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RESUMO 

 
O foco deste trabalho é propor o planejamento e desenvolvimento do controle financeiro, 
através da implantação de um eficiente sistema de gestão financeira: demonstração do fluxo 
de caixa, mostrando sua importância e de que forma influencia na tomada de decisão de 
pequenas empresas, atuando com o propósito preventivo e positivo, oferecendo chances ao 
administrador para prevenir ou diminuir ocorrências negativas. A demonstração do fluxo de 
caixa visa usar adequadamente seus recursos para as suas obrigações diárias e 
proporcionando, não só informações sobre toda a movimentação financeira, mas servindo, 
também, como o principal instrumento para a interpretação da análise do desempenho da 
empresa e para previsão orçamentária. A metodologia adotada na elaboração dessa 
monografia é a utilização de pesquisas bibliográficas, considerando as idéias dos principais 
autores e pesquisa exploratória, entrevistando pessoas que tenham experiências práticas com o 
problema. O resultado dessa pesquisa apresenta o desconhecimento dos administradores 
financeiros em relação ao fluxo de caixa. A conclusão é que a demonstração do fluxo de caixa 
é de extrema importância para uma boa administração e um eficiente controle da empresa. 

Palavras-Chaves: Planejamento, Tomada de Decisão, Fluxo de Caixa. 
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The focus of this paper is to propose the design and development of financial control, 
through the deployment of an efficient system of financial management: cash flow 
statement, showing their importance and how it influences the decision making of 
small businesses, working with purpose proactive and positive, offering chances to 
the administrator to prevent or reduce adverse events. The statement of cash flow is 
intended to properly use their resources for their daily duties and providing not only 
information about any financial transaction, but serving also as the main instrument 
for the interpretation of analysis of company performance and budget forecasting . 
The methodology adopted in the preparation of this monograph is the use of library 
research, considering the ideas of multiple authors and exploratory research, 
interviewing people who have practical experience with the problem. This research 
result shows the lack of financial managers in relation to cash flow. The conclusion is 
that the statement of cash flow is extremely important for the proper administration 
and efficient control of the company. 
 
Key Words: Planning, Decision Making, Cash Flow. 
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Apesar de ser uma poderosa ferramenta financeira que auxilia nas principais 

decisões sobre os rumos da empresa, administradores de pequenas empresas não 

reconhecem a devida importância para o acompanhamento da demonstração do 

fluxo de caixa. 

“O orçamento de caixa tem a finalidade de apresentar com antecedência a 

provável situação financeira futura, caso as transações ocorram dentro das 

premissas e condições planejadas” (HOJI. 2003. p.161). 

Geralmente, o que ocorre é que os administradores não se planejam para o 

próximo período, e ao se depararem com o caixa da empresa com dinheiro, não se 

atentam para as contas que estão a vencer. Desembolsando o dinheiro do caixa, 

muitas vezes, com contas particulares, misturando a vida financeira da empresa com 

a vida financeira pessoal. 

O fluxo de caixa deve ser utilizado com o propósito preventivo e positivo. É 

através dele que os administradores devem prevenir, ou diminuir, as chances de 

ocorrências negativas, pois muito mais do que informações sobre toda a 

movimentação financeira, a demonstração do fluxo de caixa é o principal 

instrumento para a interpretação da análise do desempenho da empresa e para 

previsão orçamentária.  

Em geral, o fluxo de caixa é o informante das finanças da empresa em um 

determinado período. Dessa forma, são identificadas as conseqüências dos 

problemas existentes na empresa. As causas deverão ser combatidas por meio de 

planejamento de médio e longo prazo. 

A missão da demonstração do fluxo de caixa, portanto, é traçar o caminho do 

planejamento financeiro, em que as decisões serão tomadas previamente em 

relação aos fatos previstos no fluxo financeiro. 

 

O planejamento de caixa é a espinha dorsal da empresa. Sem ele não se 
saberá quando haverá caixa suficiente para sustentar as operações ou 
quando se necessitará de financiamentos bancários. Empresas que 
continuamente tenham falta de caixa e que necessitem de empréstimos de 
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última hora, poderão perceber como é difícil encontrar bancos que as 
financie. (GITMAN, 2002, p.586). 

 

Vale ressaltar, também, que o plano financeiro é uma parte importante de um 

plano de negócios, que, portanto, é de extrema importância para o administrador. 

Nele, constam informações sobre características, condições e necessidades da 

empresa. Esse importante instrumento auxilia o administrador a superar obstáculos 

e mudanças de rumos na economia ou no ramo em que atua. 

O plano de negócios apresenta como objetivos a identificação de 

oportunidades e o levantamento de informações; orientação de desenvolvimento das 

operações e estratégias; atração de recursos financeiros; transmissão de 

credibilidade e desenvolvimento da equipe de gestão. 

 
No momento de tomar decisões, não valem os “achismos”. As decisões 
devem sempre se basear em informações armazenadas, comprovadas e 
tabuladas nos sistemas integrados que compreendem a gestão de 
negócios. (ANTONIK, 2004, p. 37,). 
 
 

A problemática a ser analisada é o despreparo de muitos administradores em 

não realizarem um planejamento financeiro, sendo prejudicados então, na tomada 

de decisão. 

1.1 OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 
 

Analisar a influência do fluxo de caixa na tomada de decisão de pequenas 

empresas, buscando a melhor forma de gerir o capital. 

 

Objetivos Específicos 
 



13 

 

� Compreender os conceitos de administração financeira, destacando o Fluxo 

de Caixa; 

� Destacar a importância do Fluxo de Caixa para a gestão empresarial e 

mostrar como suas informações contribuirão para o direcionamento de 

diretrizes e estabelecimento de metas. 

� Elaborar um modelo como fonte de planejamento de caixa para uma 

visualização antecipada das necessidades e sobras de caixa no curto prazo.  

� Identificar junto a pequenos empresários o grau de conhecimento no assunto 

e em que se baseiam para tomarem decisões.  

 

O trabalho está dividido em quatro partes: na primeira, serão apresentados os 

conceitos e objetivos, em seguida a importância do planejamento do fluxo de caixa 

para a tomada de decisões, os procedimentos para uma boa administração desse 

importante instrumento financeiro e a ilustração de um modelo. Na terceira parte 

será mostrado o resultado da entrevista com pequenos empresários, para identificar 

o conhecimento financeiro e o apoio na tomada de decisão. Para encerrar, a última 

parte trata-se da conclusão do trabalho, conforme os levantamentos apresentados 

através das pesquisas e estudos realizados. 

 

 

 

 

 

 

 

2 METODOLOGIA 
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De acordo com Phillip Kotler (1995), o processo de pesquisa consiste em 

quatro etapas: definição do problema e dos objetivos da pesquisa, desenvolvimento 

do plano de pesquisa, implementação do plano de pesquisa e interpretação e 

apresentação dos resultados.  

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tem um caráter pragmático, é um “processo 

formal e sistemático de desenvolvimento do método científico. O objetivo 

fundamental da pesquisa é descobrir respostas para problemas mediante o emprego 

de procedimentos científicos”. 

Do ponto de vista de seus objetivos, Gil (1991), divide a pesquisa em três 

tipos: exploratória, descritiva e explicativa. 

