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RESUMO  
 
A finalidade deste artigo é demonstrar que a administração financeira é uma das principais 
ferramentas para o crescimento e desenvolvimento de uma empresa. A empresa que utiliza 
esta opção apresenta maior controle na necessidade ou sobra de recursos. Ao visualizar as 
demonstrações financeiras, é possível encontrar dificuldades e para isso, pode ser possível 
uma análise das demonstrações contábeis, que põe vista a influência do fluxo de caixa na 
administração financeira. Existem duas formas que demonstram o fluxo de caixa líquido nas 
atividades operacionais.  Referem-se ao método direto e indireto. Os métodos de elaboração e 
estrutura das demonstrações do fluxo de caixa, apresentam as alterações ocorridas durante o 
exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregando-se essas alterações em, no 
mínimo, 3 fluxos. São elas as atividades de investimento, atividades operacionais e as 
atividades de financiamento. As análises ocorreram com base no fluxo de caixa, 
correspondente ao mês de janeiro a junho de 2014. Entre os resultados obtidos, percebeu-se 
que a empresa não tem uma boa administração financeira, pois ela mistura as despesas da 
empresa com as pessoais, desta forma ela não consegue ter uma visão detalhada de lucro ou 
prejuízo e também suas futuras saídas. 
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INTRODUÇÃO 

 

Possuir uma administração financeira é uma das principais ferramentas para o 

crescimento e desenvolvimento de uma empresa. Desse modo, essa pesquisa traz como tema 
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O fluxo de caixa como ferramenta de planejamento e controle financeiro na empresa: 

um estudo de caso na empresa Ivanir Genz Possamai - ME e tem como objetivo geral 

revisar o controle da administração financeira com ênfase no fluxo de caixa na empresa. Os 

objetivos específicos são: verificar a situação financeira da empresa, caracterizar as principais 

fragilidades financeiras, diagnosticar se há dificuldade em separar as despesas financeiras da 

empresa com as pessoais, propondo um modelo de fluxo de caixa adequado as suas 

necessidades.  

A pesquisa se justifica pelo fato de o fluxo de caixa ser uma ferramenta de controle 

financeiro que visa diminuir os riscos na gestão. A empresa que utiliza esta opção apresenta 

maior controle na necessidade ou sobra dos recursos. Entretanto, pode ocorrer de a empresa 

não conseguir visualizar as demonstrações financeiras de uma maneira fácil. Segundo 

Matarazzo (2010, p. 233), "a Demonstração do Fluxo de Caixa é peça imprescindível na mais 

elementar atividade empresarial e o mesmo para pessoas físicas que se dedicam a algum 

negócio". Com isso, a pesquisa é propícia aos participantes por compreenderem a situação 

financeira da empresa em estudo e, também, seu desempenho. Isso só é possível por meio da 

análise das demonstrações contábeis, que põe em vista a importância do fluxo de caixa na 

gestão financeira. 

 

1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICO METODOLÓGICA 

 

A pesquisa é dividida em duas etapas. A primeira é um levantamento bibliográfico, 

que aponta o fundamento teórico por meio de pesquisas realizadas em livros, artigos 

científicos, sites da Internet e outras fontes que disponibilizem informações sobre análise das 

demonstrações contábeis. A segunda etapa é a prática, uma coleta e análise de valores de 

entrada e saída realizadas na empresa Ivanir Genz Possamai – ME, situada na cidade de Nova 

Santa Rosa - PR. Para fins de resultados, será realizada uma análise com o modelo de fluxo de 

caixa pesquisado utilizando o programa Excel, com objetivo de avaliar a situação da empresa.  

A administração financeira é a chave principal para o crescimento e desenvolvimento 

de toda empresa, sendo possível aumentar os lucros e ter uma previsão de recursos 

disponíveis na empresa controlando os fluxos de entrada e saída de caixa. Conforme Gelbcke, 

Iudícibus e Martins (2008), a empresa analisando os resultados da sua gestão, consegue 
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identificar os indicadores do crescimento das vendas, o retorno sobre o capital que foi 

investido pelos proprietários, como também o grau de valorização das ações.  

