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RESUMO  

O corrente estudo demonstra a importância da Contabilidade Gerencial voltada na 
aréa de fluxo de caixa e análises de retorno de investimentos em uma empresa de 
vestuários em geral, situada no Distrito de Sub- Sede São Francisco da cidade de 
Santa Helena- PR. A pesquisa tem como propósito analisar a vida financeira da 
empresa, assim demonstrando a importância que tem o fluxo de caixa voltado nas 
contas a pagar e receber, com isso será possível também analisar o tempo que a 
empresa levará para ter retorno de seu investimento, demonstrar também que para 
uma empresa de Vestuários mesmo sendo uma empresa Micro Empreendedor 
Individual (MEI) estes procedimentos são essenciais para auxiliar na tomada de 
decisões, e também para sempre ter certeza da real situação em que a empresa se 
encontra. Os métodos utilizados no decorrer do trabalho foram informações 
repassadas pela própria proprietária da empresa, como, levantamentos, anotações e 
lançamentos no sistema interno da empresa, como também a pesquisa de caso. 
Desse modo, o objetivo esperado é que a proprietária consiga exercer uma 
administração mais clara e eficiente, podendo assim cumprir com suas obrigações 
com mais responsabilidade e obter um resultado real de seu negócio, com isso 
poderá investir com mais segurança e ampliar suas expectativas na empresa, 
facilitando na tomada de decisões. 
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INTRODUÇÃO 

A pesquisa se refere à Contabilidade Gerencial, sendo ela uma das 

principais ferramentas dentro de uma empresa e serve como auxílio para o gestor na 

tomada de decisões. 

Toda a empresa deseja alcançar resultados financeiros que auxiliam no seu 

crescimento, mas para isso é necessário partir de um planejamento financeiro com 

valores e metas elaboradas de acordo com seu objetivo. O principal foco a ser 

estudado é o gerenciamento das contas a pagar e a receber, assim analisando a 

real situação em que a empresa se encontra. 

Devido às dificuldades que as empresas apresentam para observar as 

condições financeiras e também sua visão para o futuro a Contabilidade Gerencial 

se torna essencial, por estar relacionada com o fornecimento de informações para os 

administradores. Ou seja, os principais responsáveis pela direção e controle de suas 

operações. Este estudo de caso busca incentivar os profissionais de Micro 

Empresas a adotar informações necessárias para o desempenho profissional, 

utilizando o Fluxo de Caixa como auxilio para obter respostas rápidas e eficazes 

quanto a entrada e saída de recursos financeiros. 

Segundo Crepaldi (2004) a contabilidade é um procedimento essencial na 

vida econômica. Até nas economias mais claras é necessário manter a 

documentação das entradas e saídas da empresa, também das obrigações e 

negociações com terceiros. Na economia moderna torna-se ainda mais importante o 

papel da contabilidade, em consequência dos recursos serem escassos, assim tema 

necessidade de se escolher entre as melhores alternativas a seguir, pois para isso 

são necessários os dados contábeis. 

A partir do exposto anterior, lance-se como questionamento em relação a 

empresa: Qual a importância da contabilidade gerencial e implantação de fluxo de 

caixa na gestão financeira? 

A possível hipótese é que com a implantação de ferramentas gerências 

como o fluxo de caixa, será possível ter um controle de entradas e saídas e logo 

após fazer uma análise de retorno de investimento. 
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Na primeira parte da pesquisa serão analisados todos os dados referentes ao 

andamento da empresa, e com isso verificando quais são as dificuldades que a 

mesma se encontra. Logo após, investigou-se quais ferramentas mais essenciais 

que auxiliaram nas tomadas de decisões, com isso foram destacadas as seguintes: 

Fluxo de caixa e análises de retorno de investimento. 

Enfim será realizado um breve histórico da empresa, e também as 

ferramentas que facilitarão no processo de gestão e conclusão sobre o estudo de 

caso. 

O objetivo geral da pesquisa é destacar como a implantação do Fluxo de 

Caixa pode ajudar na gestão de uma empresa do ramo de vestuários. 

