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Resumo:

É sabido que as micro e pequenas empresas possuem dificuldades financeiras devido o
sua  liquidez.  Pensando  nisso,  o  objetivo  deste  artigo  é  demonstrar  um  estudo  sobre  a
aplicabilidade do fluxo de caixa como uma ferramenta de gestão financeira, e ainda analisar o
conhecimento  dos  gestores  a  cerca  de  sua  elaboração.  As  informações  provindas  dessa
ferramenta  possibilitam um controle  mais  eficiente  das  entradas  e  saídas  de  recursos  na
empresa, apresentando aos gestores a situação real do caixa facilitando a tomada de decisão.
Para  concretizar  tal  objetivo,  realizou-se  uma  pesquisa  bibliográfica  para  conceituações
básicas a cerca do tema e ainda uma pesquisa sobre assunto nas micro e pequenas empresas.
Ao término da análise dos dados, chegou-se a conclusão que a utilização do fluxo de caixa
como uma ferramenta gerencial é condição chave para uma administração financeira eficiente
e para perpetuação da empresa no mercado, no entanto poucas empresas da cidade adotam
essa ferramenta.
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1 INTRODUÇÃO

A contabilidade  das  empresas  tem  como  principal  fundamento,  a  elaboração  de

informações para auxiliar os administradores na tomada de decisão, por isso é imprescindível

à qualidade destas informações. As alterações na Lei n.11.638 (Lei das Sociedades Anônimas)

de 28 de dezembro de 2007 traz a obrigatoriedade da elaboração da Demonstração do Fluxo

de Caixa (DFC) que é objeto desta pesquisa.

Essa pesquisa traz como tema a aplicabilidade do fluxo de caixa nas micro e pequenas

empresas,  e  através  disso,  formulou-se  o  seguinte  problema:  qual  o  conhecimento  e  a

utilização do fluxo de caixa na gestão financeira dos administradores das micro e pequenas

empresas? O estudo tem como objetivo geral demonstrar a utilização do fluxo de caixa como

uma ferramenta essencial na gestão financeira nas micro e pequenas empresas. Além disso, a

pesquisa busca alcançar os seguintes objetivos específicos: identificar com base em amostras,

as micro e pequenas empresas de que utilizam o fluxo de caixa; demonstrar a importância do

fluxo de caixa como ferramenta de auxílio na tomada de decisão.

A contabilidade  é  uma  ferramenta  indispensável  para  os  gestores,  devida  as  suas

informações claras e precisas, porem muitas vezes é difícil controlar todas essas informações,

um bom planejamento auxilia e muito a tomada de decisão de seus usuários, mais mesmo

assim muitas entidades sofrem com a falta de recursos financeiros. 

Diante  disso,  a  Demonstração de  Fluxo de  Caixa  (DFC) reúne as  informações  de

entradas e saídas dos recursos financeiros. Marion (2006, p. 64) diz que “a DFC indica as

alterações ocorridas no exercício no saldo de caixa e equivalentes de caixa, segregadas em

fluxos de operações, dos financiamentos os e investimentos”. Portanto, o fluxo de caixa é uma

ferramenta de gestão financeira capaz de demonstrar à solvência da empresa, além de projetar

suas receitas e despesas, as empresas que o utilizarem terão um controle financeiro eficiente.

A pesquisa é  dividida em duas etapas.  A primeira  abrange a fase teórica,  onde se

buscou através de meios eletrônicos e impressos o ponto importante da pesquisa, que se refere

à DFC. A segunda etapa abrange a fase prática, que será feito gráficos comparativo sobre: o

resultado das pesquisas de uma amostra de empresas da região, para observar se o fluxo de

caixa esta sendo bem explorado pelas empresas. 



 Os  gráficos  comparativos  serão  gerados  por  planilhas  eletrônicas  do  programa

Microsoft  Excel.  De pose destes,  proceder-se-á a uma analise de conteúdo para atingir  os

objetivos do estudo.

2 DESENVOLVIMENTO 

  Toda  empresa  precisa  controlar  e  organizar  seus  recursos  financeiros,

independentemente  do  tamanho  da  entidade.  Com a  inexistência  desses  fatores,  qualquer

empresa pode ser levada ao desequilíbrio financeiro ou pior até a falência, tirando assim suas

oportunidades de crescimento no mercado.

