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RESUMO 

 
Considerando a importância pelo fluxo de caixa enquanto ferramenta de 

gestão financeira, este estudo voltou-se à análise de como as organizações utilizam 
a referida ferramenta para a tomada de decisão, além das vantagens e 
desvantagens, facilidades e dificuldades na utilização do fluxo de caixa como 
ferramenta para tomada de decisão. No sentido de traçar um paralelo entre teoria e 
prática, realizou-se um estudo de caso, com pesquisa bibliográfica e entrevista com 
diretores financeiros de empresas de grande porte do Ceará. Constatou-se que o 
fluxo de caixa contribui para a maximização de acertos na tomada de decisão, uma 
vez que, ao antecipar as ocorrências pertinentes às finanças, permite o ajustamento 
de eventuais discrepâncias em um determinado período, avaliar o impacto das 
variações nas vendas e otimização de caixa, não identificando dificuldades ou 
desvantagens em sua utilização. 

  
Palavras-chave: Fluxo de caixa. Administração financeira. Tomada de decisão. 
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ABSTRACT 

 
Considering the importance of cash flow as a financial management tool, 

this study was focused on the analysis of how organizations use that tool for decision 
making. In order to draw a parallel between theory and practice, held both the 
literature as a field. At first, it was found that the cash flow contributes to the 
maximization of correct decision making, since, by anticipating the relevant finances 
occurrences, allows the adjustment of any discrepancies in a given period. In turn, 
the field research reaffirmed the theories exposed, since the largest number of 
companies uses the cash flow in decision making, especially in terms of 
understanding the availability of resources that should be adequate to pay the 
commitments and analyze the consequences of the increase or reduction of the 
sales organization. 

 
Keywords: Cash Flow. Financial administration. Decision making. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Esta introdução trará especificidades acerca do estudo, abordando itens 
relacionados à sua questão norteadora, objetivos, justificativa pela escolha do tema, 

metodologia adotada para sua elaboração e estrutura, conforme segue. 

Atualmente, a competitividade, o acesso cada vez mais rápido às 

informações, o crescente aumento de clientes e fornecedores globais tem feito com 

que as médias e grandes empresas passem por uma profissionalização em seu 

setor financeiro, buscando melhor rentabilidade e melhoria nos processos. Para isso, 

é necessário planejamento, e uma das principais ferramentas para que as empresas 

obtenham sucesso, é o fluxo de caixa. 

O Fluxo de caixa é um instrumento de controle de toda a movimentação e 

previsão entradas e saídas de uma empresa em um determinado período de tempo. 

Seu objetivo é organizar os gastos da empresa, criando uma base de dados que 
permita o empresário a administrar com mais segurança e de forma otimizada seus 

recursos. 

Segundo Zdanowicz (2004)  
 
O fluxo de caixa é a demonstração visual das receitas e despesas 
distribuídas pela linha do tempo. 

 

Para Assaf Neto e Silva (2002): 
 
Contextos econômicos modernos de concorrência de mercado exigem das 
empresas maior eficiência na gestão financeira de seus recursos, não 
cabendo indecisões sobre o que fazer com eles. Sabidamente, uma boa 
gestão dos recursos financeiros reduz substancialmente a necessidade de 
capital de giro, promovendo maiores lucros pela redução principalmente das 
despesas financeiras. Em verdade, a atividade financeira de uma empresa 
requer acompanhamento permanente de seus resultados, de maneira a 
avaliar seu desempenho, bem como proceder aos ajustes e correções 
necessários. 

 

O fluxo de caixa torna a tomada de decisão um processo mais rápido e 

mais seguro, através de maior controle, previsão e análise dos recursos financeiros, 

permitindo geração de emprego e renda, crescimento e desenvolvimento 

econômico, tornando-o uma ferramenta indispensável, pois “o que quebra uma 
empresa não é a falta de lucro, mais sim a falta de caixa”. (SÁ, 2008) 
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Neste estudo, serão abordadas especificidades acerca da administração 

financeira, fluxo de caixa, bem como a importância do fluxo de caixa enquanto 

ferramenta de tomada de decisão através de resultados de um estudo sobre o tema 
junto a algumas empresas de grande porte no Ceará. 

Em sendo assim, o objetivo geral deste estudo consiste em analisar como 

os gestores financeiros de empresas cearenses usam o fluxo de caixa para a 

tomada de decisão. Por sua vez,  os objetivos específicos configuram-se da seguinte 

forma: investigar as vantagens e desvantagens advindas da utilização do fluxo de 

caixa para tomada de decisão; e, quais as dificuldades e facilidades da utilização do 

fluxo de caixa para tomada de decisão. 

O desenvolvimento deste trabalho se justifica pelo fato que atualmente no 

Brasil, as empresas, independente do seu segmento e porte, ante o dinamismo e as 

inconstâncias que caracterizam o ambiente econômico, necessitam de ferramentas 

gerenciais as quais forneçam subsídios para a correta tomada de decisão. Dentre 
tais ferramentas, tem-se no fluxo de caixa a possibilidade de controle dos recursos 

financeiros, assunto este, considerado pelo autor deste estudo, como sendo de 

elevada contribuição tanto em termos profissional quanto acadêmico. 

