que, no ativo circulante, estejam posicionado

disponível, os itens que se converterão em dinheiro mais rapidamente (até o final do exercício 

subsequente). O ativo circulante é o grupo de maior liquidez no ativo da empresa, dentro dele 

 

A segunda etapa abrange a fase prática, 

. Esta etapa tem a 

es encontradas pelo empresário, em visualizar todas as 

e ter um controle para analisar o 

administração a tomar decisões. 

Tem como objetivo coletar os dados econômicos em forma de relatórios a fim de contribuir 

para uma tomada de decisões, como vender, comprar, decidir sobre o preço de venda de um 

azo, reduzir custos, entre outras escolhas que 

relatório contábil é a exposição resumida e ordenada de 

m da contabilidade 

[...] os principais fatos registrados pela contabilidade em determinado período”. 

Balanço Patrimonial da entidade é a relação de seus ativos, passivos e patrimônio 

ão patrimonial da 

empresa e financeira. É composto pelo grupo do ativo, passivo e patrimônio líquido. 

de propriedade da 

te, que representam benefícios presentes ou benefícios 

“recurso controlado pela entidade como resultado de 

eventos passados e do qual se espera que resultem em benefícios econômicos futuros para a 

Segundo Marion (2012), o ativo circulante é o primeiro grupo de contas do ativo. A 

recomendação legal de que os bens e direitos sejam classificados no ativo na ordem do grau 

de liquidez decrescente faz com que, no ativo circulante, estejam posicionados, após o 

disponível, os itens que se converterão em dinheiro mais rapidamente (até o final do exercício 

or liquidez no ativo da empresa, dentro dele 



se destacam com maior impacto no fluxo de caixa,

os investimentos. 

 Classificam-se em investimentos as participações permanentes em outras sociedades e 

os direitos de qualquer natureza. Para serem considerados investimentos os mesmos não 

devem estar classificados no At

(MATARAZZO, 2010).  

Conforme ASSAF NETO 

 

A principal característica desse subgrupo é que os vários direitos de suas contas não 
se destinam à manutenção da atividade da empresa ou a negociações. O
fiscais aplicados, a participação acionária em empresas coligadas ou controladas, 
terrenos, obras de arte e outros ativos com finalidades especulativas e não destinados 
aos fins operacionais específicos da empresa são alguns exemplos de contas
compõem esse 

 

Para Matarazzo (2010, p. 38), “o

mesmas contas do Ativo Circulante (com exceção das Disponibilidades) cujo prazo de 

realização seja superior a um ano ou ao ciclo operacional

 Para Marion (2010), o 

pois o termo passivo tem um significado negativo.

As empresas não podem prescindir do crédito concedido por seus fornecedores e pelas 

instituições financeiras. Deixando de liquidar seus compromissos financeiros nas datas 

convencionadas, a empresa sofrerá restrições de crédito e terá dificuldades na manutenção do 

ritmo normal de suas operações. A situação poderá deteriorar

sua falência. Assaf Neto (2007

dividendos, sem a devida cobertura por outras fontes de financiamento, pode por em risco a 

liquidez a curto prazo da empresa”.

Para Soares (2013), uma caracte

a entidade tem uma obrigação presente. Entende

responsabilidade de agir ou de fazer de 

consequência de um contrato ou 

exemplo, das contas a pagar por me

A demonstração de resultados do exercício (DRE) visa fornecer de maneira 

esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) auferido

 
 

se destacam com maior impacto no fluxo de caixa, o caixa, estoque, as duplicatas a receber e

se em investimentos as participações permanentes em outras sociedades e 

os direitos de qualquer natureza. Para serem considerados investimentos os mesmos não 

devem estar classificados no Ativo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo. 

NETO (2012, p. 66), 

A principal característica desse subgrupo é que os vários direitos de suas contas não 
se destinam à manutenção da atividade da empresa ou a negociações. O
fiscais aplicados, a participação acionária em empresas coligadas ou controladas, 
terrenos, obras de arte e outros ativos com finalidades especulativas e não destinados 
aos fins operacionais específicos da empresa são alguns exemplos de contas
compõem esse subgrupo. 