Tendo como objetivos específicos: Conceituar a contabilidade gerencial; 

Mencionar qual a importância das contas a pagar e a receber, por meio do fluxo de 

caixa; Verificar qual o prazo de retorno que a empresa terá do investimento inicial. 

 

METODOLOGIA 

 

Para desenvolver determinada pesquisa é preciso seguir uma metodologia 

de pesquisa, e nesta metodologia existem técnicas que auxiliam efetivamente para 

cumprir seus objetivos propostos. O foco do estudo será uma pesquisa exploratória 

descritiva de uma empresa no ramo de vestuários, do distrito de Sub Sede, Santa 

Helena. 

Na pesquisa exploratória existe uma ligação entre o pesquisador e o tema 

pesquisado, mesmo sendo ele pouco conhecido. Para aprofundar mais as 

informações é preciso que o pesquisador inicie com um processo de investigação, 

com visitas a melhorar ideias, e logo após construir várias hipóteses. 

Gil (2002, p.41) acredita que a pesquisa exploratória […] “tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses”. Seu principal objetivo é o aperfeiçoamento de 

ideias ou a exploração de um tema que transmite dúvida. 

Sobre a pesquisa descritiva, Prodanov e Freitas (2013, p.52) acreditam que: 

 



 

 

ARTIGO 

 

 
 

 
 

Ela observa, registra, analisa e ordena dados, sem manipulá-los, isto é, sem 
interferência do pesquisador. Procura descobrir a frequência com que um 
fato ocorre, sua natureza, suas características, causas, relações com os 
fatos. Assim, para coletar tais dados, utiliza-se de técnicas específicas, 
dentre as quais se destacam a entrevista, o formulário, o questionário, o 
teste e a observação.  

 

Dessa forma qualquer tipo de pesquisa a ser utilizado, será necessário 

basear-se em uma metodologia, para atingir aquilo que se pretende. 

Para realização desta pesquisa utilizando-se de uma empresa, no caso uma 

loja de vestuários, será buscada informações com a proprietária, como registros nos 

caixas utilizadas pela mesma, assim analisando a situação do financeiro. 

Conforme os procedimentos acima mencionados a metodologia auxiliará no 

desenvolvimento deste trabalho a fim de seguir um método que serve como base 

para atender os objetivos da empresa. Para realizar este estudo foi utilizada uma 

pesquisa qualitativa e quantitativa, onde realizou-se uma análise da qualidade de 

todas as informações coletas na empresa, esta será utilizada futuramente. 

1. CONTABILIDADE GERENCIAL 

 
A Contabilidade Gerencial é conhecida como uma ferramenta de muita 

importância nas empresas, à mesma tem um enfoque a várias técnicas usadas tanto 

na contabilidade financeira como na contabilidade de custos e também a análise 

financeira e de balanços, e assim por diante. De fato a contabilidade gerencial é um 

resumo de informações que são repassadas a administração geral da empresa. 

 
Para Crepaldi (2004, p.20): 

 

A Contabilidade Gerencial é o ramo da contabilidade que tem 
por objetivos fornecer instrumentos aos administradores de 
empresas que os auxiliam em suas funções gerenciais. É 
voltada para a melhor utilização dos recursos econômicos da 
empresa, através de um adequado controle dos insumos 
efetuado por um sistema de informação gerencial. 
 
 

A contabilidade gerencial é um instrumento de suma importância para as 

empresas, pois através dela é possível ter um domínio financeiro, e assim analisar a 
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real situação que a empresa se encontra, assim auxiliando a Administração a tomar 

as melhores decisões estratégicas em longo prazo, para isso é necessário repassar 

informações úteis e relevantes que irão facilitar no encontro de respostas certas as 

questões principais de toda empresa, focando no efeito imediato e mais tarde.  

1.2 FLUXO DE CAIXA 

 

O fluxo de caixa é uma ferramenta contábil básica, que serve como auxilio 

no controle de caixa e planejamento financeiro do empreendedor, sua utilização é 

indicada para melhor organização de seu empreendimento, e também facilitar na 

elaboração do relatório mensal. 