  De  acordo  com  NETO  e  SILVA (2002),  contextos  econômicos  modernos  de

concorrências de mercado exigem das empresas maior eficiência na gestão financeira de seus

recursos, não cabendo indecisões sobre o que fazer com eles.

               O objetivo básico da função financeira é prover a empresa com recursos de caixa

suficientes, para assim se comprometer com os seus compromissos assumidos e promover a

maximização da riqueza. É a partir daí que se destaca o fluxo de caixa como instrumento para

possibilitar o planejamento e o controle de recursos financeiros da entidade.

  De maneira ampla, a DFC permite o administrador financeiro da empresa juntamente

com as pessoas interessadas, analisar o passado e possivelmente o futuro fluxo de caixa da

entidade. Além disso, ela pode ser usada para ver se as metas projetadas foram alcançadas.

           Gitman (1997) define

O fluxo de caixa é a espinha dorsal da empresa.  Sem ele não se saberá
quando haverá recursos suficientes para sustentar as operações ou quando haverá
necessidade de financiamentos bancários. Empresas que necessitam continuamente
de empréstimos de última hora poderão se deparar com dificuldade de encontrar
bancos que as financiem.

 

Para Ribeiro (2009)

 

As informações  contidas  no  fluxo  de  caixa  podem ajudar  os  gestores  a
avaliarem a geração de caixa para o cumprimento das obrigações com terceiros, tais
como distribuição de dividendos, pagamento de fornecedores, entre outros.

 



Ainda de acordo com Ribeiro (2009), através do fluxo de caixa é possível identificar

as necessidades de financiamento, elaborar um planejamento para a captação destes recursos

e  finalmente  revelar  o  efeito  das  transações  de  investimentos  e  financiamentos,  origem

versus aplicação.

Para Matarazzo (2003)

 

As  principais  finalidades  da  análise  do  fluxo  de  caixa  são:  avaliar
alternativas de investimento; avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões que
são tomadas na empresa, com reflexos monetários; avaliar as situações presente e
futura do caixa na empresa,  posicionando-a para que não chegue a situações de
iliquidez  e  certificar  que  os  excessos  momentâneos  de  caixa  estão  sendo
devidamente aplicados.

 

Sabendo disso a analise de fluxo de caixa permite entender e antecipar as fragilidades

no  capital  de  giro  em  tempo,  para  tomar  as  medidas  necessárias  para  ter  as  melhores

alternativas de investimentos e manter um controle financeiro é essencial para a sobrevivência

da empresa, bem como a sua evolução e permanência no mercado.

Para Santos (2001, pg. 57)

 

O fluxo de caixa é um instrumento de planejamento financeiro que tem por
finalidade fornecer  estimativas  da situação de caixa da empresa em determinado
período de tempo à frente.

 

Ainda Santos (2001) complementa, que a “necessidade de planejamento de caixa está

presente tanto nas empresas com dificuldades financeiras, como naquelas bem capitalizadas”.

E com isso os empresários têm no fluxo de caixa um instrumento de auxilio na gestão da

empresa, no planejamento e maior assertividade nos investimentos.

   

A ideia principal da projeção do fluxo de caixa é a previsão das entradas e saídas de

recursos em determinado período de tempo, em busca do controle dos excessos e escassez de

caixa. 

Sá (2008 p. 59) conceitua projeção do fluxo de caixa como



 

Produto final da integração das contas a receber com as contas a pagar. Seu
objetivo é identificar as faltas e os excessos de caixas, as datas em que ocorrerão,
por quantos dias e em que montantes. É a partir do fluxo de caixa projetado que
fazemos o planejamento financeiro.

 

          A projeção do fluxo de caixa proporcionará ao gestor financeiro uma visão antecipada

das entradas e saídas de moeda e consequentemente auxiliará em decisões mais seguras. Mas

fica definida como uma importante estratégia base para o auxílio de tomadas de decisões para

as empresas.

É  importante  os  empresários  entenderem que mesmo quando  a  empresa  apresenta

lucros em seu balanço patrimonial não quer dizer que a empresa tem caixa para pagar todas as

suas obrigações no ato.