Para a elaboração deste trabalho, o autor utilizou-se tanto de uma extensa 

pesquisa bibliográfica quanto de uma pesquisa de campo, esta última, aplicada junto 

à empresas da cidade de Fortaleza-Ce. 
No que concerne à estrutura, além deste seção introdutória, a pesquisa foi 

estruturada da seguinte forma: 

A segunda seção apresenta abordagens acerca da administração financeira, 

mais especificamente no que concerne aos objetivos, tipologias e vantagens do 

planejamento financeiro. 

A terceira seção apresenta conceitos sobre o processo de tomada de 

decisão. 

Por sua vez, a quarta seção discorre sobre o fluxo de caixa, com ênfase às 

conceituações, objetivos, planejamento, classificação e relevância assumida no 

processo decisório.   

Os procedimentos metodológicos compõem a quinta seção, enquanto que a 

sexta seção expõe a pesquisa de campo mediante os resultados obtidos pela 
aplicação dos questionários. 
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Por fim, têm-se as conclusões (sétima seção) e as referências que 

embasaram teoricamente a pesquisa. 
 
2 VISÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 
 
2.1 Considerações Iniciais 
 

Em virtude da complexidade da economia bem como do atual mercado 

cada vez mais dinâmico e competitivo, a utilização apropriada das ferramentas da 

administração financeira é fator preponderante para o sucesso empresarial.  

Pressupõe-se que em todas as decisões de negócios ocorram 

implicações de cunho financeiro e, sendo assim, o entendimento acerca da 

administração de finanças é determinante para minimizar as possibilidades de 

fracasso de um empreendimento, vez que, é a partir daí, que advém a possibilidade 
de tomadas de decisões coordenadas e planejadas. 

Frente às considerações supramencionadas, entende-se oportuno expor 

algumas particularidades inerentes à administração financeira, iniciando-se pela 

conceituação, conforme segue. 

Em definição, finanças é: 
 
a aplicação de diversos princípios econômicos e financeiros, que buscam, 
em uma organização, o aumento e a maximização da riqueza ou do valor 
total de uma empresa aos seus proprietários (GROPPELLI; NIKBAKHT, 
2005) 
 
 

Para Kwasnicka (2005), o principal enfoque de finanças é o processo 

decisório e a ação que afetam a valorização do negócio. 

Na concepção de Braga (1995), a função financeira compreende: 
 
um conjunto de atividades relacionadas com a gestão dos fundos 
movimentados por todas as áreas da empresa. Essa função é responsável 
pela obtenção dos recursos necessários e pela formulação de uma 
estratégia voltada para a otimização do uso desses fundos. Encontrada em 
qualquer tipo de empresa, a função financeira tem um papel muito 
importante no desenvolvimento de todas as atividades operacionais, 
contribuindo significativamente para o sucesso do empreendimento. 

 

Trata-se, portanto, da ciência voltada ao estudo do gerenciamento de 

fundos, isto é, da movimentação de recursos financeiros entre os agentes 



 15

econômicos. Segundo Cafeo (2009), enquanto área de estudo independente, a 

administração financeira data de 1900. Para melhor entendimento do assunto aqui 

tratado, o Quadro 1 expõe de forma resumida seus períodos evolutivos. 
 

Primórdios

Anos 20

Até a crise de 1929

Parte de estudo das Ciências Econômicas

Passou a ser uma área  independente

Abordagem tradicional: predominância dos aspectos 
              externos (fornecedores de capital) 

             acionistas, banqueiros, poupadores

Após a crise 
   de 1929

- Prevalecem aspectos internos.

- Foco na liquidez e solvência

Década de 40 a 50 - Volta a enfocar as empresas com base nas 
                             decisões externas.

- Estudo das finanças focado no ponto de vista de 
        um emprestador (aplicador) de recursos.

Década de 50 - Investimentos empresariais como gerador de 
                                    riquezas.

- Base na Teoria Geral de Keynes (investimento 
agregado como a preocupação central das nações
                         e das corporações)

A partir do
  anos 90

                     GESTÃO DE RISCO

Derivativos          Swaps          Opções          Hedges

 
Quadro 1 – Evolução da administração financeira 
Fonte: Cafeo, 2009. 
   

Uma vez que a administração financeira encontra-se diretamente 

relacionada à tarefas tais como planejamento, concessão de créditos para clientes, 

avaliação de investimentos ou obtenção de recursos para financiar as operações 

das empresas, é importante aos profissionais das mais variadas áreas o 

entendimento básico a seu respeito, posto que todos os projetos ou 

empreendimentos inevitavelmente passam pelo crivo da área financeira. Além das 

atividades específicas da área de finanças, o administrador financeiro deve, 

também, compreender aspectos da economia. 

Segundo Sandroni (2010, p.189), economia é definida como sendo:  



 16

 
Ciência que estuda estritamente os problemas referentes ao uso mais 
eficiente de recursos materiais escassos para a produção de bens; Sua 
preocupação  fundamental  refere-se  aos  aspectos   mensuráveis da 
atividade produtiva, recorrendo para isso aos conhecimentos matemáticos, 
estatísticos e econométricos.. 