Com a análise financeira é possível ter uma visão detalhada dos resultados alcançados. 

Para isso, a empresa deve ter um planejamento adequado, resultando assim, uma gestão 

financeira eficiente. Segundo Zdanowicz (2000, p. 23), “o princípio da administração 

financeira é, fundamentalmente, dispor o numerário necessário para saldar em tempo hábil os 

compromissos assumidos com terceiros e maximizar os lucros”. O planejamento financeiro é 

fundamental nas atividades empresariais. 

O planejamento deve oferecer a empresa benefícios para que, caso tenha que tomar 

uma decisão, possa ter uma alternativa já prevista. Conforme Cardoso (2012, p. 106), “a 

previsão do fluxo de caixa é, talvez, a mais importante etapa de um plano financeiro, pois é 

através dela que se determina o excesso ou eventual necessidade de recursos financeiros para 

as operações da empresa”. Ter tempo para refletir permite a absorção de novas perspectivas e 

abordagens, neste caso a organização tem a oportunidade de revisar e ajustar suas metas para 

que todo o processo de planejamento seja útil. Sendo assim, o planejamento atribui com que 

as decisões sejam tomadas com antecedência.  

O planejamento torna-se um aspecto necessário para o funcionamento e também a 

sustentação de uma empresa, com roteiros auxilia na coordenação de seus objetivos. Para 

Cherobim, Lemes Júnior e Rigo (2002, p. 507),  

 

O planejamento financeiro contribui-se também eficiente ferramenta de controle, 
que visa conhecer se as projeções e os objetivos estabelecidos estão sendo atingidos, 
permitindo analisar o desempenho de produtos e áreas da empresa, indicando a 
necessidade, ou não, de ações de correção de curso. 
 

O processo de planejar define os objetivos a serem alcançados e a forma que serão 

alcançados assim como seu prazo de execução. De acordo com Cherobim, Lemes Júnior e 

Rigo (2002), o processo torna-se claro através da manipulação, por etapas e dados projetados 

que estão ligados ao planejamento da empresa, assim que são agrupados, proporcionam 

resultados intermediários. A informática trouxe facilidades na execução das atividades do 

planejamento financeiro, possibilitando simulações de resultados com rapidez e ótimos 

detalhes, assim pode-se ter conhecimento financeiro das decisões apresentadas na análise.  
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Ter o controle financeiro proporcionará à empresa seu maior valor de mercado, assim 

os empresários aumentarão sua riqueza. Em síntese, Assaf Neto e Silva (2009), afirmam que a 

função da administração financeira é promover à empresa recursos de caixa suficientes de tal 

forma ao cumprimento com os compromissos assumidos e ainda a maximização da riqueza da 

empresa. 

A principal atividade do administrador financeiro é cuidar da entrada e saída de caixa, 

ou seja, ter um controle da tesouraria. Silva (2009) destaca que o valor da empresa gerado é 

responsabilidade do administrador financeiro, pois ele se envolve profundamente com o 

negócio da empresa, desde as decisões estratégicas de investimento de longo prazo à gestão 

de caixa e negociação com fornecedores em curto prazo. 

A administração financeira de uma organização necessita de acompanhamento 

constante para avaliar sua evolução corrigindo os desacertos necessários. Nesta lógica o 

principal objetivo da função financeira é providenciar recursos de caixa capaz de cumprir com 

compromissos assumidos, maximizando sua riqueza. 

 

Administração Financeira é fundamental, pois, se nesse espaço de tempo a empresa 
não tiver disponibilidades para fazer face a seus compromissos financeiros deve ser 
observado de antemão, de tal forma que a empresa sempre tenha recursos 
disponíveis ou no seu capital de giro para a gestão financeira entre o momento da 
geração de lucro e o momento da geração de caixa. (PADOVEZE, 2005, p. 6). 
 

O objetivo do administrador no fluxo de caixa é assegurar o equilíbrio financeiro 

controlando os recursos para obter a melhor manutenção da liquidez de modo a administrar os 

negócios da organização. Conforme Machado (2002, p. 45), “o administrador deve 

reorganizar as informações financeiras obtidas, transformando-as em índices que possibilitem 

uma avaliação do desempenho dessa empresa dentro do período analisado, mostrando as 

tendências do seu comportamento para os períodos futuros”. 