Neto e Silva (2009),

 

Apontam que empresas lucrativas podem apresentar problemas de caixa.
Isso ocorre porque para a apuração do balanço patrimonial adota-se o regime de
competência e já para o fluxo de caixa, adota-se o regime de caixa.

 

Com isso uma gestão financeira eficiente contribui para a qualidade das informações

oferecidas,  podendo obter  mais  tomadas de decisões  mais  assertivas  e  no crescimento  da

empresa  assim  tento  mais  giro  de  capital  com  menores  custos  e  podendo  sanar  suas

obrigações. Entretanto uma visão geral de todas as atividades que a empresa tem diariamente,

assim pode se demonstrar, orientar e coordenar os passos que a empresa dará para atingir seus

objetivos. 

Segundo o Pronunciamento Técnico do CPC nº 3 pg. 3

 

As  informações  dos  fluxos  de  caixa  de  uma  entidade  são  úteis  para
proporcionar  aos  usuários  das  demonstrações  contábeis  uma  base  para  avaliar  a
capacidade  de  a  entidade  gerar  caixa  e  equivalentes  de  caixa,  bem  como  suas
necessidades de liquidez. As decisões econômicas que são tomadas pelos usuários
exigem avaliação da capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa,
bem como da época e do grau de segurança de geração de tais recursos.

 



 

Todas essas informações servem para reduzir o risco de ter alguma decisão precipitada

que seja  extremamente  importante  e  significativa  para  algum investimento  das  empresas.

Assim fornecendo mais tranquilidade para seus usuários.

Santos, Schmidt e Fernandes (2006, pg. 81) observam que a DFC.

 

É útil  para fornecer aos usuários das demonstrações contábeis uma base
para avaliar a capacidade de a entidade gerar  recursos financeiros ou caixa e os
equivalentes  de  caixa,  bem  como  as  necessidades  de  a  entidade  utilizar  esses
recursos. 

 

 Para um melhor entendimento a informação contida na DFC tem que ser analisadas

em conjunto  com as  demais  demonstrações  contábeis,  tornando  uma  base  segura  para  a

tomada de decisão dos usuários.

O fluxo de caixa mensal é tão necessário quanto diário. Enquanto a movimentação dos

recursos financeiros dia a dia é de importância operacional para realizar os pagamentos e

recebimentos imediatos, o fluxo de caixa mensal possibilita visão de conjunto e de relevância

que o fluxo de caixa diário dificilmente oferece. 

O fluxo de caixa mensal relaciona-se com os movimentos mensais das demais contas

da companhia, e dessa forma é elemento fundamental para acompanhamento e controle dos

recursos da empresa, junto com o balanço patrimonial e a demonstração de resultados. 

 Segundo GITMAN (1997), 

 

Como o orçamento de caixa só mostra os totais mensais do fluxo de caixa,
as  informações  por  ele  proporcionadas  não  são  necessariamente  suficientes  para
garantir a solvência. As empresas precisam examinar mais detidamente seus padrões
diários de recebimentos e desembolsos para garantir que haja caixa o bastante para
pagar as contas à medida que se tornam devidas.

 

Sincronizar os fluxos de caixa no orçamento de caixa no fim de cada mês não garante

que a empresa seja capaz de fazer frente a suas necessidades diárias de caixa. Como os fluxos

de  caixa  de  uma  empresa  costumam ser  bastante  variáveis  quando  verificados  em bases

diárias, um planejamento de caixa eficaz exige ir além do orçamento de caixa.



 O administrador financeiro deve, portanto, planejar e monitorar o fluxo de caixa com

frequência maior do que a mensal. Quando maior a variabilidade diária dos fluxos de caixa,

maior o grau de atenção necessário.

É  possível  que  o  fluxo de  caixa  gerado  no ano seja  negativo,  suplantando até  as

disponibilidades iniciais, e que a empresa detecte a necessidade de suprir-se de outras fontes

de financiamentos para fazer frente às insuficiências de caixa.

 Na  ocorrência  deste  fato,  geração  de  caixa  negativo,  ao  invés  de  ocorrer  receita

financeira  haverá  a  ocorrência  de  despesas  financeiras.  Em  havendo  disponibilidades

negativas, a taxa a ser considerada não deve ser mais a taxa de aplicação, e sim, a taxa de

captação, normalmente maior.