, p. 38), “o realizável a longo prazo compreende teoricamente as 

mesmas contas do Ativo Circulante (com exceção das Disponibilidades) cujo prazo de 

realização seja superior a um ano ou ao ciclo operacional se este for superior a um ano”. 

 passivo representa as dívidas, obrigações que a empresa possui, 

significado negativo. 

As empresas não podem prescindir do crédito concedido por seus fornecedores e pelas 

ituições financeiras. Deixando de liquidar seus compromissos financeiros nas datas 

convencionadas, a empresa sofrerá restrições de crédito e terá dificuldades na manutenção do 

ritmo normal de suas operações. A situação poderá deteriorar-se até o ponto da d

Neto (2007, p. 494) afirma que, “esforço maior na distribuição de 

dividendos, sem a devida cobertura por outras fontes de financiamento, pode por em risco a 

a curto prazo da empresa”. 

uma característica essencial para a existência de um passivo

a entidade tem uma obrigação presente. Entende-se por obrigação o dever ou a 

de agir ou de fazer de certa maneira. As obrigações podem ser exigíveis em 

consequência de um contrato ou de requisitos estatutários. Esse é normalmente o caso, por 

exemplo, das contas a pagar por mercadorias e serviços adquiridos. 

A demonstração de resultados do exercício (DRE) visa fornecer de maneira 

esquematizada, os resultados (lucro ou prejuízo) auferidos pela empresa em determinado 

 

uplicatas a receber e 

se em investimentos as participações permanentes em outras sociedades e 

os direitos de qualquer natureza. Para serem considerados investimentos os mesmos não 

ivo Circulante ou no Realizável a Longo Prazo. 

A principal característica desse subgrupo é que os vários direitos de suas contas não 
se destinam à manutenção da atividade da empresa ou a negociações. Os incentivos 
fiscais aplicados, a participação acionária em empresas coligadas ou controladas, 
terrenos, obras de arte e outros ativos com finalidades especulativas e não destinados 
aos fins operacionais específicos da empresa são alguns exemplos de contas que 

compreende teoricamente as 

mesmas contas do Ativo Circulante (com exceção das Disponibilidades) cujo prazo de 

este for superior a um ano”.  

passivo representa as dívidas, obrigações que a empresa possui, 

As empresas não podem prescindir do crédito concedido por seus fornecedores e pelas 

ituições financeiras. Deixando de liquidar seus compromissos financeiros nas datas 

convencionadas, a empresa sofrerá restrições de crédito e terá dificuldades na manutenção do 

se até o ponto da decretação de 

, p. 494) afirma que, “esforço maior na distribuição de 

dividendos, sem a devida cobertura por outras fontes de financiamento, pode por em risco a 

rística essencial para a existência de um passivo é que 

se por obrigação o dever ou a 

certa maneira. As obrigações podem ser exigíveis em 

de requisitos estatutários. Esse é normalmente o caso, por 

A demonstração de resultados do exercício (DRE) visa fornecer de maneira 

s pela empresa em determinado 



exercício social, os quais são transferidos para c

receitas, custos e despesas incorridos pela empresa no período e apropriados segundo o 

regime de competência. (ASSAF 

As principais contas que compõe um demonstrativo 

custos e despesas. A receita operacional bruta é constituída pelo valor bruto fat

faturamento representa todas as vendas sejam elas à vista ou 

externo, podendo ser produtos ou

impostos sobre suas vendas e as vendas canceladas, 

receitas financeiras representam ganhos de capitais aplicados em investimen

ganhos de natureza financeira como descontos, juros ativos e receitas de investimentos 

temporários. 

As demonstrações dos fluxos de caixa resumem

em questão. Esta demonstração permite distinguir os fluxos d

investimento e de financiamentos da empresa e os concilia com variações do caixa e títulos 

negociáveis durante o período. (GITMAN, 2010). 

O principal objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é oferecer aos usuários 

informações relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de um caixa de uma 

entidade num determinado período ou exercício, no sentido de evidenciar/tornar transparente 

a situação financeira da entidade. (AZEVEDO, 2008).

A figura logo abaixo representa uma 

operacionais que impactam diretamente do fluxo de caixa da empresa.