A administração financeira de uma empresa necessita de acompanhamento constante, 

de modo a avaliar sua evolução. Sendo assim, é necessária a utilização de ferramentas 

gerenciais e recursos para o controle financeiro das organizações, como é o caso da grande 

importância do fluxo de caixa. Entende-se como fluxo de caixa o registro e controle sobre a 

movimentação do caixa de qualquer empresa, expressando as entradas e saídas de recursos 

financeiros ocorridos em determinados períodos de tempo. (ZDANOWICZ, 2000). 
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O fluxo de caixa é uma ferramenta que auxilia no controle financeiro. Onde cabe ao 

administrador financeiro organizar, dirigir, coordenar, planejar e controlar recursos 

financeiros da empresa. A finalidade da Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC “é avaliar a 

capacidade da companhia em gerar fluxos de caixa positivos para atender suas obrigações 

financeiras e pagar dividendos, bem como, sua necessidade de financiamento externo”. 

(SANTOS, 2007, p. 43). Assim projetando as disponibilidades financeiras, produzindo 

informações fundamentais à programação do recurso financeiro, como as contas a pagar, 

sobras de caixa, entre outros. 

O fluxo de caixa auxilia no controle financeiro da empresa, pois é possível 

acompanhar toda a movimentação de valores da sua empresa, portanto uma importante 

ferramenta para a tomada de decisões. Conforme Gelbcke, Iudícibus e Martins (2008), o 

objetivo das demonstrações do fluxo de caixa, é mostrar dados de certo período dos 

recebimentos e pagamentos efetuados na empresa. Ao controlar os valores de entradas e 

saídas é possível identificar onde e como a verba está sendo utilizada, bem como a soma 

monetária que ocorre devido à prestação dos serviços ou vendas de produtos. Assim 

demonstrando um importante indicador da liquidez de uma empresa.     

De acordo com Zdanowicz (2000, p. 33), 

 

O fluxo de caixa é o instrumento que permite demonstrar as operações financeiras 
que serão realizadas pela empresa, facilitando a análise e a decisão, de comprometer 
os recursos financeiros, de relacionar o uso das linhas de créditos menos onerosas, 
de determinar o quanto a organização dispõe de capitais próprios, bem como utilizar 
as disponibilidades da melhor forma possível. 

 

Desta maneira indispensável o uso dele para a tomada de decisões. Quintana (2009) 

relata que a falta desse instrumento pode causar uma descontinuidade em suas operações, pois 

a partir dos resultados obtidos é avaliada a situação financeira da empresa em longo prazo.   

De acordo com Almeida (2013, p. 122), "as informações dos fluxos são úteis para 

proporcionar aos usuários das demonstrações financeiras uma base para avaliar a capacidade 

da sociedade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de 

liquidez". E importante saber que o fluxo de caixa pode ser formado através de acumulo de 

dados das contas disponíveis, como bancos e aplicações financeiras. O fluxo de caixa pode ser 
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incluído às demonstrações financeiras divulgadas pelas empresas, para isso é interessante 

adotar uma estrutura a ele.  

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) demonstra o comportamento de recursos 

frente aos desembolsos, com isso oferece análises importantes que mostram o comportamento 

da empresa, obtendo como consequência sua possibilidade de geração do caixa.  Os métodos 

de elaboração e estrutura da DFC "de acordo com a Lei nº 6. 404/76 em seu artigo 188, 

apresenta as alterações ocorridas, durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de 

caixa, segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos”. (MARION e SILVA, 

2013, p. 50).  

As Atividades Operacionais que estão relacionadas com o objetivo social da empresa e 

são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da industrialização, comercialização ou 

prestação de serviços da empresa. Atividades de Investimento no qual estão relacionadas com 

a compra e venda de ativos, investimentos comerciais e negócios. E também as Atividades de 

Financiamento, estas estão relacionadas com os recursos obtidos do Passivo Não Circulante e 

do Patrimônio Líquido. 