Quanto ao ponto de vista dos procedimentos técnicos, a pesquisa foi dividida 

em: bibliográfica, documental, experimental, levantamento, estudo de caso, expost-

facto, pesquisa-ação, pesquisa participante. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho é utilizado, como base, pesquisas - 

exploratórias, estudando o principal objetivo da pesquisa que será realizada, 

envolvendo entrevistas com pessoas que tenham experiências práticas com o 

problema, pesquisando e analisando exemplos para facilitar a compreensão, 

buscando, assim, a resolução do problema - e bibliográfica, abrangendo a leitura, 

análise e interpretação de livros, considerando as principais idéias dos autores. 

 

2.1 FONTE DE DADOS 
 

 Foram consultadas as opiniões de especialistas e estudiosos, dentre eles: 

Gitman, Assaf Neto, Hoji e Zdanowicz, para uma melhor compreensão dos 

conceitos de administração financeira e fluxo de caixa; e Longenecker, Moore e 

Petty, para entender a administração de pequenas empresas. 
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2.2 PROCEDIMENTOS DE ANÁLISE 
 

Tomando como base o cadastro de uma empresa distribuidora, 

selecionamos algumas pequenas empresas, totalizando 10% da população, para 

serem entrevistadas. 

Um questionário será formulado, a fim de mensurar o conhecimento dos 

pequenos empresários sobre a importância e o uso do fluxo de caixa nas 

tomadas de decisões. Após a coleta, os dados serão avaliados e analisados para 

termos a conclusão pertinente aos fatos.  
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3 INTRODUÇÃO A ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 

A administração financeira está diretamente relacionada com a Economia e a 

Contabilidade, mas diferencia-se em alguns pontos: na Economia, o administrador 

deve compreender o arcabouço econômico e estar atento às conseqüências dos 

vários níveis de atividade econômica e das mudanças na política econômica. Já na 

Contabilidade, pela a ênfase no Fluxo de Caixa e na tomada de decisão. (ASSAF 

NETO, 2003) 

De acordo com Hoji (2009,p.03), para a Administração Financeira, o objetivo 

econômico da empresa é aumentar o seu valor no mercado, porque assim, estará 

aumentando a riqueza de seus proprietários (acionistas de sociedades por ações e 

sócios de sociedades por cotas). Os proprietários de empresas privadas esperam ter 

um retorno compatível com os riscos assumidos, através da geração de resultados 

econômicos e financeiros (lucro e caixa) adequados a prazo indefinido, pois o 

investimento é feito em caráter permanente. 

Ross, Westerfield e Jordan (1998) estão de acordo com Hoji (2009) ao 

afirmarem: “o objetivo da administração financeira, numa sociedade por ações, é 

maximizar o valor corrente de cada ação existente”.  

Essa geração permanente de lucro e caixa faz com que as empresas 

cumpram suas funções sociais através da geração e pagamento de impostos, 

treinamentos e remuneração adequada dos colaboradores, investimentos em 

melhoria ambiental, etc.  

Gropelli (1998) comenta que  uma  empresa,  bem  organizada  e  

conhecedora  de  seus  limites financeiros,  estará mais  preparada  para  se  

adaptar  às mudanças  internas  e  externas , podendo, assim, responder com maior 

rapidez ao mercado consumidor. 

Portanto, entende-se que a Administração Financeira nada mais é que uma 

técnica utilizada para controlar de forma eficiente, no que se refere a planejamento, 

análise de investimentos, e meios viáveis para a aquisição de recursos para o 

financiamento de operações e atividades da empresa, buscando o desenvolvimento 
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e evitando gastos não necessários. Procurando também, otimizar o valor de 

produtos e serviços, maximizando o lucro dos seus sócios. (HOJI, 2009) 

A utilização dessa técnica pode ser feita por pessoas denominadas como: 

vice-presidente de finanças, diretor financeiro, gerente financeiro e contador. Em 

empresas pequenas essa atividade, normalmente, cabe ao departamento contábil. 

O que realmente deve ser considerado são os objetivos do dono da empresa, 

para a partir daí, alcançar seus próprios objetivos. Se for conduzida de maneira 

correta, a conseqüência para a empresa será o seu desenvolvimento e sucesso, 

também, para seus proprietários, sócios, colaboradores e clientes. 
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4 ADMINISTRAÇÃO DO CAIXA: ENTENDENDO E PLANEJANDO O 

CAIXA  
 

Será abordado conceitos, objetivos, aspectos, princípios, entre outros pontos 

fundamentais conhecer para uma melhor compreensão da importância e elaboração 

do Fluxo de Caixa. 

 Para Silva (2008), o Fluxo de Caixa é o principal instrumento da gestão 

financeira que planeja, controla e analisa as receitas, as despesas e os 

investimentos, considerando o período projetado. 

 Através da elaboração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, é possível 

verificar e planejar eventuais excedentes e escassez de caixa, o que provocará 

medidas que venham sanar tais situações. 

Vale destacar que o caixa é o instrumento fundamental para a tomada de  

decisões financeiras, e representa a “disponibilidade imediata”, ou seja, é diferente 

do “resultado econômico contábil”. 

 

4.1 ENTENDENDO O FLUXO DE CAIXA 
 

O Fluxo de Caixa é uma ferramenta financeira de suma importância utilizada 

para guiar decisões, tornando-as mais sólidas, por meio da definição dos valores 

existentes, alocados nos investimentos, no operacional, nos financiamentos e 

disponibilidades. Nele constam todas as informações da movimentação do capital 

empresarial. Por isso, torna-se fundamental para direcionar as diretrizes e 

estabelecer metas da empresa. 

Para Assaf Neto (2003, p. 589), o Fluxo de Caixa é a base de avaliação de 

uma empresa, definidos em termos operacionais, onde se excluem, basicamente, os 

fluxos de remuneração do capital de terceiros (despesas financeiras). 
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A Demonstração do Fluxo de Caixa é utilizada na administração da empresa, 

dando suporte ao departamento financeiro com informações que facilitam a tomada 

de decisões como: 

� O melhor momento para compra e venda; 

� Projeção de períodos críticos de contas a pagar; 

� Administração de necessidades e sobras de caixa; 

� Previsão do melhor momento para investir e para a captação de 

recursos. 

Então, com a análise dessas informações obtidas, é possível que o 

administrador tenha uma projeção do resultado do Fluxo de Caixa, a fim de calcular 

os períodos de sobra ou necessidade de capital, dando-lhe a chance de decidir ou 

reverter o quadro financeiro da empresa. 

“Assim, haverá uma linguagem predominante nos negócios. A linguagem de 

caixa será utilizada para dados históricos e para as projeções”. (CAMPOS FILHO, 

1999, p 22). 

O objetivo do Fluxo de Caixa é diminuir os problemas que os administradores 

enfrentam: a falta de planejamento financeiro. 

Com a implantação da Demonstração do Fluxo de Caixa com regime de 

competência, haverá a projeção do capital de giro, e assim analisar o quanto de 

dinheiro estará disponível no dia do pagamento, por isso, todos os dados devem ser 

reais, pois só assim as projeções estarão mais próximas a realidade que pertencem. 

Os fluxos financeiros podem ser divididos em três, como explica Gitman 

(2003, p.81): 

� Fluxos Operacionais: fluxos de caixa relacionados diretamente à 

produção e venda dos produtos e serviços da empresa. 

� Fluxos de Investimento: fluxos de caixa associados com a compra e 

venda de ativos imobilizados e participações societárias. 

� Fluxos de Financiamento: fluxos de caixa resultantes de operações 

de empréstimo e capital próprio; incluem a obtenção e a quitação de 
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empréstimos, entradas de caixa por venda de ações e saídas de caixa 

por recompra de ações ou pagamento de dividendos em dinheiro. 