 Então, se o fluxo mensal de caixa for negativo, e este suplantar também o saldo inicial

de caixa, estará havendo insuficiência de caixa, ou geração de caixa negativo. Nesse caso, não

haverá receita financeira no sentido literal da palavra, mas, receita financeira negativa, que

deverá ser obtida aplicando-se ao caixa negativo e taxa de captação de recursos. 

A apresentação  da  receita  financeira  negativa  pode  ser  feita  junto  com  a  receita

financeira positiva, já que esse fato pode ocorrer uma vez ou outra durante o período, e no

conjunto das duas, apresentar-se como receita financeira líquida.

O planejamento de curto prazo que ainda segundo Zdanowicz (2004, p.128).

 

Um programa de investimentos  intensivo por  parte  de  empresa  torna-se
conveniente um planejamento mais detalhado, referente a um prazo menor.

 

 Esse planejamento se dá quando a ocorrência do fluxo está dentro do plano anual de

resultados, pois ele procura detalhar as entradas e saídas de dinheiro geradas pela atividade da

empresa, e trabalha com relativo grau de certeza dos recebimentos e/ou pagamentos dentro do

período. Uma das principais atividades de um bom administrador é a comparação entre o

fluxo de caixa previsto e o fluxo de caixa realizado. 

ZDANOWICZ (1992, p. 28),

 



 O fluxo de caixa é o instrumento mais importante para o administrador
financeiro, pois através dele, planeja as necessidades ou não de recursos financeiros
a serem captados pela empresa. De acordo com a situação econômico-financeira da
empresa ele irá diagnosticar e prognosticar os objetivos máximos de liquidez e de
rentabilidade para o período em apreciação, de forma quantificada em função das
metas propostas. 

 

Através da análise de fluxo de caixa é possível identificar o ciclo de vida em que a

empresa se encontra, auxiliando o gestor quanto à previsão de liquidez que é a capacidade da

empresa de gerar recursos que podem rapidamente ser transformados em moeda ou solvência

que é quando uma empresa tem condições de quitar suas obrigações. 

 Por  fim,  percebemos  que  apesar  de  ser  uma  ferramenta  com  demonstrativos  de

qualidade  e  de  fácil  compreensão  onde  o  maior  beneficiado  é  o  gestor  da  empresa,  que

permitem mensurar e acompanhar de forma eficaz e transparente a realidade das instituições a

maioria  dos  pequenos e  médios  empresários  deixam de utilizar  esse valioso método para

tomar as suas decisões, gerando com isso uma desconfiança para o mercado, pois o fluxo de

caixa é um indicador importante onde demonstram como a empresa conseguirá pagar seus

compromissos, com isso as empresas que não usam correm um grande risco de não terem

controle sobre seus pagamentos e recebimentos gerando com isso certa instabilidade, assim

indica que este pode ser o motivo dessas empresas fecharem suas portas em tão pouco tempo. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta de fácil acesso, onde os demonstrativos deverão de

efetuados  de  acordo  com  o  conhecimento  do  administrador  sem  seguir  modelo  padrão,

sugere-se, no entanto que seja atualizadas diariamente para não correr o risco de se perder

informações essências nas tomadas de decisões de seus empreendimentos.

 Quanto  à  técnica  de  pesquisa  foi  realizado  um  levantamento  ou  survey  com

abordagem quantitativa.  Ainda de  acordo com Gil  (2010),  levantamento  é  uma forma de

interrogação  direta  a  um grupo  de  pessoas  que  se  deseja  conhecer  à  cerca  do  problema

estudado e mediante análise quantitativa obter as conclusões. Na captura das informações foi

realizada uma pesquisa bibliográfica para conceituações básicas relativas ao tema estudado.

Essas  teorias  foram  encontradas  em  materiais  publicados  em  revistas;  livros;  internet  e

artigos.  Realizou-se  ainda  uma  pesquisa  de  campo,  onde  ocorreu  a  aplicação  de  um

questionário estruturado contendo perguntas fechadas direcionadas aos gerentes das micro e

pequenas empresas.