Na DFC, existem duas formas que o fluxo de caixa líquido nas atividades 

operacionais. Referem-se o método direto e método indireto. O método direto demonstra 

todas as entradas e saídas brutas da empresa, gerando informações e demonstrando as 

movimentações dos recursos financeiros que ocorreram em determinado período de uma 

maneira mais concreta. Para Hoji (2010), a DFC apresentada pelo método direto torna melhor 

a visualização do fluxo financeiro, compreendendo-o de uma forma mais ampla e 

demonstrando os pagamentos e recebimentos provenientes das atividades operacionais.  

De acordo com Marion e Silva (2013), a forma informativa do método direto é mais 

abrangente do que o método indireto, por ser mais útil no planejamento financeiro, 

identificando de maneira direta pagamentos e recebimentos. Já no método indireto o resultado 

do período é combinado pelas despesas e receitas e não interferem diretamente no caixa. O 

método direto é mais fácil dos usuários contábeis compreenderem. Apesar de cada método ter 

suas vantagens e desvantagens, Gelbcke, Iudícibus e Martins (2008, p. 445), recomendam que 

“as empresas utilizem o método direto. É facultada a elaboração do fluxo das operações pelo 

método indireto, ou método da reconciliação”.  
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Representação gráfica como planilhas consiste as empresas projetarem em certo 

período de tempo, o que permite executar programações financeiras e operacionais. O modelo 

do quadro abaixo representa o método direto utilizado nas demonstrações dos fluxos de caixa: 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO 
Fluxos de caixa das atividades operacionais: 
   Recebimento de clientes (+) 
   Pagamento de fornecedores (-) 
   Pagamento a empregados (-) 
   Pagamento de seguros (-) 
   Pagamento de Impostos e outras despesas legais (-) 
   Recebimento de seguros (+) 
   Caixa líquido resultante das atividades operacionais (=) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento: 
   Recebimento por venda de imobilizado ou intangível (+) 
   Pagamento por aquisição de imobilizado ou intangível (-) 
   Pagamento por aquisição de outras empresas (-) 
   Caixa líquido resultante das atividades de investimento (=) 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: 
   Recebimento por empréstimos obtidos (+) 
   Recebimento por emissão de ações (+) 
   Pagamento por aquisição de ações próprias (-) 
   Caixa líquido resultante das atividades de financiamento (=) 
Aumento/diminuição do líquido de caixa e equivalentes de caixa (=) 
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano 

Quadro 1 - DFC pelo método direto 
Fonte: Quintana (2009) 
 

De acordo com o método direto, podem ser obtidas informações das principais 

categorias de pagamentos e recebimentos brutos ajustados nas vendas através dos registros 

contábeis das entidades, dos custos dos produtos, serviços ou mercadorias vendidas. 

Conforme Favero, Lonardoni, Souza e Takakura (2013, p. 189), “essa forma de apresentação 

facilita a compreensão da capacidade de geração de caixa do negócio e as políticas de 

captação e aplicação de recursos das empresas. No entanto, não evidencia algumas decisões 

financeiras”. 

Para Gelbcke, Iudícibus e Martins (2008), o método indireto tem relação entre o lucro 

líquido na Demonstração de Resultados de Exercício (DRE) e o caixa no qual foi gerado nas 

operações. Mostrando as origens ou aplicações de caixa no qual ocorreram das alterações 

temporárias nas contas do ciclo operacional. Essa relação apresenta uma conformidade da 

Demonstração de Origem com a Aplicação de Recurso quando se refere à obtenção do capital 

circulante produzido pelas operações. 
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Esta demonstração permite apurar a efetiva capacidade de geração de caixa do 
negócio. Para tanto são efetuados ajustes no resultado, através das exclusões de 
valores que não afetam o caixa, assim como dos eventos que não pertencem à 
atividade fim da empresa, como, por exemplo, lucro na alienação de bens do 
imobilizado. (FAVERO, LONARDONI, SOUZA e TAKAKURA, 2013, p. 190). 
 

Nesse modelo, as variações decorrentes são visualizadas pelas mudanças no capital de 

giro. Marion (2009) considera que o método indireto apresenta às alterações no giro do ativo 

circulante e do passivo circulante, e se aumentou ou diminuiu no caixa. A forma de 

demonstrar os fluxos de caixa torna-se evidente para o resultado do período da análise, sendo 

assim possível averiguar a capacidade de autofinanciamento da organização e a eficiência na 

gestão financeira da empresa. 