O planejamento do Fluxo de Caixa é fundamental, pois é a partir do capital 

disponível que será possível saber, no caso de estouro no caixa, da necessidade de 

empréstimos, de curto ou longo prazo; utilização de cheque especial no banco; ou 

então, recorrer a outros recursos financeiros. Já no caso de superávits, é preciso 

saber o que será feito com o capital; onde aplicar, quais equipamentos novos 

comprar ou investir. 

É por meio da utilização do fluxo financeiro que a sazonalidade da empresa 

poderá ser analisada, percebendo, por exemplo, a melhor data para efetuar 

pagamentos de fornecedores, pagamento de funcionários, considerando os prazos a 

cumpri-los. 

Entende-se, portanto, as vantagens da implementação do Fluxo de Caixa: 

� Facilita a elaboração de projetos e planejamentos para os próximos 

períodos; 

� Os resultados financeiros tornam-se mais visíveis; 

� Permite a visualização de problemas futuros em relação ao capital de 

giro. 

 

Quanto ao controle do fluxo de caixa é tão importante para empresa quanto 

ao processo de planejamento, pois um é dependente do outro, para que ambos 

possam ser úteis e práticos. O administrador deve acompanhar o desempenho dos 

planos, informando periodicamente aos seus responsáveis a realização e quanto 

falta para realizar. O controle diário reduz a margem de erros e permite acompanhar 

o desempenho, em tempo de aplicar eventuais medidas corretivas. (RAMOS, 2005) 

A revisão do fluxo de caixa compreende os seguintes controles: 

� Controle diário da conta bancária. 

� Boletim diário de caixa e bancos. 
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Controle financeiro diário, em termos de ingresso e desembolso de caixa. 

(RAMOS, 2005) 

 

4.1.1 Equilíbrio Financeiro 
 

Para Zdanowicz (2004, p. 43), as empresas equilibradas financeiramente 

apresentam características como: 

� Permanente equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos de caixa; 

� Aumento da participação de capital próprio, em relação ao capital de 

terceiros; 

� Rentabilidade do capital empregado é satisfatória; 

� Menor necessidade de capital de giro; 

� Existência de tendência em aumentar o índice de rotação de estoques; 

� Estabilização de prazos médios de recebimento e pagamento; 

� Não há imobilizações em excessivas de capital, nem ela é insuficiente para o 

volume necessário de produção e comercialização; 

� Não há falta de produtos prontos ou mercadorias no atendimento das vendas. 

A seguir, será apresentado um diagrama para melhor compreensão do 

assunto: 
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Fonte: ZDANOWICZ (2004, p.44) 

 

4.2 PLANEJANDO O FLUXO DE CAIXA 
 

Planejar nada mais é que estabelecer previamente as ações a serem 

realizadas, estimando recursos e definindo as responsabilidades para o alcance de 

um objetivo. 
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Planejar é tomar decisões. É prever no presente o que vai acontecer no 
futuro. É uma atividade mental. É pensar antes de fazer. É estabelecer 
meios para alcançar os objetivos fixados. Planejar implica definir objetivos, 
qualificar metas, determinar prazos e selecionar recursos. É a coordenação 
antecipada do comportamento futuro. Planejar é um ato de criação. É definir 
um futuro desejado e os meios eficazes para alcançá-lo. (FREITAS, 1998, 
p.08). 

 

O motivo do planejamento financeiro é simples: através dele estabelece-se o 

modo pelo qual os objetivos financeiros podem ser alcançados, além de auxiliar na 

tomada de decisões, aumentando o valor da ação, conseqüentemente, maximizando 

o valor do capital dos proprietários O plano financeiro, portanto, é um informativo 

que serve para a coordenação do que se deve fazer no futuro. 

A principal finalidade para a criação de um plano financeiro é evitar 

surpresas desagradáveis e desenvolver planos alternativos de providências a serem 

tomadas no caso de imprevistos. 

Segundo Welsch (1996. p.255), o planejamento e o controle de 

disponibilidades normalmente devem estar relacionados a três dimensões temporais 

diferentes:  

� Planejamento a longo prazo quando a ocorrência de fluxos corresponde às 

dimensões dos projetos de investimento e à dimensão temporal do plano de 

resultados a longo prazo (geralmente de cinco anos). 

� Planejamento a curto prazo quando a ocorrência de fluxos está enquadrada 

no plano anual de resultados. 

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

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

 

Ao formular o planejamento estratégico, a empresa, além de avaliar sua 

interação com o meio ambiente, busca analisar as oportunidades e ameaças, de 

forma que aloque recursos para aproveitar todas as potencialidades existentes. 

Procura neutralizar e trabalhar em cima de seus pontos fracos ou, também 
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chamados, pontos a melhorar. Depois começa-se a trabalhar com os passos para a 

realização do planejamento. 

Assaf Neto (2003, p.29) afirma que é através do planejamento financeiro que 

o administrador seleciona, com maior margem de segurança, os ativos mais 

rentáveis e condizentes com os negócios da empresa, de forma a estabelecer mais 

satisfatória rentabilidade sobre investimentos. 

 

4.2.1 Análise e Planejamento Financeiro 
 

Para Gitman (2002, p.14), a Análise e Planejamento Financeiro referem-se 

a: 

� Transformação dos dados financeiros, de forma que possam ser utilizados para 

monitorar a situação financeira da empresa; 

� Avaliação da necessidade de se aumentar (ou reduzir) a capacidade produtiva; 

� Determinação de aumentos ou reduções dos financiamentos requeridos.  

 
Essas funções abarcam todo o balanço patrimonial, assim como a 
demonstração de resultado do exercício e outros demonstrativos contábeis. 
Embora essas atividades repousem fortemente em demonstrativos 
financeiros elaborados com base no regime de competência, seu objetivo 
fundamental é avaliar o fluxo de caixa da empresa e desenvolver planos 
que assegurem que os recursos adequados estarão disponíveis para o 
alcance dos objetivos. (GITMAN, p.14, 2002) 
 

O principal objetivo da administração financeira, portanto, é cuidar dos 

valores da empresa, para que assim, possa-se atingir as metas, conquistando o 

mercado, sem deixar de lado o planejamento estratégico da empresa para um 

excelente desempenho. 

Groppelli ressalta a importância da administração financeira em ser uma 

área cheia de desafios, porém compensadora: “É estimulante porque os 

administradores financeiros têm a responsabilidade de planejar o futuro crescimento 

da empresa e direção de uma empresa. 
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Análise das demonstrações financeiras é um procedimento indispensável na 
avaliação de empresas. Por meio desse mecanismo, os investidores 
levantam informações históricas sobre a capacidade de pagamento, 
endividamento, lucratividade e rentabilidade. Paralelamente, fazem 
projeções de fluxo de caixa com o objetivo de estimar o valor da empresa, a 
capacidade de honrar dívidas e a maximização da riqueza e de seus 
proprietários. (SANTOS, 2005) 

  

4.2.2 Procedimentos para uma boa Administração do Fluxo de Caixa 

 

Segundo Ramos (2005, p.27), as seguintes dicas favorecem ao sucesso da 

administração do Fluxo de Caixa: 

� Faça uma caixinha: Realizar retiradas pequenas, em dinheiro, com previsão 

de gastos para uma ou duas semanas, conforme o planejamento da empresa, 

para cobrir pequenas despesas como: transporte, café, correio. Dessa forma, 

evita que sejam feitos cheques de pequeno valor. 