 

 

 
 

exercício social, os quais são transferidos para contas do patrimônio liquido 

receitas, custos e despesas incorridos pela empresa no período e apropriados segundo o 

ASSAF NETO, 2012). 

principais contas que compõe um demonstrativo de resultados 

custos e despesas. A receita operacional bruta é constituída pelo valor bruto fat

todas as vendas sejam elas à vista ou a prazo, no mercado naciona

externo, podendo ser produtos ou serviços prestados. Da receita bruta ser

impostos sobre suas vendas e as vendas canceladas, assim obtém-se a receita líquida. 

receitas financeiras representam ganhos de capitais aplicados em investimen

ganhos de natureza financeira como descontos, juros ativos e receitas de investimentos 

As demonstrações dos fluxos de caixa resumem os fluxos de caixa havidos no período 

em questão. Esta demonstração permite distinguir os fluxos de caixa das operações, de 

investimento e de financiamentos da empresa e os concilia com variações do caixa e títulos 

negociáveis durante o período. (GITMAN, 2010).  

O principal objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é oferecer aos usuários 

s relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de um caixa de uma 

entidade num determinado período ou exercício, no sentido de evidenciar/tornar transparente 

a situação financeira da entidade. (AZEVEDO, 2008). 

A figura logo abaixo representa uma forma mais detalhadas sobre as despesas 

operacionais que impactam diretamente do fluxo de caixa da empresa. 

 

ontas do patrimônio liquido é resultante de 

receitas, custos e despesas incorridos pela empresa no período e apropriados segundo o 

de resultados são as receitas, 

custos e despesas. A receita operacional bruta é constituída pelo valor bruto faturado. O 

prazo, no mercado nacional e 

serviços prestados. Da receita bruta serão deduzidos os 

a receita líquida. As 

receitas financeiras representam ganhos de capitais aplicados em investimentos e outros 

ganhos de natureza financeira como descontos, juros ativos e receitas de investimentos 

os fluxos de caixa havidos no período 

e caixa das operações, de 

investimento e de financiamentos da empresa e os concilia com variações do caixa e títulos 

O principal objetivo da Demonstração dos Fluxos de Caixa é oferecer aos usuários 

s relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de um caixa de uma 

entidade num determinado período ou exercício, no sentido de evidenciar/tornar transparente 

forma mais detalhadas sobre as despesas 



Figura 6 – Esquematização dos fluxos de caixas
Fonte: Marion (2010) 

 
Classificam-se como despesas, as operacionais que são fundamentais para o 

funcionamento da empresa, aquelas que são necessárias para transformar a matéria prima 

adquirida em produtos acabados, além das despesas com a venda de produtos. As 

administrativas compreendem as despesas diretamente ligadas a escritório, às tarefas 

administrativas. E por fim as despesas financeiras que tem origem a partir do momento que 

em a empresa faz um empréstimo ou financiamento, dessa forma irá começar a pagar juros e 

taxas.  

As atividades operacionais são as principais geradoras de receitas para a em

envolvem todas as operações que estão relacionadas com a produção de bens e serviços isto é, 

toda e qualquer evento que não esteja ligado às atividades de investimento ou financiamento. 

Atividade de investimento tem como característica a venda de at

imobilizados e outros investimentos que não fazem parte dos equivalentes de caixa. O 

segmento das atividades de financiamento nos mostra dados que são exigíveis a longo prazo e 

do patrimônio liquido. 

 
 

Esquematização dos fluxos de caixas 

se como despesas, as operacionais que são fundamentais para o 

uncionamento da empresa, aquelas que são necessárias para transformar a matéria prima 

adquirida em produtos acabados, além das despesas com a venda de produtos. As 

administrativas compreendem as despesas diretamente ligadas a escritório, às tarefas 

trativas. E por fim as despesas financeiras que tem origem a partir do momento que 

em a empresa faz um empréstimo ou financiamento, dessa forma irá começar a pagar juros e 

operacionais são as principais geradoras de receitas para a em

envolvem todas as operações que estão relacionadas com a produção de bens e serviços isto é, 

toda e qualquer evento que não esteja ligado às atividades de investimento ou financiamento. 