O Fluxo de Caixa tem como função gerar todas as informações essenciais 

sobre as entradas e saídas (pagamentos e recebimentos) da empresa, sejam: 

Diárias, mensais ou anuais. 

Segundo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE (2016): 

O fluxo de caixa é o primeiro passo para a análise financeira e deve 
projetar, para períodos futuros, todas as entradas e as saídas de recursos 
financeiros. O objetivo é verificar a saúde financeira do negócio a partir de 
análise e obter uma resposta clara sobre as possibilidades de sucesso do 
investimento e do estágio atual da empresa. 

 
O fluxo de caixa é um controle de fácil elaboração e bem organizado, ele 

deve ser utilizado como um grande aliado na tomada de decisões. Nele o 

empresário deve inserir valores de entradas e saídas conforme a necessidade da 

empresa. Manter as contas em dia é importante para saúde do negócio e para poder 

planejar uma gestão tranquila, eficiente e eficaz. 

 

1.2.1 CONTAS A RECEBER 

 

 O controle das contas a receber tem como função principal 

acompanhar os recebimentos que são feitos dentro do prazo. Com o controle das 

contas a receber é possível ter conhecimento de: 

a) Qual o montante dos valores a receber; 



 

 

ARTIGO 

 

 
 

 
 

b) Contas vencidas e a vencer; 

c) Clientes que não pagam em dia; 

d) Como programar suas cobranças. 

Um dos fatos geradores das contas a receber são as vendas a prazo, que 

significa oferecer crédito aos clientes, ou seja, a empresa entrega mercadorias ou 

presta serviços em certo momento e o cliente assume o compromisso de pagar o 

valor correspondente em uma data futura. Muitas vezes as empresas correm riscos 

de atrasos nos recebimentos e até perdas por falta de pagamentos, com isso, são 

geradas as despesas adicionais com análise de crédito e cobrança. (PORTAL DE 

AUDITORIA, 2016). 

 

1.2.2 CONTAS A PAGAR 

 

O controle das Contas apagar fornece informações para tomada de decisões 

sobre todos os compromissos da empresa que representam gastos da mesma. 

As contas a pagar são compromissos que a empresa assumiu como compra 

de mercadorias, insumos para produção, máquinas, serviços, salários, impostos, 

aluguel, empréstimos, contribuições, dentre outros. O controle das contas a pagar 

deve ser uma tarefa de rotina, pois frequentemente envolve grande quantidade de 

dinheiro. 

Conforme Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 

SEBRAE (2016) com o controle de contas a pagar é possível identificar: 

 

Todas as obrigações a pagar; priorizar os pagamentos hipótese de 
dificuldade financeira; verificar as obrigações contratadas e não pagar; não 
permitir a perda de prazo, de forma a conseguir descontos; não permitir a 
perda de prazo, de forma que implique no pagamento de multa e juros; 
fornecer informações para elaboração do fluxo de caixa; Conciliação com os 
saldos contábeis. 

 

Para uma administração financeira eficaz, é necessário que se tenha todos 

os registros das despesas para então ter um controle sobre as operações da 

empresa. O controle é responsável por verificar quais contas deverão ser pagas e 
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quando serão pagas, com isso pode se programar melhor, de modo que o caixa não 

seja comprometido e para não ocorrer atrasos nos pagamentos.  

1.3 FLUXO DE CAIXA PROJETADO 

 

Fluxo de caixa projetado é um planejamento de pagamentos e lançamentos 

de um determinado período seguinte, ou seja, uma previsão do que acontecerá 

nesse período, auxiliando na programação dos pagamentos. 

Segundo Manzatti (2015, s/p): 

 

[…] O fluxo de caixa projetado consiste em um demonstrativo dos 
recebimentos e pagamentos ocorrerem nos dias e períodos seguintes, os 
quais devem ser lançados em cada dia de vencimento de contas a receber, 
assim como das contas a pagar, apurando e consignando o saldo inicial e o 
final de cada dia futuro. Serve de orientação para a programação de 
pagamentos para os dias em que haja suficiência de caixa ou para tomada 
de providências necessárias ou de decisões quanto ao destino das sobras 
de caixa. E outras ocorrências. 