� Utilize cheques e meios eletrônicos para pagamentos em geral: Deve ser 

adotado o procedimento de fazer os pagamentos em cheque com cópia, ou 

por meio de um sistema eletrônico disponibilizado pelo banco, pois assim, é 

mais fácil preservar o histórico da operação do pagamento. 

� Faça diariamente as conciliações bancárias: Além de facilitar o 

acompanhamento das contas, permitem a comparação dos dados da 

empresa com os do banco, considerando os cheques não compensados e os 

lançamentos de despesas bancárias que não foram lançadas no Fluxo de 

Caixa. 

� Separe a vida financeira pessoal da vida financeira da empresa: Dentre 

as obrigações que a empresa tem, uma delas é a de geração de lucros para 

os sócios. Se houver a inclusão de despesas pessoais no caixa da empresa, 

além de ser ilegal, será impossível apurar os resultados da operação. Entre 

as despesas que devem constar no contas a pagar da empresa, existe o pró-

labore. 

� Estipule um pró-labore: Remuneração mensal dos sócios, assim como o 

salário dos funcionários. O ideal é que se estipule um valor mensal que seja 
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capaz de suprir as necessidades pessoais dos sócios, e que ao mesmo 

tempo seja capaz de ser suportado pela empresa. 

� Monte uma rede de negócios: Manter os clientes satisfeitos e os 

fornecedores em dia, agiliza as negociações. Não é sempre que o caixa 

estará disponível para cobrir uma compra de determinado porte, portanto, é 

fundamental que se mantenha uma linha de crédito com o fornecedor. 

� Amplie suas possibilidades de captação de recursos: Mantenha cadastros 

atualizados com bancos e outras instituições financeiras públicas e privadas. 

� Monte diariamente seu movimento contábil: Prepare a documentação que 

deve ser entregue a contabilidade. O importante é compor o movimento 

financeiro com cópias de todos recibos e comprovantes de pagamento. 

� Monte pastas individuais de comprovantes de pagamentos de taxas e 

impostos: Organize pasta para cada tipo de imposto, como Contribuição 

Social, Água, Luz, Telefone, ISS, IPTU,ICMS, Imposto de Renda. Caso haja 

algum problema ou fiscalização, a localização será mais fácil. É fundamental 

certa coesão entre os dados procedentes de cada área da empresa. 

 

4.2.3 Montando o Fluxo de Caixa 
 

A elaboração do Fluxo de Caixa deverá ser baseada em um Plano de 

Contas, onde deverão constar todas as hipóteses de entrada e saída de capital. É 

preciso que esse Plano de Contas esteja adequado ao perfil da empresa. 

PLANO DE CONTAS 

 

CONTAS A RECEBER 

Vendas de mercadorias e serviços 

Recursos próprios 

Empréstimos bancários 
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CONTAS A PAGAR 

Pró-labore Conservação e manutenção 

Despesas com pessoal Material para escritório 

Encargos sociais Limpeza/refeitório 

Assistência médica Aluguel 

Fornecedores Manutenção de sistemas 

Caixinha Equipamentos de informática 

Custos e preços Cartórios 

Marketing e vendas Assinaturas 

Compras e 
administração Serviços de portadores (motoboys) 

Pessoal  Tarifas bancárias 

Finanças Empréstimos/juros 

Água, luz, telefone Retiradas dos sócios 

Impostos e taxas Aplicações Financeiras 

Combustível e transporte Outras despesas 

Fonte: Ramos (2005) 

 

O Fluxo de Caixa deve ser montado com uma previsão mínima de um mês de 

antecedência. Algumas dicas na hora do planejamento: 

� Seguir o que foi planejado é tão ou mais importante que o próprio 

planejamento; 

� Para se prevenir de sobra ou necessidade caixa, é necessário que o 

planejamento financeiro seja concluído no dia 20 de cada mês para o 

mês subseqüente; 
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� Não alterar freqüentemente o plano de contas, pois a consistência 

ajudará na análise de períodos passados e previsões do futuro. 

� A apuração diária dos saldos do fluxo evita surpresas. Qualquer 

diferença encontrada deverá ser esclarecida; 

� Identificar as taxas cobradas durante a análise de extratos bancários. 

Para aquelas que não possuírem discriminação, é preciso que peça 

esclarecimentos ao banco, através de carta. Embora pareçam 

insignificantes, esses valores pesam no orçamento. 
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MODELO DE FLUXO DE CAIXA 

 

DEZEMBRO: 2010 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 28 29 30 31
SALDO INICIAL

CONTAS A RECEBER TER QUA QUI SEX SEG TER QUA QUI SEX SEG TER QUA QUI SEX SEG TER QUA QUI SEX SEG TER QUA QUI

VENDAS DE 
MERCADO
RECURSOS 
PRÓPRIOS
EMPRÉSTIMOS 
BANCÁRIOS
TOTAL DAS 
ENTRADAS

CONTAS A PAGAR
PRÓ-LABORE
DESPESAS COM 
PESSOAL

ENCARGOS SOCIAIS

ASS. MÉDICA / 
FARMÁCIA
FORNECEDORES
CAIXA PEQUENO
ÁGUA, LUZ, 
TELEFONE

IMPOSTOS E TAXAS

COMBUSTÍVEIS
CONSERVAÇÃO E 
MANUTENÇÃO
MATERIAL DE 
ESCRITÓRIO
LIMPEZA 
/REFEITÓRIO
ALUGUEL
MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS
EQUIIPAMENTO DE 
INFORMÁTICA
CARTÓRIOS
ASSINATURAS
MOTOBOY

TARIFAS BANCÁRIAS

EMPRÉSTIMOS / 
JUROS
RETIRADAS DOS 
SÓCIOS
TÍTULO DE 
CAPITALIZAÇÃO
OUTROS
TOTAL PAGO

SUPERÁVIT (DEF)
SALDO FINAL

SALDO EXT. BANCO

DIFERENÇA

APLICAÇÕES
TÍTULO DE 
CAPITALIZAÇÃO
PREVIDÊNCIAS 
SOCIAIS
CONTA POUPANÇA
TOTAL 
INVESTIMENTOS

NO 
MÊS

S/ 
VENDAS
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 Silva (2008) comenta sobre o Demonstrativo Fluxo de Caixa: 

� Nesse modelo apenas o previsto foi utilizado, não impedindo que sejam 

acrescentadas outras colunas para o realizado. 

� O administrador deve fazer o acompanhamento diário para saber se as 

estimativas estão certas ou se existem distorções significativas. A idéia é que 

se estime o melhor possível, para que este importante instrumento de gestão 

empresarial sirva de fato para o processo decisório. 

� Deve-se realizar os ajustes necessários, a fim de que o Fluxo de Caixa esteja 

sempre atualizado, sendo possível, então, diagnosticar e evitar problemas 

futuros de caixa. 
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5 DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 

5.1 DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
 

Será apresentado, segundo o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 

as formas de divulgação que devem ser apresentados o fluxo de caixa das 

atividades operacionais:  

Para a apresentação do fluxo de caixa, as empresas devem utilizar os 

seguintes métodos: 

� Método Indireto: o resultado é ajustado pelos efeitos das transações que não 

envolvem o caixa, qualquer outro ajuste por competência sobre os 

recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros, e itens de 

receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de 

investimento ou financiamento. 

� Método Direto: as principais classes de recebimentos brutos de caixa e 

pagamentos brutos de caixa são divulgadas. 