 O universo da pesquisa foi em micro e pequenas empresas. A pesquisa não focou em

um ramo de atividade específico, pois como já citado no referencial teórico, a utilização do



fluxo  de  caixa  é  essencial  em qualquer  empresa  independente  do  seu  porte  ou  ramo  de

atividade.

   Deste modo, as empresas foram escolhidas de acordo com a sua disponibilidade em

responder o questionário. A aplicação do questionário deu-se 15/09/2015 a 10/10/2015 em

uma amostra de 60 empresas, no entanto, apenas 56 destes questionários foram respondidos, o

que representa 87.60 % do total.

    Para  testar  a  hipótese  apresentada,  foi  utilizado  o  método  estatístico  do  qui-

quadrado (x²), o qual avalia se há dependência entre as variáveis analisadas, admitindo-se 5%

de significância. A fórmula utilizada para realizar este cálculo é:

                                                                 

                                                             F0= Frequência observada,

                                                              Fe = e a frequência esperada.

                                                                 Fonte: Cooper e Schindler (2003)

A análise dos dados foi realizada em três etapas: num primeiro momento procurou

conhecer o perfil do respondente, em seguida conhecer a empresa e finalmente a análise do

fluxo de caixa como ferramenta gerencial que é objeto desta pesquisa.

 O presente estudo foi realizado junto às micro e pequenas empresas da cidade de

Entre  Rios  do  Oeste  associadas  à  Acier.  Foram  analisadas  60  empresas  no  intuito  de

identificar se a seguinte questão: qual o grau de conhecimento e a utilização do fluxo de caixa

na gestão financeira por parte dos seus gestores das micro e pequenas empresas? . Para tanto

se  aplicou  um questionário  composto  de  06  questões.  O  questionário  gerou  as  seguintes

analises. Inicialmente procurou-se identificar o perfil de quem gerencia essas empresas.

 Os dados coletados indicaram que as micro e pequenas empresas são, em sua maioria,

geridas  por  homens.  É  que  demonstra  o  gráfico  abaixo,  onde  destaca  um percentual  de

aproximadamente  53%.  Contudo,  as  mulheres  também  se  destacam  mesmo  com  um

percentual  um pouco  menor,  sendo  47%.  Com  isso  foi  identificado  em um  total  de  25

questionarios que coresponde a 100% das mulheres, constatando que 80% das usam o fluxo

de caixa em suas empresas , portanto minimizando as perdas .

              Gráfico 1- classificação de gênero
               Fonte: Elaboração própria



 Fluxo de Caixa como Ferramenta Gerencial

    Com o  objetivo  de  fundamentar  a  pesquisa,  os  gestores  das  60  empresas  do

município de Entre Rios do Oeste,  foram questionados quanto ao conhecimento a cerca do

fluxo  de  caixa  bem  como  a  sua  aplicação.  Diante  disso,  identificou-se  que  63,3%  dos

respondentes disseram conhecer o fluxo de caixa e 36,7% desconhecem a ferramenta.

            No entanto, nem todos os gestores que conhecem o fluxo de caixa fazem uso

em sua gestão. Apenas 40% deles utilizam o fluxo de caixa como ferramenta gerencial. Um

número pequeno considerando a eficiência da ferramenta. O que torna evidente que na o há

relação entre conhecer a ferramenta e de fato aplicá-la na empresa. 

              GRÁFICO 2- Aplicação do fluxo de caixa
              Fonte: Elaboração própria

É interessante ressaltar que a ferramenta utilizada pelos gestores são: a DRE, balanço

patrimonial, que não aplicam o fluxo de caixa passam informações contábeis, obedecendo ao

regime de competência, como já citado no referencial teórico, já o fluxo de caixa mostra a

realidade financeira, obedecendo ao regime de caixa.

Ao serem questionados da importância do fluxo de caixa, foi possível perceber que

algum gestores, mesmo aplicando a ferramenta, não a considera importante. Tal fato torna-se

espantoso, pois as teorias deixam visíveis os benefícios oriundos da utilização do fluxo de

caixa. Neste contexto, 30% dos 40% que disseram aplicar o fluxo de caixa em suas gestões o

consideram importante já 10% se manifestam de forma contrária. 