 

Para o mundo empresarial, é função da economia o estudo e previsão de 

taxas de juros, índices de inflação, variação da demanda dos produtos e serviços da 

empresa, comportamentos da sociedade e do governo perante o mercado e muitos 

outros 

De acordo com Gitman (2001), o entendimento acerca do quadro geral da 

economia é um dos pressupostos para a realização de uma administração financeira 

competente. Neste sentido, compete aos administradores financeiros a utilização 

das teorias econômicas como linhas mestras para uma gestão de negócios eficiente. 

O administrador financeiro precisa sempre estar atualizado, pois as 

mudanças no campo de finanças são constantes e para tanto deverá sempre adotar 
métodos para planejar o futuro das empresas. (Groppelli;Nikbakht,2005). 

Segundo Zdanowicz (2004), o administrador financeiro deve administrar o 

caixa da empresa de forma que otimize a lucratividade, através da análise do 

controle do caixa, observando se tudo está ocorrendo da forma esperada, se as 

políticas estão sendo seguidas, e caso surja algum problema, ele deve procurar a 

melhor solução e garantir maneiras para que não volte a ocorrer o mesmo problema. 
Para Ross, Westerfield e Jordan (2000), a função do administrador 

financeiro é coordenar as divisões: controladoria e tesouraria, sendo que a 

controladoria é a contabilidade de custos e financeira, já a tesouraria fica 

responsável pelo caixa e créditos da empresa, pelo planejamento financeiro e pelas  

despesas de capital. 

Comumente imagina-se que a principal meta a ser alcançada na 
administração financeira consista na maximização dos lucros que, apesar de sua 

inegável importância, não deve ser compreendida como sendo a principal medida de 

desempenho empresarial em virtude de sua relativa imprecisão, ou seja, algumas 

decisões poderão trazer lucro a curto prazo, mas, posteriormente, podem não ser 

necessariamente desejáveis. Dessa forma, o objetivo de maximizar os lucros não 

fornece qual o equilíbrio adequado entre lucros correntes e lucros futuros. 
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Assim sendo, a meta primeira a ser buscada pela administração financeira 

é a maximização do valor de mercado do capital dos proprietários da empresa. 

Dizendo de outra forma, a maximização dos lucros e o crescimento financeiro, são 
apenas maneiras de sintetizar as políticas de investimento e financiamento de uma 

empresa, não sendo um fim em si mesmo. 

 

 
Quadro 2 - Tomada de decisão 
Fonte: Gitman, 2001 

 

Dado esse objetivo, não importa se a empresa é uma firma individual, uma 
sociedade de pessoas ou uma sociedade por ações. Em qualquer delas, as boas 

decisões financeiras maximizam o valor de mercado do capital dos proprietários, e 

as más decisões o diminuem.  

Assim, diferentemente do que pode ser entendido, o crescimento 

financeiro não é um dos objetivos da administração financeira e sim consequência 

da valorização do capital dos proprietários.  

Para Assaf Neto (2002), uma adequada administração do fluxo de caixa 

pressupõe obter resultados positivos para a organização. Em outras palavras, o 

objetivo fundamental da gestão do fluxo de caixa é atribuir maior rapidez às entradas 

de caixa em relação aos desembolsos efetuados.  

Qualquer empresa, mesmo as micro e pequenas, devem ter entre seus 
diretores ou proprietários, pessoas com conhecimentos em administração financeira 

para que haja o sucesso e a longevidade das empresas.  
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2.2 Planejamento Financeiro: objetivos, tipologias e vantagens 
 

A ausência de planejamento ou a má elaboração do mesmo, ou da 
execução do mesmo, é uma das grandes razões para o insucesso de muitas 

empresas, vez que através deste, torna-se possível fazer previsões futuras e 

diminuir os possíveis riscos incidentes. Dizendo de outra forma, um planejamento 

eficaz fornece subsídios para que, em caso de eventual problema, tenha-se uma 

alternativa pré-elaborada para solucioná-lo.  

Dentro deste contexto, a projeção de fluxo de caixa auxilia na gestão 

financeira, pois o administrador saberá com antecedência as necessidades de busca 

de recursos financeiros, ou excedentes que poderão ser aplicados otimizando os 

lucros da empresa. Dessa forma, as informações estarão dispostas de forma a 

auxiliar na tomada de decisão (Zdanowicz,2004). 

De uma forma geral, “as empresas utilizam-se de planos financeiros para 
direcionar suas ações com vistas a atingir seus objetivos imediatos e a longo prazo 

onde um grande montante de recursos está envolvido” (GITMAN, 2001, p.588). E 

complementa: 
 
O planejamento financeiro é um dos aspectos importantes para 
funcionamento e sustentação de uma empresa, pois fornece roteiros para 
dirigir, coordenar e controlar suas ações na consecução de seus objetivos. 
Dois aspectos-chave do planejamento financeiro são o planejamento de 
caixa e de lucros. O primeiro envolve o planejamento do orçamento de 
caixa da empresa; por sua vez, o planejamento de lucros é normalmente 
realizado por meio de demonstrativos financeiros projetados, os quais são 
úteis para fins de planejamento financeiro interno, como também 
comumente exigidos pelos credores atuais e futuros. (1997, p.588) 

 

Tem-se, portanto, que uma das grandes vantagens advindas do 

planejamento financeiro é a capacidade de antecipar o futuro que, em uma situação 

de incerteza permita que as decisões sejam analisadas com grande antecedência. 