Atividade de investimento tem como característica a venda de ativos a longo prazo e de 

imobilizados e outros investimentos que não fazem parte dos equivalentes de caixa. O 

segmento das atividades de financiamento nos mostra dados que são exigíveis a longo prazo e 

 

 

se como despesas, as operacionais que são fundamentais para o 

uncionamento da empresa, aquelas que são necessárias para transformar a matéria prima 

adquirida em produtos acabados, além das despesas com a venda de produtos. As 

administrativas compreendem as despesas diretamente ligadas a escritório, às tarefas 

trativas. E por fim as despesas financeiras que tem origem a partir do momento que 

em a empresa faz um empréstimo ou financiamento, dessa forma irá começar a pagar juros e 

operacionais são as principais geradoras de receitas para a empresa, 

envolvem todas as operações que estão relacionadas com a produção de bens e serviços isto é, 

toda e qualquer evento que não esteja ligado às atividades de investimento ou financiamento. 

ivos a longo prazo e de 

imobilizados e outros investimentos que não fazem parte dos equivalentes de caixa. O 

segmento das atividades de financiamento nos mostra dados que são exigíveis a longo prazo e 



 Segundo o Conselho Regional de 

fluxo de caixa pode ser dado mediante a apresentação de dois modelos, o indireto que consiste 

na apresentação do resultado ajustado pelos efeitos das transações que não envolvam o caixa, 

ou pagamentos operacionais passados e futuros. E pelo método direto que demonstra as 

principais classes de recebimentos e pagamentos brutos do caixa.

Marion (2012, p. 458) 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto é também denominada 
Fluxos de Caixa
Fluxo de Caixa”, porque, ao contrário do que se verifica no modelo visto 
anteriormente, nele são demonstrados todos os recebimentos e pagamentos que 
efetivamente concorreram para a variação das
 
 

A DFC permite que se analise, principalmente, a capacidade financeira da empresa em 

honrar seus compromissos perante terceiros (empréstimos e financiamentos) e acionistas 

(dividendos), a geração de resultados de caixas futur

liquidez e solvência financeira. [...] a DFC deve evidenciar, no mínimo, três fluxos 

financeiros: das operações, dos in

2012) 

 A finalidade do fluxo de caixa é r

um dado período. Com relação a isso se pode observar a respeito das classificações no que 

tange redução de ativos como os saldos de caixa que se dá por entradas de caixa, quando deste 

fato os saldos que estavam parados tornam

finalidades. Por outro lado quando ocorre uma saída de caixa demonstra que estes valores 

estão sendo imobilizados no saldo de caixa. (GITMAN, 2010)

 A análise realizada no caixa necessita

muito importante, porém sozinha ela não tem um grande efeito. Para que o efeito seja o 

esperado é necessário que haja o controle através de algumas ferramentas que a contabilidade 

disponibiliza como os demon

MIRANDA, 2012). 

 

 

 

 
 

Segundo o Conselho Regional de Contabilidade do Paraná (2013), a apresentação do 

fluxo de caixa pode ser dado mediante a apresentação de dois modelos, o indireto que consiste 

na apresentação do resultado ajustado pelos efeitos das transações que não envolvam o caixa, 

cionais passados e futuros. E pelo método direto que demonstra as 

principais classes de recebimentos e pagamentos brutos do caixa. 

 explica que: 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto é também denominada 
Fluxos de Caixa no Sentido Restrito. Muitos se referem a ele como “verdadeiro 
Fluxo de Caixa”, porque, ao contrário do que se verifica no modelo visto 
anteriormente, nele são demonstrados todos os recebimentos e pagamentos que 
efetivamente concorreram para a variação das disponibilidades no período.

A DFC permite que se analise, principalmente, a capacidade financeira da empresa em 

honrar seus compromissos perante terceiros (empréstimos e financiamentos) e acionistas 

(dividendos), a geração de resultados de caixas futuros e das operações atuais, e a posição de 

liquidez e solvência financeira. [...] a DFC deve evidenciar, no mínimo, três fluxos 

financeiros: das operações, dos investimentos, e dos financiamentos. (ASSAF 

A finalidade do fluxo de caixa é resumir as entradas e saídas de caixa resultantes de 

um dado período. Com relação a isso se pode observar a respeito das classificações no que 

tange redução de ativos como os saldos de caixa que se dá por entradas de caixa, quando deste 

stavam parados tornam-se disponíveis para serem utilizados em outras 

finalidades. Por outro lado quando ocorre uma saída de caixa demonstra que estes valores 

estão sendo imobilizados no saldo de caixa. (GITMAN, 2010) 