Para isso, necessita de um raciocínio para a formação do fluxo de caixa baseado no 

método indireto, no qual segue o modelo: 

 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 
Fluxos de caixa das atividades operacionais: 
   Lucro líquido antes do imposto de renda e da contribuição social 
      Ajustes: 
      Depreciação e amortização (+) 
      Provisão para devedores duvidosos (+) 
   Aumento/diminuição em fornecedores (+/-) 
   Aumento/diminuição em contas a pagar (+/-) 
   Aumento/diminuição em clientes (+/-) 
   Aumento/diminuição em estoques (+/-) 
   Imposto de renda e contribuição social pagos (-) 
   Caixa líquido resultante das atividades operacionais (=) 
Fluxos de caixa das atividades de investimento: 
   Recebimento por venda de imobilizado ou intangível (+) 
   Pagamento por aquisição de imobilizado ou intangível (-) 
   Pagamento por aquisição de outras empresas (-) 
   Caixa líquido resultante das atividades de investimento (=) 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento: 
   Recebimento por empréstimos obtidos (+) 
   Recebimento por emissão de ações (+) 
   Pagamento por aquisição de ações próprias (-) 
   Caixa líquido resultante das atividades de financiamento (=) 
Aumento/diminuição do líquido de caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa - início do ano 
Caixa a equivalentes de caixa - final do ano 

Quadro 2 - DFC pelo método indireto 
Fonte: Quintana (2009) 
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Essa forma de demonstrar os fluxos de caixa evidencia o resultado efetivo em termos 

financeiros para o período em análise e a parcela de utilização ou não no capital de giro. A Lei 

das Sociedades por Ações determina que as Demonstrações sejam complementadas pelas 

notas explicativas além de outras demonstrações necessárias para melhor clareza da real 

situação patrimonial e resultados obtidos.  

As notas explicativas compreendem um resumo das políticas contábeis e outras 

informações relativas à evolução do patrimônio da entidade, com isso elas se tornam 

esclarecedoras nas demonstrações contábeis. Conforme Marion e Silva (2013) são necessários 

que as notas explicativas apresentem informações das bases de formação das demonstrações 

contábeis e também das práticas utilizadas, divulgar informações que não foram apresentadas 

em alguma parte das demonstrações, mas tenha uma melhor compreensão.  

Alguns lançamentos acabam alterando o saldo do caixa. Conforme Iudícibus e Marion 

(2000) estão relacionados em três grupos os principais lançamentos que afetam o saldo do 

caixa. As operações que aumentam o caixa são de integralização do capital por sócios ou 

acionistas, empréstimos e financiamentos bancários, vendas do ativo permanente, vendas a 

vista, recebimento de duplicatas e outras entradas. Operações que diminuem o caixa 

representam os principais desembolsos, toda saída de dinheiro em caixa, como pagamentos de 

amortização da dívida, dividendos aos acionistas e pagamento de juros, aquisição de item do 

ativo permanente, compra a vista, pagamentos a fornecedores e pagamentos de despesa. Há 

também as transações que não afetam o saldo do caixa onde não há encaixe nem desembolso, 

são depreciações amortizações e exaustão, reavaliação e acréscimos e provisão para 

devedores duvidosos. 

A projeção do caixa permite compreender a habilidade que uma empresa possui para 

desenvolver recursos e a política de aplicações e captação, com isso remunerar o empresário e 

efetuar pagamentos. Para planejar o fluxo de caixa, a empresa deve elaborar orçamentos, 

fornecendo dados para o administrador financeiro. 

Recursos disponíveis em caixa, nas conta-correntes e aplicações financeiras em curto 

prazo geralmente são consideradas como caixa. Conforme Almeida (2013, p. 123), “os 

equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 

curto prazo e não para investimentos e outros fins”.  