Ross, Werterfield e Jordan (2000) apontam dois aspectos chaves do 
planejamento financeiro, quais sejam: o planejamento de caixa e o planejamento de 

lucro. Enquanto o primeiro envolve a preparação do orçamento de caixa da 

empresa, o segundo volta-se à preparação de demonstrações financeiras projetadas 

que, segundo Gitman (2001, p.434) “[...] não são apenas úteis para o planejamento 

financeiro interno, mas também exigidas rotineiramente por quem fornece recursos 
ou por credores potenciais”.  
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O processo de planejamento financeiro tem seu início a partir da definição 

dos objetivos da empresa, valendo acrescentar a relação direta existente entre 

planejamento e controle, isto é, enquanto o primeiro fixa os padrões e metas, o 
segundo faz o comparativo entre os planos e os desempenhos reais, auxiliando o 

atingimento da situação prospectada, conforme pode-se verificar no Quadro 3 que 

se segue. 

 

Objetivos da 
   empresa

  Plano de
longo prazo

Previsão de vendas
    de longo prazo

Demanda total
  do mercado

Nossa participação
     do mercado

Estratégia de mix
   de mercado

Previsão de vendas
    a curto prazo

Nossa participação
     do mercado

Demanda total
  do mercado

Políticas de produção
Orçamento de produção
Orçamento de materiais
Orçamento de pessoal
Orçamento de dispêndios

Políticas de marketing
Orçamento de publicidade
Orçamento de vendas

Políticas de pesquisa e
Administração geral
Orçamento de pesquisa
Orçamento da equipe
executiva

Políticas de controle
financeiro
Orçamento de produtos
Orçamento de filiais
Orçamentos regionais

Demonstrações financeiras projetadas
Fluxo de caixa e Orçamento de caixa
          Balanço patrimonial  

 
Quadro 3 - Visão geral do processo de planejamento financeiro e 
processo de controle 
Fonte: Weston e Brigham, 2000 

 

De acordo com o Quadro 3, tem-se que inicialmente os objetivos dão 
suporte aos planos de longo prazo que, por sua vez, conduzem à previsão de 

vendas de longo prazo na qual encontram-se inseridas dados inerentes à demanda 

do mercado bem como a participação da empresa. Tais indicativos dão subsídios à 

elaboração de uma estratégia de mercado na qual estão inseridos os planos de 

curto prazo. Tem-se, ainda, que o planejamento dos orçamentos é subsidiado pela 

estimativa da previsão de vendas.  

 
Durante o processo de planejamento, os orçamentos são combinados e, 
em conseqüência, os fluxos de caixa da empresa são consolidados no 
orçamento de caixa. Se houver; pois um aumento nas vendas e levar a 
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uma escassez na projeção de caixa, a administração pode antecipar quais 
os medidas que irá adotar para obter os recursos necessário com maior 
economia. (WESTON e BRIGHAM, 2000, p.343) 

 

Em linhas gerais, de acordo com Weston e Brigham (2000), através de um 

planejamento financeiro bem elaborado, várias vantagens competitivas podem ser 

conseguidas pela empresa, tais como: 
- Interações: o plano financeiro possibilita interações entre as propostas de 

investimentos das diversas atividades operacionais da empresa e as opções de 

financiamento a ela disponíveis; 
- Opções: o plano financeiro confere à empresa a oportunidade de desenvolver, 

analisar e comparar cenários diferentes de maneira coerente. Diversas opções 

de investimento e financiamento podem ser exploradas, e seu impacto avaliado. 

Permite também que as questões relativas a linhas futuras de negócio da 
empresa e aos melhores esquemas de financiamento sejam discutidas; 

- Evitar surpresas: o planejamento financeiro deve identificar o que aconteceria à 

empresa caso diversos eventos ocorressem. Em particular, deve considerar as 

providências que a empresa tomaria se algo saísse muito errado ou, em termos 

mais gerais, se as premissas feitas hoje a respeito do futuro estiverem 

seriamente erradas. Portanto, uma das finalidades do planejamento financeiro é 
evitar surpresas e desenvolver planos alternativos; 

- Viabilidade e coerência interna: além do objetivo geral de criação de valor, uma 

empresa normalmente terá diversos objetivos específicos. Tais objetivos 

poderiam ser apresentados em termos de participação de mercado, taxa de 

retorno do capital próprio, alavancagem financeira, e assim por diante. Às vezes, 

é difícil visualizar as ligações entre os diferentes objetivos e aspetos das 

operações de uma empresa. O plano financeiro não só torna essas ligações 

explícitas, como também impõe uma estrutura unificada para a harmonia de 

objetivos diversos. 