A análise realizada no caixa necessita ser cautelosa para que não ocorram erros. Ela é 

muito importante, porém sozinha ela não tem um grande efeito. Para que o efeito seja o 

esperado é necessário que haja o controle através de algumas ferramentas que a contabilidade 

disponibiliza como os demonstrativos das transações efetuadas via caixa (ELIZEU

 

Contabilidade do Paraná (2013), a apresentação do 

fluxo de caixa pode ser dado mediante a apresentação de dois modelos, o indireto que consiste 

na apresentação do resultado ajustado pelos efeitos das transações que não envolvam o caixa, 

cionais passados e futuros. E pelo método direto que demonstra as 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa pelo Método Direto é também denominada 
no Sentido Restrito. Muitos se referem a ele como “verdadeiro 

Fluxo de Caixa”, porque, ao contrário do que se verifica no modelo visto 
anteriormente, nele são demonstrados todos os recebimentos e pagamentos que 

disponibilidades no período. 

A DFC permite que se analise, principalmente, a capacidade financeira da empresa em 

honrar seus compromissos perante terceiros (empréstimos e financiamentos) e acionistas 

os e das operações atuais, e a posição de 

liquidez e solvência financeira. [...] a DFC deve evidenciar, no mínimo, três fluxos 
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esumir as entradas e saídas de caixa resultantes de 

um dado período. Com relação a isso se pode observar a respeito das classificações no que 

tange redução de ativos como os saldos de caixa que se dá por entradas de caixa, quando deste 

se disponíveis para serem utilizados em outras 

finalidades. Por outro lado quando ocorre uma saída de caixa demonstra que estes valores 

ser cautelosa para que não ocorram erros. Ela é 

muito importante, porém sozinha ela não tem um grande efeito. Para que o efeito seja o 

esperado é necessário que haja o controle através de algumas ferramentas que a contabilidade 
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2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES

 

Para um melhor entendimento do estudo de caso da empresa, torna

apresentação do Demonstrativo do Fluxo de Caixa dos anos 2013 e 2014 da

Livraria e Papelaria Ltda EPP. 

se refere à empresa Rondopel Livraria e Papelaria Ltda. 

 

Figura 7 – Demonstração do Fluxo de Caixa

 

Fonte: Dados coletados da empresa.

 

 As principais contas patrimoniais operacionais que podem causar forte impacto no caixa 

são: contas a receber, contas a pagar e estoque, por conta disso deverá a empresa deve verificar 

políticas determinadas para sua adm

medidos pelo tempo médio em que as vendas demoram a se transformar em disponibilidades.

 
 

E DISCUSSÕES 

Para um melhor entendimento do estudo de caso da empresa, torna-se indispensável à 

apresentação do Demonstrativo do Fluxo de Caixa dos anos 2013 e 2014 da

Livraria e Papelaria Ltda EPP. A figura 5 apresenta um demonstrativo de fluxo de caixa, que 

se refere à empresa Rondopel Livraria e Papelaria Ltda.  

Fluxo de Caixa 2013/2014 - Rondopel Livraria e Papelaria Ltda EPP

Fonte: Dados coletados da empresa. 

As principais contas patrimoniais operacionais que podem causar forte impacto no caixa 

são: contas a receber, contas a pagar e estoque, por conta disso deverá a empresa deve verificar 

políticas determinadas para sua administração. Os prazos de recebimentos das vendas são 

medidos pelo tempo médio em que as vendas demoram a se transformar em disponibilidades.

 

se indispensável à 

apresentação do Demonstrativo do Fluxo de Caixa dos anos 2013 e 2014 da Rondopel 

um demonstrativo de fluxo de caixa, que 

Rondopel Livraria e Papelaria Ltda EPP 

 

As principais contas patrimoniais operacionais que podem causar forte impacto no caixa 

são: contas a receber, contas a pagar e estoque, por conta disso deverá a empresa deve verificar 

Os prazos de recebimentos das vendas são 

medidos pelo tempo médio em que as vendas demoram a se transformar em disponibilidades. 