 

Com essa ferramenta é possível ter um real controle das futuras contas a 

pagar e receber da empresa. E também se por algum motivo não houver 

insuficiência de caixa, ou seja, saldo positivo para pagamentos, o fluxo de caixa 

projetado irá facilitar na tomada de providências necessárias. 

1.4 ANÁLISE DE INVESTIMENTO 

 

Os métodos de análise de investimentos utilizados para a seleção de 

projetos que objetivam em aumento da riqueza de seus proprietários ou acionistas. 

A análise de investimento tem como principal objetivo proporcionar aos 

proprietários o tempo real de retorno de um investimento aplicado na empresa, com 

isso envolve nas decisões de aplicações de longo prazo.  

Para fazer um orçamento de capital, e assim envolver projetos de 

investimentos é preciso analisar se no final o projeto vai se pagar, e também se irá 

aumentar ou diminuir a riqueza da empresa, e, por fim, se é a melhor forma de 

aplicar o investimento (PORTAL DE CONTABILIDADE, 2016). 
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1.4.1 PAYBACK 

 

Payback é uma medida aproximada de tempo de retorno de um investimento, 

que depende da influência de alguns fatores, internos e externos, à organização, ou 

seja, é utilizado em situações onde aceita-se ou rejeita-se o projeto. Com esta 

medida simples é possível saber quantos períodos o projeto necessita para 

acumular um retorno igual ao do investimento realizado. 

De acordo com Casanova et al. (2007) o Payback é:  

 

O período de recuperação de um investimento e consiste na identificação 
do prazo em que o montante do dispêndio de capital efetuado seja 
recuperado por meio dos fluxos líquidos de caixa gerados pelo investimento. 
É o período em que os valores dos investimentos (fluxos negativos) se 
anulam com respectivos valores de caixa (fluxos positivos). 

 

Para investidores que tenham pressa com o retorno do investimento inicial, 

com o Payback é possível ter uma ideia de quanto tempo o retorno irá acontecer, 

porém existem algumas desvantagens comprometem o efeito deste processo, este 

critério não considera o valor do dinheiro no tempo e não dá nenhuma atenção ao 

fluxo de caixa após o período de Payback. Assim, o investimento inicial pode 

retornar mais rápido, mas não gerar muito lucro depois, enquanto outro pode 

demorar mais para ter um reembolso de valores, mas trazer grande riqueza em 

seguida. 

 

1.4.2 VALOR PRESENTE LÍQUIDO (VPL) 

 
O valor Presente Líquido permite analisar a viabilidade financeira de projetos 

ou de novos negócios, de acordo com as estimativas dos investimentos iniciais e 

seus retornos futuros, este consiste em trazer para á data zero todos os fluxos de 

caixa de um projeto de investimento e soma-lós ao valor do investimento inicial, 

onde utiliza-se como taxa de desconto a taxa mínima de atratividade (TMA) do 

projeto ou empresa. 
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Segundo Portal da Educação (2016) o cálculo do VPL ocorre a partir do fluxo 

de caixa descontado, onde mostra que:  

 

Primeiro, deve-se obter o fluxo de caixa com os valores de cada período. 
Cada fluxo, tanto os positivos como os negativos, devem ser descontados 
pelo custo de capital (CC) do projeto, trazendo-o ao valor presente. O CC, 
também conhecido como o custo médio ponderado de capital (WACC), é a 
taxa de desconto que pondera a taxa de desconto exigida ou esperada 
pelos acionistas (Ke) e a taxa média de juros cobrada pelos credores da 
dívida da empresa (Kd). Quando se trata de um projeto de financiamento, o 
CC do projeto pode ser acrescido de um prêmio para compensar o 
endividamento e os riscos incrementais gerados pelo projeto. 

 
 

Quando o VPL for maior que zero significa que o investimento irá trazer 

retorno econômico, ou seja, as entradas, quando trazidas para o presente, são 

maiores que as saídas de caixas. Contudo, o VPL proporciona uma medida clara do 

efeito que o investimento terá sobre a valor da empresa. 