Assaf Neto e Silva (2002, p.39) expõem que: 

 
Contextos econômicos modernos de concorrência de mercado exigem das 
empresas maior eficiência na gestão financeira de seus recursos, não 
cabendo indecisões sobre o que fazer com eles. Sabidamente, uma boa 
gestão dos recursos financeiros reduz substancialmente a necessidade de 
capital de giro, promovendo maiores lucros pela redução principalmente 
das despesas financeiras. Em verdade, a atividade financeira de uma 
empresa requer acompanhamento permanente de seus resultados, de 
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maneira a avaliar seu desempenho, bem como proceder aos ajustes e 
correções necessários. O objetivo básico da função financeira é prover a 
empresa de recursos de caixa suficientes de modo a respeitar os vários 
compromissos assumidos e promover a maximização de seus lucros. 

 

Considerando que o objetivo primeiro da função financeira consiste em 

munir a organização de informações sobre recursos de caixa satisfatórios, 

principalmente para seus gestores, que nem sempre tem seus objetivos atingidos, 

pois, o tomador de decisão não é capaz, muitas vezes, de reunir e avaliar todos os 

dados que o levariam a uma decisão ótima. 
Para que possa tomar uma decisão ótima, que garanta a continuidade da 

empresa, deve buscar estudos que lhe deem orientação no processo de tomada de 

decisão  e o capítulo que se segue trará considerações pertinentes ao assunto. 

 
3 TEORIA DA DECISÃO 

O processo de tomada de decisão é uma tentativa racional, por parte do 
gestor, de atingir os objetivos da empresa, através de um conjunto de premissas que 

determinam como uma decisão deve ser tomada e não como a decisão é tomada 

(Bazerman;2004; p 06).  

Para Gomes, Gomes e Almeida (2002) , decisão é um processo de 

escolha, de definir qual o melhor caminho a seguir, de deparar com um problema e 
com base em informações úteis definir a melhor forma de solucioná-lo 

Segundo Figueiredo e Caggiano (2006) o processo decisório é “uma 

seqüência lógica de etapas que expressam a racionalidade com a qual os 

gestores buscam soluções ótimas para os problemas e normalmente 

obedecerá ao seguinte roteiro: 

 Identificar e determinar o problema; 

 Desenvolver alternativas possíveis para melhor solucionar o 

problema; 

 Analisar as alternativas, em função dos pontos fracos e fortes de 

cada alternativa; 

 Selecionar a melhor alternativa. 

As decisões são tomadas considerando fatores internos e externos à 

empresa, para identificar várias alternativas de curso de ação.  
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Segundo Santos e Ponte (1998) “é nas decisões e nas ações 

desencadeadas pela empresa, que reside a chave para a obtenção da eficácia da 

organização”. Ou seja, a eficácia da organização e o atingimento dos objetivos da 
organização, estão condicionadas aos direcionamentos das decisões do gestor. 

Para Rezende e Abreu (2008, p.85) 
 
Decisão nada mais é do que uma escolha entre alternativas, obedecendo a 
critérios preestabelecidos, em que é indiscutível a importância das 
informações em cada etapa do processo decisório. O fato de o executivo 
poder contar com informações adequadas e oportunas é de relevância 
capital para a tomada de decisão eficaz. 

 
De acordo com Oliveira (2003) decidir é escolher entre alternativas, tomar 

decisão é o mesmo que emitir uma opinião, sentenciar, resolver, optar. 

Oliveira (2003) ressalta que a tomada de decisão nas organizações, 

caracteriza-se pela existência de pelo menos, alguns dos sete aspectos 

relacionados a seguir: 

1- os critérios de resolução do problema são em número de, pelo menos, 

dois e conflitam entre si; 
2- tanto os critérios como as alternativas de solução não são claramente 

definidos e as consequências da escolha de uma dada alternativa com relação a, 

pelo menos um critério, não são claramente compreendidas; 

3- os critérios e as alternativas podem estar interligados, de tal forma que 

um dado critério parece refletir-se parcialmente em um outro, ao passo que a 

eficácia da escolha de uma dada alternativa depende de outra ter sido ou não 
escolhida, no caso, as alternativas não são mutuamente exclusivas; 

4- a solução do problema depende de um conjunto de pessoas, cada uma 

das quais tem seu próprio ponto de vista; 

5- as restrições do problema não são bem definidas, podendo mesmo 

haver alguma dúvida a respeito do que é critério e do que é restrição; 

6- alguns dos critérios são quantificáveis, ao passo que outros só o são 

através de julgamentos de valor, efetuados sobre uma escala; 

7- a escala para um dado critério pode ser cardinal, verbal ou ordinal, 

dependendo dos dados disponíveis e da própria natureza dos critérios. 
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Identificado o problema e selecionada a melhor alternativa de resolução, o 

administrador financeiro que visa maximizar os lucros da empresa, deve planejar 

muito bem para que suas ações correspondam à sua expectativa de planejamento e 
para que possam controlar de maneira eficaz os recursos de que dispõem. 

Utilizando-se de todas as informações possíveis e cabíveis dentro da empresa, para 

traçar estratégias de desempenho em resistência às restrições, minimizando os 

riscos. 