ARTIGO 

 
 

Uma aplicação financeira deve imediatamente ser substituída em um montante de 

caixa, para ser considerada equivalente de caixa onde as ações devem ser rejeitadas. Com 

isso, uma aplicação financeira se qualifica quando seu vencimento é no máximo até três 

meses. 

 

2 RESULTADOS  E DISCUSSÕES 

 

O modelo de DFC direto que será apresentado permite visualizar antecipadamente as 

entradas e saídas de caixa, auxiliando a administração financeira, para que se possam formar 

simulações de fluxos de caixa futuros, e assim podendo ser uma ferramenta para 

planejamento, controle e tomada de decisão. Conforme a necessidade de cada caso, o modelo 

pode ser menos ou mais detalhista e então ser adaptado com a realidade de cada empresa. 

Deve ser de fácil entendimento para seus usuários, caso contrário, não motivará o uso do 

mesmo pelo gestor. 

O Quadro tem objetivo detectar problemas encontrados e possíveis alternativas de 

solução que variam de acordo com fatores internos e externos da empresa. Os dados 

apresentados no quadro a seguir foram retirados de uma agenda, a qual a empresa utilizava 

para registro. A análise foi realizada foi com dados levantados entre janeiro a junho de 2014, 

coletando e somando os mesmos de acordo com as informações encontradas. É possível 

perceber que muitos dados não foram registrados. 

O fluxo de caixa utilizado pela empresa proporcionou a possibilidade de verificar que 

a empresa tem muitos valores de entradas de caixa. Percebe-se que o mês com melhor 

desempenho foi fevereiro, com R$32.808,03. Nas saídas de caixa, a empresa lançou alguns 

dos seus gastos. O mês de fevereiro foi o que teve mais saída, com R$22.601,67. Em 

contrapartida, o mês que ocorreu a menor a saída foi junho, com R$11.310,32. 

 

  JAN FEV MAR ABR MAI JUN 

OPERACIONAIS 14.543,66 10.206,36 1.631,97 2.726,35 4.098,08 6.357,96 

   Entradas Operacionais 31.123,96 32.808,03 19.447,34 17.792,64 19.529,05 17.668,28 

        Venda a Vista 22.392,71 20.815,55 7.243,17 8.623,76 10.084,40 8.717,05 

        Receb. Vendas a Prazo 8.731,25 11.992,48 12.204,17 9.168,88 9.444,65 8.951,23 

        Outros             
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   Saídas Operacionais 16.580,30 22.601,67 17.815,37 15.066,29 15.430,97 11.310,32 

        Compras 13.783,98 15.391,45 13.642,17 9.509,02 6.998,77 7.261,01 

        Salários 300,00 2.826,34 88,55 2.154,28 3.929,25   

        Encargos Sociais 327,73 423,42 630,04 173,35 173,76 173,76 

        Tributos 514,34 882,18 728,37 331,94 360,46 377,60 

        Sindicatos 71,00   157,09 74,50 146,89 20,00 

        Aluguel e Cond.             

        Água             

        Luz             

        Telefone 202,65 203,50     214,95   

        Gás             

        Manutenção de Equip. 210,00       45,00 332,40 

        Material de Escritório   38,00         

        Contador 678,00 47,05 272,35 770,20 527,00 624,50 

        Publicidade 193,00 273,00   80,00 80,00 260,00 

        Tarifas Bancárias       73,60   151,85 

        Juros e Amorti. de Empr.             

        Remun. Capital Próprio             

        Outros 299,60 2.516,73 2.296,80 1.899,40 2.954,89 2.109,20 

INVESTIMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

    Terrenos e Obras Civis             

    Móveis, Utens. e Instala.             

    Máquinas, Ferram. e Equip.             

    Veículos             

    Software             

    Aplicações Financeiras             

    Treinamentos             

    Outros             

FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

   Recursos Próprios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Aporte de capital             

        Rendi. Aplicações Finan.             