 Para verificar como a empresa está em relação aos seus prazos médios de compra, 

venda e renovação de estoque. Fora

 

 

 Prazo médio de recebimento das vendas

 PMRV= Duplicatas a R

 PMRV= 22.217,70/927.337,89x

 PMRV= 9 dias 

 

 Prazo médio de pagamento das compras

 PMPC= Fornecedores/Compras X 360

 C=CMV-EF+EI 

 C= 1.009.860,98-343.901,97+391.201,08= 1.057.160,09

 PMPC= 206.951,15/1.057.160,09x360= 71 dias

 

 Prazo médio de renovação de estoque

 

PMRE=Estoque/CMV X 360

PMRE= 391.201,08/1.009.860,98x360= 140 dias

 

Feito os cálculos pode-se perceber que a empresa tem um cicl

este que pode ser encontrado a partir da soma do PRME+PMRV, ou seja é o período da 

compra até o momento do recebimento das vendas, o

empresa financia suas atividades com seu próprio capital de giro. O

empresa foi calculado com a seguinte fórmula:

Este ciclo é o tempo que leva do pagamento dos for

Se a empresa tiver um tempo maior de negociação com seu fornece

financeiro. 

 Nota-se que a empresa possui um ciclo financeiro d

empresa gira até sete vezes. Este 

 
 

Para verificar como a empresa está em relação aos seus prazos médios de compra, 

da e renovação de estoque. Foram feitos os seguintes cálculos: 

Prazo médio de recebimento das vendas 

Receber/Vendas X 360 

PMRV= 22.217,70/927.337,89x360  

Prazo médio de pagamento das compras 

PMPC= Fornecedores/Compras X 360 

343.901,97+391.201,08= 1.057.160,09 

206.951,15/1.057.160,09x360= 71 dias 

Prazo médio de renovação de estoque 

PMRE=Estoque/CMV X 360 

PMRE= 391.201,08/1.009.860,98x360= 140 dias 

se perceber que a empresa tem um ciclo operacional de 149 dias 

este que pode ser encontrado a partir da soma do PRME+PMRV, ou seja é o período da 

compra até o momento do recebimento das vendas, o que acontece neste período é que a 

empresa financia suas atividades com seu próprio capital de giro. O ciclo financeiro desta 

empresa foi calculado com a seguinte fórmula: PMRE+PMRV-PMPC = 140+9

Este ciclo é o tempo que leva do pagamento dos fornecedores até o recebimento das

Se a empresa tiver um tempo maior de negociação com seu fornecedor, menor será seu ciclo 

se que a empresa possui um ciclo financeiro de 78 dias, ou seja, em 

vezes. Este se torna muito vantajoso, pois quem financia seus clientes 

 

Para verificar como a empresa está em relação aos seus prazos médios de compra, 

eracional de 149 dias 

este que pode ser encontrado a partir da soma do PRME+PMRV, ou seja é o período da 

que acontece neste período é que a 

ciclo financeiro desta 

PMPC = 140+9-71=78 dias. 

necedores até o recebimento das vendas. 

dor, menor será seu ciclo 

e 78 dias, ou seja, em um ano a 

financia seus clientes 



são os próprios fornecedores, a empresa es

recebendo o valor das vendas e só irá pagar seus fornecedores com 71 dias depois.

Com os valores que ficam neste tempo com a empresa é possível que a mesma faça uma 

aplicação em conta uma conta aplicação para

acrescido de juros, possibilitando com estes, o pagamento antecipado de fornecedores, 

livrando-se das dívidas. 

A margem líquida da empresa apresentou em 2013 um índice de 15.87% sobre seu lucro 

liquido contra 13.84% no ano de 2014, isso significa que a mesma auferiu menor lucro 

ganhando menos por cada unidade vendida. Uma breve hipótese desta diminuição seria a 

diminuição de suas vendas. O quadro abaixo demonstra os cálculos obtidos:

 

Quadro 1 – Demonstração do cálculo da Margem de Contribuição

 

 

  

  

Fonte: Dados coletados na empresa

 

 A empresa possui uma boa margem de contribuição, mesmo havendo uma pequena 

queda de um ano para o outro. 

 

CONCLUSÃO

Por fim, acredita-se que o objetivo 

maior conhecimento sobre o assunto estudado. Confir

utilizado diariamente para fins de decisões, sugerindo à empresa que passe a utilizá

mais frequência, para que se 

empresa. 