De acordo com Oliveira (2003) o homem soluciona problemas a partir de 

dois elementos essenciais: a informação, que permite conhecer uma determinada 

situação que requer sua atuação, e a concepção intelectual do problema, ou seja, 

suas variáveis e como elas se interagem. Uma das abordagens científicas adotadas 

para o estudo dos problemas decisórios é a abordagem normativa, que procura 

atingir uma decisão “ótima”, ou seja, prescreve como as decisões devem ser 

tomadas, e uma outra a comportamental, que se preocupa em entender como as 
pessoas agem diante de problemas decisórios. Na abordagem normativa, o modelo 

admite que o tomador de decisões aja sempre racionalmente, no sentido de 

maximizar a utilidade de sua escolha; em outras palavras, para se tomar uma 

decisão é necessário que se tenham alternativas de escolha, o resultado obtido 

pode acarretar ganhos ou perdas. 

 Essa teoria procura formalizar e tornar mais objetiva a solução do 
problema da escolha de uma entre muitas alternativas em um ambiente de 

incerteza, não diz ter a fórmula para a tomada das melhores decisões, pois apoia-se, 

em grande parte, no conceito de valor ou preferência do tomador de decisão. 

De acordo com Costa Neto (2007), porém, o ambiente turbulento, no qual 

as empresas encontram-se inseridas, exigem um certo tipo de sensibilidade 

especial. Requer informações financeiras precisas voltadas ao processo de gestão e 

que atendam às necessidades informativas específicas de cada empresa e de cada 

gestor que lidam com novas direções, mudanças, visão de mundo, e em muitos 

casos, lucrar, mas informação por si só é um recurso que nada vale, ela depende da 

ação do administrador para tornar-se um instrumento útil para organização alcançar 

seus objetivos. (ARANTES, 1998, p. 95). 

Uma empresa, sem a elaboração do fluxo de caixa, consegue um ganho 
significativo de produtividade, mas não conseguem antecipar quando precisarão de 

financiamento, então de ultima hora acabam tomando dinheiro emprestado a curto 
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prazo a taxas de 40 a 50% ao ano, no Brasil (ano de 1999), corroendo parte de seu 

retorno. (CAMPOS FILHO, 1999, p. 17). Utilizando-se do fluxo de caixa para tomada 

de decisão, a empresa pode antecipar-se à necessidade e buscar fontes menos 
onerosas de recursos, escolher o melhor investimento ou até mesmo ter tempo hábil 

para providenciar a documentação exigida  para ambos os casos. 

Neste contexto, os administradores financeiros estão tomando decisões, 

quase todas importantes e vitais para o sucesso da companhia e através do fluxo de 

caixa, possibilita acompanhar entradas e saídas de recursos financeiros, 

sumariando-os em forma de relatórios, controles e demonstrativos avaliando os 

riscos e os retornos inerentes ao sucesso da companhia. 
 
4 FLUXO DE CAIXA 
 

A manutenção do controle financeiro é fundamental para o crescimento e 
sobrevivência da organização independente do seu porte. Neste sentido, o fluxo de 

caixa surge como utensílio essencial, uma vez que oportuniza à administração o 

planejamento, controle e análise de despesas, receitas e investimentos em 

determinado período de tempo, ou ainda, antecipado por intermédio da projeção do 

fluxo de caixa, assunto este, alvo das considerações do presente capítulo. 

 
4.1 Perspectiva Histórica, Conceituações, Objetivos e Planejamento 
 

A demonstração do fluxo de caixa, de acordo com Cardoso (2011), 
originou-se ao final de 1987 no Financial Accounting Standard Board (FASB), com 

vigência a partir da metade do ano seguinte, em atendimento às necessidades 

americanas, com relação às pretensões dos investidores no que tange à captação 

de recursos nesse mercado. Trata-se, portanto, de um documento de origem mais 

ou menos recente. Acerca do assunto, Ferreira (2003, p.12) comenta: 

 
Nos Estados Unidos, o Financial Accounting Standard Board – FASB 
(Comitê de Normas de Contabilidade Financeira) entidade que regulamenta 
as políticas e procedimentos contábeis neste país, emitiu um 
pronunciamento, o FASB-95, de novembro de 1997, que passou a exigir a 
apresentação da demonstração do fluxo de caixa, em substituição à DOAR, 
por entender que aquela demonstração facilita o entendimento do usuário 
externo. 
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No ano de 1992 o International Accounting Standard Committee (IASC), 

substituído pelo International Accounting Standards Board (IASB), legitimou a Norma 

Internacional de Contabilidade n.7, denominada Statement Of Changes in Financial 

Position que, em outubro do mesmo ano, foi revista e substituída pela Demonstração 

dos fluxos de caixa, entrando em vigor no início de 1994.  