    Capital de Terceiros 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

        Empréstimos Bancários             

        Financiamento/Leasing             

    Outros             

SALDO FINAL 14.553,66 24.760,02 26.391,99 29.118,34 33.216,42 39.574,38 

    Saldo inicial 10,00 14.553,66 24.760,02 26.391,99 29.118,34 33.216,42 

    Fluxo Líquido 14.543,66 10.206,36 1.631,97 2.726,35 4.098,08 6.357,96 
Quadro 3 - Estrutura do Fluxo de Caixa 
Fonte: Dados da Pesquisa (2014) 
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 Ainda sobre as saídas de caixa, não é possível saber o seu valor exato, pois o 

proprietário paga algumas de suas contas pessoais junto com as da empresa. Estes gastos 

foram registrados na tabela no campo do item outros, no quais são: gastos com a família, 

como faculdade, formatura, aulas de inglês e consultas médicas. Ainda tem gastos com o 

alvará do consultório de nutrição, contribuição com rifas, salões de beleza e empregados fora 

da empresa, como por exemplo, diarista, entre outros.  

 No quesito salários, é possível identificar que no mês de janeiro não foi retirado o 

valor total do caixa, mas somente R$300,00. O mesmo acontece em março onde há uma saída 

de somente R$88,55. O restante foi pago com dinheiro fora da empresa.  Já no mês de junho, 

ficou sem ter saída, pois já havia sido adiantado em maio. 

 Visualizamos que nas saídas operacionais a empresa não lança todos os seus gastos, 

como água, luz e telefone. Onde foram pagas com dinheiro fora da empresa. Foi informado 

que a empresa não tem gastos com aluguel, pois a sala comercial é própria. Nos materiais 

utilizados pela empresa, somente o mês de fevereiro teve um gasto de R$38,00. Nos outros 

meses foi informado pelos funcionários que foram sim adquiridos materiais de escritório, mas 

só foi dado baixa no estoque. 

 Nas despesas com a contabilidade, é possível identificar uma grande diferença de valor 

em comparação ao mês de fevereiro com os demais meses, onde só se teve um gasto de 

R$47,05. O restante foi descontado dos gastos que o escritório de contabilidade tem com a 

empresa. O correto seria a empresa registrar a saída do honorário, e a entrada de dinheiro do 

material. Em investimentos e financiamentos a empresa não tem lançamentos sobre eles. 

 Sugerimos que a empresa utilize um modelo de fluxo de caixa correspondente com 

suas necessidades. Podendo ser adaptado no sistema que a empresa tem instalado atualmente, 

mas não utiliza. Também deve separar as contas da pessoa física da pessoa jurídica para assim 

não ferir o princípio contábil da entidade. As contas da empresa devem ser pagas somente 

com o dinheiro proveniente das entradas. A partir disso, a empresa terá um bom controle 

financeiro, facilitando ao empresário na tomada de decisões. 

 O mês que teve o maior fluxo líquido foi janeiro, com R$14.543,66. Mas esse valor 

não é real, devido à mistura das contas da pessoa física e jurídica, e também, por falta de 

lançamento de dados. Dessa maneira não é possível ter uma visão de saldo positivo ou 
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negativo, pois se o fluxo tivesse sido lançado com todos os dados, e em todos os meses, 

ocorreria outro valor. Deste jeito a empresa perde totalmente a noção do seu caixa. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A administração de uma empresa tem por objetivo primeiramente organizar, planejar e 

controlar as áreas da empresa, com isso ela se torna uma parte importante da organização, 

visto que para poder realizar as outras atividades com qualidade, é necessário ter uma 

administração bem organizada. O modelo proposto e utilizado no presente trabalho tem 

propósito de auxiliar a empresa, a qual não utiliza um fluxo de caixa como ferramenta chave 

para alcançar objetivos futuros e garantir a liquidez da empresa com fácil controle dos 

recursos. 

 Além de visualizar antecipadamente o resultado do caixa, o uso deste modelo também 

permite identificar decisões de gestores a serem tomadas com reflexo no resultado da 

empresa. Sua função, além de detectar dificuldades financeiras e ajudar a identificar futuros 

problemas, permite por meio de realizações de simulações buscarem alternativas de 

melhoramentos. 

 Por fim, o que se espera com o trabalho, é mostrar à empresa que ao utilizar a 

ferramenta do fluxo de caixa lhe proporcionará melhorias em alguns aspectos, como maior 

controle de entradas e saídas de caixa e também a separação das contas pessoais com as da 

empresa. 
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