 

1.4.3 TAXA MÍNIMA DE ATRATIVIDADE (TMA) 

 

A Taxa Mínima de Retorno (TMA) refere-se à taxa de desvalorização 

imposta a algum ganho futuro pelo fato de não estar disponível em determinado 

momento, ou seja, ao fazer um investimento o investidor espera um retorno pelo 

menos igual a TMA, esta, é única para cada investidor e não há fórmula matemática 

para calculá-la, pois ela pode variar com o tempo. 

De acordo com Camargo (2007, p.26) a taxa mínima de atratividade pode 

também ser definida como: 

 

O ganho mínimo que a empresa, quando dispõe de recursos próprios para 
financiar o investimento, pode obter com uma segunda melhor alternativa de 
aplicação do capital ou ainda como o custo do capital tomado emprestado, 
quando se utiliza de fontes de financiamentos de terceiros. Portanto, se a 
rentabilidade estimada for menor que a TMA, o projeto deve ser rejeitado, 
pois isso indica uma redução no potencial de ganhos da empresa e acarreta 
para ela um custo de oportunidade. 
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Ao utilizar a Taxa Mínima de Atratividade aplica-se técnicas em relação a um 

período de tempo, como o Valor Presente Líquido ou o Custo Anual Uniforme para 

se definir se é viável ou não aquele investimento ou empréstimo. 

 
1.4.4 TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR) 

 

A taxa interna de retorno (TIR) é, provavelmente, a mais utilizada técnica de 

orçamentos de capital, esta, representa a taxa de desconto que faz com que o valor 

presente líquido (VPL) de um investimento seja igual à $ 0, ou seja, a taxa que 

iguala os fluxos de entrada com os de saída de caixa. 

Segundo Rebelatto (2004, p. 217) A Taxa Interna de Retorno de um 

investimento é:  

 

Uma técnica sofisticada de análise de investimentos, sendo, possivelmente, 
a mais utilizada na avaliação de projetos econômicos. Essa taxa interna de 
retorno deve ser comparada com outra taxa, denominada Taxa Mínima de 
Atratividade (TMA) – taxa mínima para aceitação ou rejeição do projeto de 
investimento. 
 

A taxa interna de retorno, quando utilizada para esclarecer a taxa retorno de 

um investimento, é compreendida como dependente dos fluxos de caixa da escolha 

de um investimento não levando em conta as suposições em relação às taxas de 

reinvestimento de valores em longo prazo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho apresentou a implantação de uma ferramenta gerencial, 

mais conhecida como fluxo de caixa, percebendo o mercado competitivo que as 

empresas se encontram, é de grande importância a implementação e utilização de 

métodos que possam auxiliar os gestores nas tomadas de decisões, para isso a 

contabilidade gerencial desenvolve ferramentas para direcionar os administradores 
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na gestão da empresa, buscando informações concretas com segurança para as 

empresas. 

No decorrer do trabalho foram apresentadas as ferramentas que a 

contabilidade disponibiliza aos gestores, nosso foco foi à implantação de um fluxo de 

caixa, assim podendo ter o controle de todas as entradas e saídas que movimentam 

o caixa da empresa em questão. Com um fluxo de caixa bem elaborado foi possível 

também fazer uma analise do tempo que a empresa necessita para ter o retorno de 

seu investimento inicial.  

Diante disso, o que se sugere a proprietária, com a intenção de ajuda-la, é 

que ela passe a fazer uso das ferramentas gerenciais que a contabilidade gerencial 

disponibiliza tais como, fluxo de caixa e também um sistema gerencial, onde possa 

ser lançadas todas as entradas e saídas.   

Conclui-se que muitas empresas fazem investimentos mesmo sem saber se 

ira ter o retorno esperado, ou seja, se o investimento vai se pagar no final de 

determinado período. Esta analise é de suma importância para as empresas, pois 

com elas é possível se está tendo retorno ou perda na aplicação de investimentos. 
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