 
A Demonstração do Fluxo de Caixa representa uma mudança importante 
das anteriores práticas de divulgação contabilísticas, baseadas em 
informações preparadas numa base na contabilidade em regime de 
acréscimo e que constam dos documentos de prestação de contas. A 
demonstração em causa evidencia as informações preparadas numa base 
de caixa. Por outro lado, a Demonstração do Fluxo de caixa veio dar um 
passo importante na divulgação objectiva do mapa da Demonstração de 
Origens e fundos como um meio de reconciliar as alterações das rubricas 
do balanço de um momento para outro. (CARDOSO, 2011, p.22) 

 

O fluxo de caixa enquanto ferramenta de gestão financeira permite 

eficiência no controle, dada a possibilidade que a mesma proporciona de verificação 
da disponibilidade dos recursos que devam ser satisfatórios para liquidar seus 

compromissos. 

Conforme Sá (2008), em termos conceituais, fluxo de caixa pode ser 

compreendido como sendo o recurso de tomada e de captura e lançamento de fatos 

e valores que modificam o saldo do caixa. O mesmo autor (2008, p.17) cita Gitman 

(1997) o qual faz menção ao assunto de maneira bastante simplificada, afirmando 
tratar-se da  

 
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.  

 

Por sua vez, Rodrigues, Ventura e Santos (2010, p.13) se refere ao fluxo 
de caixa como sendo: 

 
o instrumento que permite demonstrar as operações financeiras que serão 
realizadas pela empresa, facilitando a análise e a decisão, de comprometer 
os recursos financeiros, de relacionar o uso das linhas de crédito menos 
onerosas, de determinar o quanto a organização dispõe de capitais próprios, 
bem como utilizar as disponibilidades da melhor forma possível.  
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Na concepção de Matarazzo (2003) o fluxo de caixa é essencial na mais 

básica atividade da empresa devendo ser utilizado independente do segmento de 

atuação e do porte.  
Findando os aspectos conceituais acerca do fluxo de caixa, Macário 

(2009) afirma que o mesmo é tido como um dos mais relevantes recursos de 

avaliação de uma organização, visto que disponibiliza à administração uma 

antecipação dos seus recursos financeiros, e acrescenta: 

 
 [...] integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, contas de 
aplicações, receitas, despesas e as previsões. As decisões relacionadas à 
compra, venda, investimentos, aportes de capital pelos sócios ou 
pagamento de empréstimos e desinvestimentos, constituem o fluxo 
contínuo entre as fontes geradoras e as utilizadoras de recursos. Deve e 
pode ser utilizado por empresas de qualquer porte dada a sua importância 
e simplicidade. (MACÁRIO, 2009, p.12) 

 

A partir das conceituações expostas, é possível perceber que o fluxo de 

caixa consiste em uma ferramenta eficaz na gestão financeira, uma vez que 

proporciona ao administrador a obtenção de um controle financeiro adequado, além 

de disponibilizar dados relevantes acerca da disponibilidade de recursos para 

cumprir com os compromissos da organização junto a terceiros a exemplo de 
distribuição de dividendos e pagamento de fornecedores. 

Benachio (2010) comenta que em algumas empresas o fluxo de caixa é 

considerado como sendo uma ferramenta tática; porém, em outras, geralmente as 

de médio e grande porte, possui maior abrangência, ou seja, assume viés 

estratégico vez que nas de micro e pequeno porte ocorrem dificuldades por parte da 

administração no que concerne ao seu processo de implantação e manutenção, pelo 

conhecimento restrito à contabilidade. 

De forma pontual, Benachio (2010, p.15) expõe os objetivos pertinentes 

ao fluxo de caixa: 

 Planejar as entradas e saídas de caixa; 

 Avaliar a situação de caixa da empresa; 

 Auxiliar a tomada de decisão financeira da empresa; 

 Permitir ajustes financeiros na empresa, conhecendo antecipadamente, a sua 

situação financeira; 

 Planejar a contratação de empréstimos e investimentos; 

 Avaliar o impacto do aumento ou diminuição das vendas de uma empresa; 
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 Informar a capacidade que a empresa tem para liquidar seus compromissos 

financeiros. 
Iudícibus (1999) ressalta que, para uma correta elaboração do fluxo de 

caixa, a organização necessita coordenar todos os dados internos de forma que 

permitam a geração das contas a receber e a pagar, bem como de todos os 

dispêndios relativos aos custos fixos. Portanto, o estudo do fluxo de caixa permite 

compreender as particularidades que envolvem o processo de liquidez da empresa, 

bem como apurar se o desempenho encontra-se em patamar positivo ou negativo. 

Segundo Crepaldi (2003) faz ressalva à Demonstração de Fluxo de Caixa 

como sendo um dos recursos de maior relevância na análise financeira da 

organização, no que tange ao processo de tomada de decisão, uma vez que, em 

sua utilização interna, aponta a procedência de todo o dinheiro que entrou no caixa 

em determinado período de tempo, bem como o Resultado do Fluxo Financeiro, 
conforme exposto no Quadro 4 que se segue.  

 

 
Quadro 4 – Demonstrativo de Fluxo de Caixa 
Fonte: Benachio, 2010 

 

Benachio (2010) argumenta que o Demonstrativo de Fluxo de Caixa, DFC, 

além de apontar as ocorrências em termos de saída e entrada de dinheiro no caixa e 
o resultado dessa movimentação, também fornece à gerência financeira a 

possibilidade de melhor elaboração do planejamento financeiro.  