 

5.2 DIVULGAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 

INVESTIMENTO E FINANCIAMENTO 
 

As principais classes de recebimentos brutos e de pagamentos brutos 

decorrente das atividades de investimento e de financiamento devem ser 

apresentadas de forma separada. Os fluxos de caixa agregados, originados de 

aquisição ou alienação de controladas ou outras unidades de negócio devem ser 

apresentados separados e classificados como atividades de financiamento.  
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5.3 OUTRAS DIVULGAÇÕES 
 

É preciso que a empresa divulgue, junto com um comentário da 

administração, os valores dos saldos relevantes de caixa e equivalentes de caixa 

mantidos pela empresa e que não estejam disponíveis para uso da mesma. Caixa e 

equivalentes de caixa mantidos pela empresa podem não estar disponíveis para uso 

da mesma em razão, entre outras, de controles cambiais ou restrições legais. 
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6 AS GRANDES CONTRIBUIÇÕES DAS PEQUENAS EMPRESAS 
 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), as pequenas 

e médias empresas são instituições que não têm obrigação pública de prestação de 

contas e elaboram demonstrações contábeis para fins gerais para usuários externos. 

A definição de pequenas empresas, de acordo com o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico Social (BNDES), é de organizações com o faturamento 

até R$7,8 milhões e de micro empresas até R$900 mil. Já pelo Estatuto, é 

considerada pequena a empresa com receita de até R$1,2 milhão. A Receita 

Federal considera pequena a empresa que apresenta receita bruta de até R$1,2 

milhão ao ano. 

Os critérios pelos quais o tamanho de um negócio é medido variam. 

Exemplos: 

� Número de empregados. 

� Volume de vendas. 

� Valor dos ativos. 

� Seguro da força de trabalho. 

� Volume de depósitos. 

Embora o primeiro critério da lista seja o parâmetro mais utilizado, o melhor 

critério em qualquer caso dado depende do propósito do usuário. 

 A importância dessas pequenas empresas pode ser percebida na geração de 

renda e trabalho, circulação de mercadorias e no desenvolvimento da qualidade de 

vida. 

Contando com uma administração correta e eficiente, a chance de geração de 

empregos é muito maior, pois assim, a remuneração oferecida beneficia a qualidade 

de vida de pessoas contratadas, e a circulação de capital e mercadorias. 
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6.1 AS CONTRIBUIÇÕES ESPECIAIS DAS PEQUENAS EMPRESAS 
 

As pequenas empresas, sem dúvidas, contribuem de forma significativa para 

o bem-estar econômico da nação. Produzem grande parte do total de bens e 

serviços, assemelhando sua contribuição econômica àquela das grandes empresas. 

Entretanto, elas destacam-se das grandes empresas por possuírem qualidades 

significativas, tais como: contribuições excepcionais, na medida em que geram 

novos empregos, introduzem inovações, estimulam a competição, auxiliam grandes 

empresas e produzem bens e serviços com eficiência. 

� Gerando Novos Empregos 

As pequenas empresas oferecem muitas oportunidades de emprego que uma 

população e uma economia precisam. Certamente, parece que as pequenas 

empresas criam a “parte do leão” dos novos empregos, às vezes acrescentando 

empregos, enquanto as grandes empresas estão se “achatando” e demitindo 

colaboradores. 

A idéia de que a pequena empresa é mais fonte de geração de empregos do 

que a grande empresa apareceu, no início dos anos 80, na pesquisa de Birch 

(1997), que concluiu:  

 

É incorreto falar de pequenos empreendimentos como um grupo de 
uniformemente ativo e em expansão. È melhor pensar neles como uma 
grande coleção de sementes, algumas das quais germinam e tornam-se 
plantas grandes. Seu potencial de criação de empregos flui de alguns, e não 
de muitos. (Longenecker, Moore, Petty, 1997. Administração de 
Pequenas Empresas, p.35) 

 

� Introduzindo Inovação 

Novos produtos que surgem em laboratórios de pesquisas prestam 

contribuições importantes para o nosso padrão de vida. Registros comprovam que 

muitos avanços científicos foram originados por inventores independentes e 

pequenas organizações. 
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A inovação contribui para a produtividade, fornecendo melhores produtos e 

melhores métodos de produção. 

� Estimulando a Competição Econômica 

Em uma situação competitiva de negócios, os indivíduos são levados pelo 

interesse próprio a agir de uma maneira socialmente desejável. A competição atua 

como o regulador que transforma o egoísmo em atendimento. 

� Auxiliando a Grande Empresa 

 Função de Distribuição: quando pequenas empresas ligam produtores e 

clientes. 

 Função de Fornecimento: quando pequenas empresas atuam como 

fornecedores e subcontratantes para grandes empresas. 

 

Okamotto (2010), presidente do Sebrae destacou o reconhecimento das 

pequenas empresas:  

As MPE’s (Micro e Pequenas Empresas) respondem por cerca de 20% do 
Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Por isso, no dia 5 de outubro é 
importante render homenagem a esses brasileiros que ajudam a criar a 
riqueza nacional, geram empregos e empreendem negócios inovadores. 

 

De acordo com dados estatísticos do Sebrae, entre dez empresas, nove são 

classificadas como micro ou pequenas. O problema é que em muitos casos, as 

empresas não agüentam as pressões cotidianas e fecham as portas, deixando de 

oferecer produtos e serviços a sociedade, provocando desperdícios de recursos que 

compõe as empresas. 

Muitos administradores culpam a instabilidade econômica, mas o que 

percebe-se, realmente, é a carência de um planejamento, de sua execução e 

controle. 
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Novas contribuições à teoria da organização e operação de negócios 
sugerem que as empresas pequenas são menos afetadas pelas estruturas 
de tomada de decisão complexas, multiescalonadas, que inibem a 
flexibilidade e a produtividade de muitas empresas grandes. Uma vez que 
donos de pequenas empresas freqüentemente são também seus gerentes, 
é menos provável que elas sejam afetadas adversamente pela separação 
entre os interesses dos proprietários e do controle gerencial. Evidências 
empíricas da sobrevivência e produtividade da pequena empresa sugerem 
que, no que diz respeito ao tamanho, ser maior não é necessariamente ser 
melhor. (LONGENECKER, MOORE, PETTY, 1997. p.35) 
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7  ESTRATÉGIAS E DECISÕES FINANCEIRAS 
 

Segundo Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), as demonstrações financeiras 

projetadas têm três importantes usos no processo de geração do seu valor. Primeiro, 

seu uso é na estimativa de futuros fluxos de caixa livres e são de extrema 

importância para a implementação do modelo de avaliação da empresa, 

possibilitando à administração de medir o valor corrente da empresa, e 

principalmente, investigar o impacto das mudanças propostas na estratégia e nas 

operações. Em segundo, essas demonstrações financeiras projetadas podem ser 

usadas para o planejamento do financiamento que será requerido para a execução 

dos planos operacionais. O terceiro importante uso dessa demonstração fornece 

uma base para o conjunto de metas usadas nos planos de remuneração da 

empresa. 

 

7.1 ESTRATÉGIAS EMPRESARIAIS 
 

De acordo com os mesmo autores citados anteriormente, as estratégias da 

empresa são amplas em planos detalhados, devendo ser tanto realizáveis quanto 

compatíveis com o propósito, âmbito e objetivos da empresa. Os documentos iniciais 

de planejamento são: plano estratégico, plano operacional e o plano financeiro. 