 Os prazos calculados e apresentados mostraram que os fornecedores estão financiando 

os seus clientes, fazendo com que empresa não necessite de um empréstimo e terceiros, ela 

consegue se manter em nível estável.

   2013
 
Lucro Líquido  118.901,36
Vendas  749.437,7
Margem Líquida 15,87%

 
 

res, a empresa esta comprando seu produto, estocando, vendendo e 

recebendo o valor das vendas e só irá pagar seus fornecedores com 71 dias depois.

Com os valores que ficam neste tempo com a empresa é possível que a mesma faça uma 

aplicação em conta uma conta aplicação para que até o momento da retirada este valor tenha 

acrescido de juros, possibilitando com estes, o pagamento antecipado de fornecedores, 

da empresa apresentou em 2013 um índice de 15.87% sobre seu lucro 

13.84% no ano de 2014, isso significa que a mesma auferiu menor lucro 

ganhando menos por cada unidade vendida. Uma breve hipótese desta diminuição seria a 

diminuição de suas vendas. O quadro abaixo demonstra os cálculos obtidos: 

o cálculo da Margem de Contribuição 

Fonte: Dados coletados na empresa (2015) 

A empresa possui uma boa margem de contribuição, mesmo havendo uma pequena 

queda de um ano para o outro.  

CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

se que o objetivo deste trabalho foi alcançado, pois, possibilitou ter um 

conhecimento sobre o assunto estudado. Confirma-se que o fluxo de caixa não é 

utilizado diariamente para fins de decisões, sugerindo à empresa que passe a utilizá

mais frequência, para que se esclareçam dúvidas ao próprio administrador financeiro da 

Os prazos calculados e apresentados mostraram que os fornecedores estão financiando 

, fazendo com que empresa não necessite de um empréstimo e terceiros, ela 

nível estável. 

2013   2014 

118.901,36  121.098,32 
749.437,70  875.284,05 
15,87%  13,84% 

 

ta comprando seu produto, estocando, vendendo e 

recebendo o valor das vendas e só irá pagar seus fornecedores com 71 dias depois. 

Com os valores que ficam neste tempo com a empresa é possível que a mesma faça uma 

que até o momento da retirada este valor tenha 

acrescido de juros, possibilitando com estes, o pagamento antecipado de fornecedores, 

da empresa apresentou em 2013 um índice de 15.87% sobre seu lucro 

13.84% no ano de 2014, isso significa que a mesma auferiu menor lucro 

ganhando menos por cada unidade vendida. Uma breve hipótese desta diminuição seria a 

A empresa possui uma boa margem de contribuição, mesmo havendo uma pequena 

çado, pois, possibilitou ter um 

se que o fluxo de caixa não é 

utilizado diariamente para fins de decisões, sugerindo à empresa que passe a utilizá-lo com 

dúvidas ao próprio administrador financeiro da 

Os prazos calculados e apresentados mostraram que os fornecedores estão financiando 

, fazendo com que empresa não necessite de um empréstimo e terceiros, ela 



 A empresa possui dinheiro em caixa, o

acumulo é uma possível aplicação para que 

beneficiar destes. Outra sugestão para o administrador seria 

empresa, melhorando seu visual tornando

mais atenção de seus clientes e conquistar novos clientes. 

 Não esta tendo a necessidade da empresa financiar clientes ou fornecedores. 

utilizando os recursos dos próprios fornecedores para fazer este tipo de financiamento. Pois

maioria das vendas que a empresa possui é a vista, o que entra diretamente em seu caixa, não 

havendo nenhum tipo de necessidade de financiamento, a mesma pode se benefici
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A empresa possui dinheiro em caixa, o que o pode ser feito para que não haja este 

acumulo é uma possível aplicação para que renda juros e a empresa tenha o direito

beneficiar destes. Outra sugestão para o administrador seria fazer um 

empresa, melhorando seu visual tornando-o mais atrativo fazendo com que a mesma chame 

mais atenção de seus clientes e conquistar novos clientes.  

Não esta tendo a necessidade da empresa financiar clientes ou fornecedores. 

ando os recursos dos próprios fornecedores para fazer este tipo de financiamento. Pois

maioria das vendas que a empresa possui é a vista, o que entra diretamente em seu caixa, não 

havendo nenhum tipo de necessidade de financiamento, a mesma pode se benefici
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