A pesquisa possibilitou perceber  ainda,  que a hipótese que os  administradores  das

empresas não sabem usar corretamente as informações do fluxo de caixa, assim foi levantada

comprovada,  pois  o  teste  realizado através  do  questionário  e  da  ferramenta  estatística  de

calculo  mostrou  que  há  dependência  entre  a  aplicação  do  fluxo  de  caixa  e  uma  gestão

financeira eficiente. Ou seja, para um controle financeiro adequando, onde as decisões sejam

tomadas de forma ágil e eficaz, a aplicação do fluxo de caixa é condição indispensável.

                GRÁFICO 3- Aplicação do fluxo de caixa
                 Fonte: Elaboração própria



 Sá (2008) p.38, afirma que o ideal é que a ferramenta seja atualizada diariamente, pois

assim os  gestores  têm,  em tempo  real,  a  situação  financeira  da  empresa  e  podem tomar

decisões com mais agilidade e eficazes. 

       

3 CONCLUSÃO

        O presente estudo teve como resultado da pesquisa mostrou que mesmo o fluxo de caixa

sendo uma ferramenta essencial uma parte significativa dos gestores das micro e pequenas

empresas adotaram em seus controles financeiros. Além disso, ficou claro que um motivo

crucial  para  isso  é  a  falta  de  conhecimento  a  cerca  da ferramenta  e  falta  de  capacitação

profissional. Fica evidente também que essa dificuldade no manuseio está ligada à falta de

interesse dos gestores em conhecer melhor o fluxo de caixa, pois mesmo os autores deixando

explicito  a  sua relevância,  não há  uma difusão  quanto  aos  seus  benefícios  por  parte  dos

gestores,  grande parte deles relatou que deixa para seus contadores pessoais mostrar se a

empresa tem lucro ou prejuízo. 

              Diante disso, cabe uma reflexão quanto à gestão financeira dessas empresas, pois

sendo o fluxo de caixa uma ferramenta capaz de demonstrar a liquidez da empresa além de ser

um instrumento que auxilia nas decisões estratégicas, como esses gestores têm tomado suas

decisões? Como essas empresas fazem seu planejamento financeiro se não utilizam o fluxo de

caixa  projetado?  Certamente  isso  explica  o  porquê  da  grande  dificuldade  financeira  das

empresas e a busca constante por empréstimos em longo prazo, o que torna frágil a solvência

e liquidez da empresa. Em conversas com os gestores das empresas foi relatada uma grande

movimentação em constantes empréstimos para pagar dividas e fazer novos investimentos

com isso gerando uma fragilidade na liquidez da empresa.

  O estudo contribui para a divulgação do fluxo de caixa como instrumento de gestão

financeira. E para conscientizar os administradores a adotarem instrumentos gerencias que os

auxiliem em tomada de decisão assertivas. Além de fazer a interação entre a contabilidade e

administração,  utilizando  uma ferramenta  contábil  como auxílio  nas  decisões  tomadas  na

empresa. Por fim, considerado a importância do assunto e o grande impacto, sugere-se aplicar

este  estudo em outras  áreas  bem como em empresas  de  grande porte  com o objetivo de

divulgar a utilização do fluxo de caixa na gestão financeira.
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ANEXOS

QUESTIONÁRIO

QUAL A APLICABILIDADE DE CONHECIMENTO A CERCA DO FLUXO DE
CAIXA DOS GESTORES DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE ENTRE

RIOS DO OESTE-PR?

PARTE I – PERFIL DO ENTREVISTADO E DA EMPRESA

1.  Sexo

( ) Masculino  ( ) Feminino

             2.  Tipo de Empresa:

( ) M.E – Média Empresa

( ) E. P. P. – Empresa de Pequeno Porte.

 3 .  Você conhece o fluxo de 

caixa? ( ) Sim    ( ) Não

• Se sim...

4.  Você aplica o fluxo de caixa na 

empresa? Sim ( )    Não ( )

5. Você utiliza o fluxo de caixa como ferramenta de auxílio nas tomadas 
de decisões?

Sim ( )       Não ( )

6. Você utiliza o fluxo de caixa projetado como ferramenta do 
planejamento financeiro?

( ) Sim            Não()
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