Plano Estratégico 

Aqui, deve constar, primeiramente, o Propósito Geral da Empresa (planos 

estratégicos e missão); seguida do Âmbito da Empresa, onde são definidas as linhas 

de negócio e a área geográfica de operações de uma empresa; depois, os Objetivos 

da Empresa, definindo quais os objetivos (específicos) que a empresa deve realizar. 

Por último, as Estratégias da Empresa, descrevendo o que é necessário fazer para 

que a empresa alcance os objetivos. 
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Plano Operacional 

Nesse plano, uma informação de fundamental importância é o Guia de 

Implementação Detalhado, com base nas estratégias da empresa. No Plano 

Operacional será explicado quem é responsável por qual função e para quando as 

tarefas específicas devem ser executadas. 

 

Plano Financeiro  

Necessário para que se estabeleça um sistema de demonstrações financeiras 

projetadas que possam ser usadas para a análise dos efeitos do plano operacional 

sobre o lucro e diversos índices financeiros; para determinar o capital necessário 

para o tempo estabelecido no plano operacional; prever a disponibilidade de capital 

durante o tempo estabelecido; estabelecer e manter um sistema de controle, para 

um melhor gerenciamento e uso do capital da empresa; desenvolver procedimentos 

de ajuste de plano básico se as previsões econômicas sobre as quais o plano foi 

baseado não se concretizar; estabelecer um sistema de remuneração para a 

administração com base no desempenho. 

 

TOMADA DE DECISÃO 

 

Gitman (2002) afirma que a grande diferença entre Finanças e a 

Contabilidade é a tomada de decisão, pois o contador volta sua atenção para a 

coleta e apresentação dos dados financeiros, enquanto que o administrador 

financeiro analisa os demonstrativos contábeis, desenvolve dados adicionais e toma 

decisões, baseando-se em suas avaliações no que diz respeito aos riscos e retornos 

inerentes. Entende-se portanto, que o papel principal do contador é fornecer os 

dados consistentes e de fácil interpretação sobre operações passadas, presentes ou 

futuras da empresa. Já o administrador financeiro utiliza esses dados, da forma que 

foi apresentado ou após alguns ajustes, e os toma como base ao processo 

decisório. 
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De acordo com Hoji (2009), as funções primordiais de um administrador 

financeiro são: análise, planejamento e controle financeiro; tomada de decisões de 

investimentos e tomada de decisões de financiamentos. 

A primeira função implica na coordenação, monitoramento e avaliação de 

todas as atividades da empresa, através de relatórios financeiros, e também, por 

meio da participação ativa nas decisões estratégicas. O segundo papel exercido 

pelo administrador financeiro consiste no destino dos recursos financeiros para a 

aplicação em ativos circulantes, realizáveis em longo prazo e permanentes, 

considerando a melhor relação de risco e retorno do capital investido. A terceira 

função do administrador financeiro implica na forma de captação de recursos 

financeiros para o financiamento dos ativos circulantes, realizáveis a logo prazo e 

permanentes, levando em consideração a combinação adequada dos 

financiamentos a curto e a longo prazos e a estrutura de capital. 

 

7.1.1 DECISÕES DE INVESTIMENTO 
 

“O investimento deve ser comparado com uma alternativa elevante disponível 

do mercado financeiro e se não for tão atraente é melhor recorrer ao mercado em 

vez de realizar o projeto”. (ROSS, 1995) 

Para Panegalli (2010), os planos de investimentos geralmente dizem respeito 

à avaliação de aplicação de recursos nas atividades da empresa, envolvendo ativos 

fixos, sendo preponderante, o fator tempo quando da análise de sua viabilidade. 

“Atividades de investimento são a aquisição ou alienação de ativos de longo 

prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa”. (CPC – 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 

Segundo Hoji (2009), os investimentos permanentes são os recursos 

aplicados em ativos de natureza permanente, para a manutenção das atividades 

operacionais, produzindo resultados por longo prazo.  Hoji ainda cita alguns 

exemplos:  

� Participação em empresas controladas ou coligadas; 

� Terrenos e edificações; 
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� Gastos com pesquisas e desenvolvimento de novos produtos e 

processo; 

� Marcas e patentes; 

� Máquinas e equipamentos. 

 

Vale a pena complementar com alguns exemplos citados pelo CPC: 

� Adiantamento de caixa e empréstimos concedidos a terceiros; 

� Recebimento de caixa por liquidação de adiantamentos e amortização 

de empréstimos concedidos a terceiros; 

� Pagamentos de caixa por contratos futuros, contratos a termo, 

contratos de opção e contratos de swap, exceto quando tais contratos 

forem mantidos para negociação ou venda, ou os recebimentos forem 

classificados como atividades de financiamento. 

 

Pode-se ainda ressaltar que alguns investimentos, como por exemplo, 

máquinas e equipamentos tornam-se despesas no longo prazo, devido as cotas de 

depreciação e amortização. 

 

Avaliação de Projetos de Investimento de Capital 
 

Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001) citam três tipos de fluxo de caixa que 

devem ser levados em consideração quando se avalia um projeto proposto: 

� Desembolso inicial para o investimento: o investimento inicial inclui o custo 

dos ativos fixos iniciais associados com o projeto, mais qualquer outro 

aumento no capital de giro líquido. 

� Fluxos de caixa operacionais ao longo da vida do projeto: entradas 

incrementais de caixa durante a vida econômica do projeto. O fluxo de caixa 

operacional anual é igual ao lucro operacional após os impostos mais a 

depreciação. 

� Fluxos de caixa no ano terminal: freqüentemente, ao final da vida do projeto 

alguns fluxos de caixa extras são recebidos. Estes incluem i valor residual dos 
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ativos fixos, ajustado para fins fiscais, caso os ativos não sejam vendidos a 

seu valor de livro, mais o retorno do capital de giro líquido. 

 

Para Hoji (2009), a finalidade da avaliação econômico-financeira de 

investimento se baseia em avaliar o fluxo de caixa futuro gerado pelo 

investimento realizado. O fluxo de caixa de um projeto de investimento é a 

projeção líquida de caixa, ou seja, é a projeção de lucro líquido, excluindo os 

itens que não afetam o caixa (depreciação e amortização), acrescentando o 

desembolso em investimentos fixos. 

 

7.1.2 DECISÕES DE FINANCIAMENTO 
 

Quando existe a necessidade de aquisição de algum equipamento, ou então, 

veículo, é normal aparecem dúvidas em relação ao que fazer: alugar ou 

comprar? E caso a melhor opção seja a compra, em que condição se faria essa 

compra: a vista ou por meio de uma operação de arrendamento mercantil. 

“As atividades de financiamento são as atividades que resultam das 

alterações no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos 

empréstimos da entidade“. (CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis) 

Panegalli (2010), afirma que a decisão de financiamento visa determinar a 

melhor forma de financiar as operações e os investimentos em ativos de longo 

prazo da empresa; determinar a estrutura de capital mais adequada, ou seja, 

qual o percentual de capital próprio e de terceiros que a empresa deve ter e 

quais os custos do capital.  

Segundo Gitman (2002), empréstimo a longo prazo é uma importante forma 

de financiamento a longo prazo, ou seja, com o vencimento inicial superior a um 

ano. Esse financiamento pode ser obtido com um empréstimo a prazo, negociado 

com uma instituição financeira, ou por meio da venda de títulos negociáveis, 

negociados com credores institucionais e individuais. 
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Alguns exemplos das atividades de financiamento, citados pelo CPC, são: 

� Caixa recebido pela emissão de ações ou quotas ou outros 

instrumentos patrimoniais; 

� Pagamento de caixa a investidores para adquirir ou resgatar ações ou 

quotas da entidade; 

� Caixa recebido pela emissão de debêntures, empréstimos, títulos de 

dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; 

� Pagamentos para a amortização de empréstimo; 

� Pagamentos de caixa por um arrendatário para redução do passivo 

relativo ao arrendamento mercantil (leasing) financeiro. 

 

Fatores que influenciam as decisões de financiamento a longo prazo: 
 Muitos fatores influenciam as decisões de financiamento de longo prazo de 

uma empresa. De acordo com Brigham, Gapenski e Ehrhardt (2001), sua 

importância varia entre as empresas em algum ponto no tempo e também para a 

dada empresa ao longo do tempo, sendo que todos devem ser considerados quando 

uma empresa levanta capital. 

� Considerações de Estrutura de Capital 

Um dos mais importantes fatores em qualquer decisão de financiamento é a 

relação entre a estrutura de capital atual da empresa e sua estrutura de capital alvo. 

A empresa se depara constantemente com novos projetos, novos negócios, 
novas demandas, novos desafios, que determinam a necessidade de 
captação de recursos financeiros. Nesse processo, avalia as condições 
gerais da economia, conhece o mercado financeiro, analisa as decisões 
operacionais e financeiras a serem tomadas, dimensiona as necessidades 
de recursos a serem financiados e escolhe a estrutura de capital. Capital é o 
total de recursos, próprios ou de terceiros, que financiam as necessidades 
de longo prazo da empresa”.  (LEMES JUNIOR, 2002, p.234). 

 

� Vencimento Casado 

No caso de evitar que o pagamento da dívida cresça, conforme o aumento da 

taxa de juros - fazendo com que a empresa não passe por dificuldades e não 
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seja capaz de refinanciar a dívida para uma taxa razoável qualquer - a melhor 

opção da empresa, portanto, é casar os vencimentos das dívidas com os 

vencimentos do ativo. 

 

� Efeitos dos Níveis da Taxa de Juros e Previsões 

 Os administradores financeiros consideram os níveis da taxa de juros e 

previsões, tanto quanto absoluto quanto relativo, quando tomam decisões de 

financiamento. Os responsáveis pela área financeira devem estruturar o capital de 

forma que consigam atravessar qualquer dificuldade econômica, implicando, 

geralmente, no uso de uma mistura “razoável” de dívida e capital próprio e uso de 

dívida que casam os vencimentos dos ativos que estão sendo financiados. 

 

� Informações Assimétricas 

Uma empresa que está em uma condição de fraqueza, mas que está 

prevendo melhores tempos no futuro estaria inclinada a adiar o financiamento 

permanente de qualquer tipo até que as coisas melhorassem. Uma empresa como 

essa estaria motivada a usar dívida de longo prazo, com expectativa de, no futuro, 

substituí-la com dívida de longo prazo mais barata e de classificação mais alta. 

 

� Montante de Financiamento Requerido 

Influenciará a decisão de financiamento devido, principalmente, aos custos de 

emissão. Por exemplo: um financiamento com dívida de $ 5 milhões é mais provável 

que seja feito um empréstimo a prazo ou uma emissão de título de dívida de 

colocação privada, enquanto uma empresa está buscando $ 100 milhões de nova 

dívida, provavelmente, usará uma oferta pública. 
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� Disponibilidade de Garantia Real 

Normalmente, com a dívida garantida há menos custos que a dívida não garantida.  

Assim sendo, as empresas com grandes montantes de ativos negociáveis usarão, 

provavelmente, um montante de dívida grande. Portanto, a decisão de financiamento 

de cada ano seria influenciada pelo montante de ativos disponíveis qualificados 

como garantia real para novos títulos de dívida. 
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8  RESULTADOS DA PESQUISA 
 

Por meio do questionário aplicado aos responsáveis pela área financeira de 

pequenas empresas, no ramo de segurança eletrônica e/ou segurança armada, 

pode-se fazer a seguinte avaliação: 

PARTE I: PERFIL DO ENTREVISTADO  

Normalmente, são do sexo masculino; ocupam cargos importantes na empresa 

e, em relação ao nível de escolaridade, não possuem ensino superior completo 

(55%); 7% dos entrevistados possuem formação em área diferente da financeira.  

Resultados 

Em relação ao sexo: 

� 65% são do sexo masculino 

� 35% são do sexo feminino. 

Em relação à escolaridade: 

� 5% possuem Ensino Fundamental Completo; 

� 15% possuem Ensino Médio Incompleto; 

� 5% possuem Ensino Médio Completo; 

� 30% possuem Ensino Superior Incompleto; 

� 45% possuem Ensino Superior Completo. 

Os entrevistados que possuem Ensino Superior Completo atuam nas seguintes 

Áreas de Formação: 

� 73% Administração; 

� 20% Ciências Contábeis; 

� 7% Marketing. 

Em relação ao Cargo ocupado na empresa: 

� 25% Proprietário; 
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� 25% Diretor; 

� 20% Sócio-Gerente; 

� 15% Auxiliar Administrativo; 

� 5% Cobrança; 

� 5% Gerente de Marketing. 

 

PARTE II: FLUXO DE CAIXA E PROCESSO DECISÓRIO DA EMPRESA  

Pode-se constatar que a ausência do conhecimento do fluxo de caixa é 

originada do despreparo e inexperiência dos entrevistados, levando em 

consideração a escolaridade e a área de formação. 

 

Gráfico 1: Você conhece o Fluxo de Caixa 

 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 Referente aos entrevistados que responderam Sim (35%), pode-se avaliar 

que grande parte deles (86%) utiliza o fluxo de caixa; todos concordam que a 

aplicação do fluxo de caixa empresa é fundamental; a maioria (86%) considera as 

informações apresentadas pelo fluxo de caixa de alto nível. Dentre as decisões 

baseadas na demonstração do fluxo de caixa, destacam-se: compras de estoques 

investimentos; projeção de compra e venda; e fixação de prazos de compra e venda.  
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Gráfico 2: Você utiliza o Fluxo de Caixa 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Os motivos pelos quais levaram os entrevistados a utilizarem esse 

importante instrumento da administração financeira são: maior facilidade de 

compreensão e veracidade das informações; permitir o estabelecimento de uma 

programação, nos casos de eventuais sobra ou falta de recursos; e por mostrar a 

realidade da empresa a curto e longo prazo. 

 

Gráfico 3: Qual o nível de importância que você considera as informações apresentadas no 
Fluxo de Caixa 

 

Fonte:Pesquisa de Campo (2011) 
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Gráfico 4: Qual o motivo da utilização do Fluxo de Caixa 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Contudo, 57% utilizam o fluxo de caixa por ele mostrar a realidade da 

empresa, 14% utilizam por outros motivos, destacando-se: planejamento gerencial, 

operacional e estratégico. 

 

Gráfico 5: Qual o período de elaboração do Fluxo de Caixa na sua empresa 

  

Fonte: Pesquisa de Campo (2011)  
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A elaboração mensal (57%) e diária (29%) são mais freqüentes que a 

semanal (14%) e trimestral (nenhum entrevistado elabora o planejamento a cada 

três meses). 

 

Gráfico 6: Na sua opinião, qual a principal função do Fluxo de Caixa 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Observa-se que, grande parte dos entrevistados, considera Compras de 

Estoque (40%) e Investimentos (30%) como principais funções do fluxo de caixa, 

destacando-se entre Outros (10%): Planejamento Gerencial, Operacional e 

Estratégico; Visão completa da situação da empresa, de modo rápido. 

 

Referente aos entrevistados que responderam Não (65%) a primeira pergunta 

(Gráfico 1: Você conhece o Fluxo de Caixa), pode-se avaliar que, embora não 

conheçam, 67% têm interesse em conhecer a Demonstração do Fluxo de Caixa e 

que atualmente, suas decisões são tomadas em reuniões com sócios. 
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Gráfico 7: Você se aconselha com alguém antes de uma decisão financeira importante 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Embora, 29% sempre se aconselham com alguém antes de tomar uma 

decisão financeira importante e uma maior parte (57%) costumam pedir conselhos 

às vezes, poucos (14%) são os que não se aconselham com ninguém.  

 

Gráfico 8: Você utiliza alguma outra demonstração contábil 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
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Constata-se que 57% utilizam o controle de contas a pagar e contas a receber 

para o “planejamento financeiro” e 29% controle de estoques; em seguida, 14% 
utilizam a DRE e nenhum deles utiliza DLPA, nem outras demonstrações. 

 

Gráfico 9: Você tem uma previsão do volume de despesas para o próximo mês 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Nenhum desses entrevistados tem uma previsão exata do volume de 

despesas para o próximo mês: 50% têm ‘mais ou menos’ noção do montante e 50% 

não têm noção alguma. 

Gráfico 10: Você sabe a margem de lucro do seu negócio 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 



52 

 

Através desse gráfico é possível perceber como a ausência do planejamento 

financeiro e o acompanhamento do mesmo é prejudicial para a empresa, já que o 

planejamento e controle são importantes para a obtenção de informações sobre o 

lucro da empresa, pois, apenas 8% sabem exatamente a margem de lucro do 

negócio, 58% têm um número em mente e 33% não sabem a margem de lucro. 

 

 

Gráfico 11: Sua empresa tem dinheiro em caixa para novos investimentos 

 

Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Sem planejamento, as dificuldades para conseguir e manter uma reserva de 

dinheiro em caixa são maiores. É possível perceber que nenhum desses 

entrevistados possui um valor expressivo para novos investimentos: 50% têm uma 

pequena reserva e 50% não têm dinheiro em caixa para investimentos. 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A demonstração do fluxo de caixa é uma importante ferramenta da 

administração financeira que controla todas as entradas e saídas de capital da 

empresa, influenciando na tomada de decisões sobre a situação financeira, 

possibilitando prever o que acontecerá com as finanças, da empresa, em um 

determinado período. 

Por meio da demonstração do fluxo de caixa é possível fazer uma avaliação da 

capacidade de informações que pode-se obter com o fluxo de caixa, desde a compra 

de estoques até a projeção de vendas, equilibrando os prazos de compra e venda. 

O planejamento financeiro deve ser elaborado e ajustado de acordo com a 

necessidade da empresa, buscando trazer os dados, corretos ou mais próximos da 

realidade possível, contribuindo para um bom funcionamento do fluxo de caixa, 

evitando surpresas desagradáveis. Porém, não menos importante, é o controle 

financeiro, já que um depende do outro. O acompanhamento dos dados deve ser 

realizado periodicamente, medindo o desempenho dos planos, a fim de reduzir a 

margem de erros e aplicar medidas corretivas. 

Através da pesquisa de campo, aplicada em pequenas empresas do ramo de 

segurança eletrônica e/ou segurança armada, pode-se concluir que a utilização do 

fluxo de caixa é ignorada por muitos administradores, em muitos casos, devido a 

ausência do conhecimento. Para muitos, esse “planejamento financeiro” se dá 

através do controle de contas a pagar e a receber e/ou controle de estoque. 

Sem esse importante instrumento financeiro, o administrador fica impossibilitado 

de planejar, controlar e administrar a empresa de forma saudável, podendo levar a 

empresa à falência. 
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APÊNDICE 
 
APÊNDICE A − Questionário aplicado com empresários de pequenas empresas. 
 
 

PARTE I: PERFIL DO ENTREVISTADO E DA EMPRESA 

1) Identificação do Entrevistado: 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 

Sexo:  (  ) Feminino (   ) Masculino 

Escolaridade: 

(  ) Ensino Fundamental Incompleto  

(  ) Ensino Fundamental Completo      

(  ) Ensino Médio Incompleto 

(  ) Ensino Médio Completo 

(  ) Ensino Superior Incompleto 

(  ) Ensino Superior Completo 

 

Área de Formação: 

_____________________________________________________________ 

Cargo: 

_____________________________________________________________ 

2) Identificação da Empresa: 

_____________________________________________________________ 

Ramo de Atividade: 

_____________________________________________________________ 
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PARTE II: FLUXO DE CAIXA E PROCESSO DECISÓRIO 

 
1) Você conhece fluxo de caixa?  (  ) Sim (  )Não 
 

Se SIM... 

2) Você utiliza o fluxo de caixa? (  ) Sim  (  ) Não 
 

3) Você acha fundamental a aplicação de fluxo de caixa na sua empresa? 
 (  ) Sim  (  ) Não 
 

4) Qual o nível de importância que você considera as informações 
apresentadas no fluxo de caixa? (  ) Alto (  ) Médio (  ) Baixo 

 

5) Qual o motivo da utilização do fluxo de caixa? 
(  ) Fácil interpretação  (  ) Mostra a realidade da empresa 

(  ) Fácil elaboração     (  ) Outro:__________________________________ 
6) Qual o período de elaboração do fluxo de caixa na sua empresa? 
(  ) Diário  (  ) Semanal  (  ) Mensal  (  ) Trimestral 

7)Na sua opinião, qual a principal função do fluxo de caixa? 
(  ) Compras de Estoques  (  )  Diminuição de Gastos 
(  )  Investimento                (  ) Outro___________________________________ 
 

6) Quais as decisões baseadas nas informações do fluxo de caixa?  
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
 
7) Por que você optou pelo fluxo de caixa e não por outra demonstração 

oferecida pela contabilidade? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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Se NÃO... 

8) Você tem interesse em conhecer a Demonstração do Fluxo de Caixa?  
 (  ) Sim (  )Não 
 
9) Você se aconselha com alguém antes de uma decisão financeira 

importante? 
 (  ) Sempre  (  ) Às vezes  (  ) Não   

10) Você utiliza alguma outra demonstração contábil? 
(  ) DRE – Demonstração do Resultado de Exercício e Balanço Patrimonial 

(  ) DLPA – Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados 

(  ) Controle de Estoque 

(  ) Controle de Contas a Pagar e Contas a Receber  

(  ) Outro:_____________________________________________________ 

11) Você tem uma previsão do volume de despesas para o próximo mês? 
(  ) Sim, exatamente  (  ) Mais ou Menos  (  ) Não 

12) Você sabe a margem de lucro do seu negócio? 
(  ) Não  (  ) Tenho um número em mente  (  ) Sei exatamente todo mês 

13) Sua empresa tem dinheiro em caixa para novos investimentos? 
(  ) Não  (  ) Uma pequena reserva  (  ) Sim, um valor expressivo 

14) Atualmente, qual o método que você utiliza para a tomada de decisões 
que envolvam assuntos financeiros dentro de sua empresa? 

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
 

 

 