Acerca do assunto, Gitman (2001, p.77) leciona: 

 
A demonstração dos fluxos de caixa – um das quatro demonstrações 
financeiras obrigatórias – resume os fluxos de caixa de dado período 
fornecendo, assim, uma visão para análise daquele período no que se 
refere a investimento, operacionalização e financiamento. A partir daí, é 
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possível reconciliá-los com as variações do seu caixa e de títulos 
negociáveis, durante aquele período. 

 

Em se tratando do planejamento do fluxo de caixa, a mesma, na 

concepção de Benachio (2010, p.20) assume elevada importância, pois permite a 

antecipação “das necessidades de numerário com o propósito de se atender aos 

compromissos que a empresa costuma assumir, isso se considerando os prazos 
para serem saldados”. Em sendo assim, o objetivo central do planejamento consiste 

no fornecimento de subsídios para a correta tomada de decisões. 

De forma bastante simplificada, Macário (2010) comenta sobre a 

relevância de um planejamento adequado do fluxo de caixa, argumentando que, a 

partir da compreensão exata acerca do montante de dinheiro disponível, será 

possível analisar se tais recursos serão satisfatórios para o cumprimento das 

obrigações da organização. 

Macário (2009) afirma que a operação do fluxo de caixa dá-se em ciclos, 

ou seja, desde a aquisição do estoque até a arrecadação das vendas realizadas à 

prazo 

 
4.2 Classificação 
 

De acordo com Caixeta (2012), as informações acerca das variações 

ocorridas no caixa da organização e notificadas por intermédio do fluxo de caixa, 

necessitam apresentar-se dispostas em conformidade com as atividades exercidas 

pela mesma, sendo relevante o agrupamento de ocorrências similares de forma a 

permitir que o administrador identifique as procedências e destinos dos recursos 

financeiros ingressados. Nestes termos, os conjuntos que abrange as operações de 

entrada e saída de caixa, são:  

 Atividades operacionais: aquelas referentes ao objetivo social da organização, 

a exemplo da arrecadação de venda efetuada, pagamentos a fornecedores e 

colaboradores. 

 Atividades de investimentos: aquelas concernentes à operação de ativos 

financeiros, participação em outras organizações, saída ou aquisição de 

ações. 
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 Atividades de financiamento: aquelas associadas à obtenção de fundos para 

custear as operações e investimentos. 
Acrescido das atividades supramencionadas, há a classificação em 

método direto e método indireto, os quais se distinguem pela forma como são 

expostos os recursos advindos das operações estas, comentadas nos subtópicos a 

seguir. 

 

4.2.1 Método direto 

 

Acerca do método de que aqui se trata, Caixeta (2012) comenta tratar-se 

da demonstração das arrecadações e remunerações referentes às atividades 

operacionais. Na concepção de Rodrigues, Ventura e Santos (2010, p.20), 

 
A demonstração do fluxo de caixa quando elaborada pelo método direto 
exibe dentro do grupo das atividades operacionais, primeiramente o valor 
que se refere às entradas (receita de vendas de mercadorias/serviços), 
para que, em seguida, sejam subtraídas às saídas (os valores referentes a 
pagamentos à fornecedores, salários e encargos sociais dos empregados, 
bem como os impostos e taxas e outras saídas financeiras e patrimoniais) e 
por fim o saldo final do período. 

 

Através do método de que aqui se trata, proporciona-se uma concepção 

extensiva acerca das entradas e saídas de recursos em caixa e banco, expondo 

verdadeiramente o fluxo dos recursos financeiros sucedidos no período e, cuja 

grande utilidade do referido método consiste na disponibilidade de informações de 

caixa diariamente. (MEYER, 2010) 

Para melhor entendimento do método direto, convém expor um exemplo, 

a partir de Rodrigues, Ventura e Santos (2010, p.21): 
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Saldo Inicial 
mais 
Entradas 

Recebidos de clientes 
Entradas financeiras 

mais 
Saídas 

Saídas administrativas 
Saídas comerciais 
Folha, encargos e benefícios 
Serviços de terceiros 
Impostos e Taxas 
Saídas financeiras 
Saídas patrimoniais 

igual a 
Saldo Final 

130.000 
 

1.750.000 
1.500.000 

250.000 
 

(1.870.000) 
(70.000) 

(350.000) 
(175.000) 

(50.000) 
(125.000) 
(850.000) 
(250.000) 

 
10.000 

Quadro 5 - Fluxo de caixa pelo método direto 
Fonte: Rodrigues, Ventura e Santos, 2010 

 

Importante ressaltar que os termos ‘saldo inicial’ e ‘saldo final’ se reportam 

aos saldos do Disponível no início e no final do período a ser examinado. O 

benefício desse método, segundo Campos Filho (1999, p.30) “é que permite gerar 

as informações com base nos critérios técnicos, eliminando, assim, qualquer 

interferência da legislação fiscal”. 

Silva e Neiva (2010) apontam algumas vantagens e desvantagens 

advindas da utilização método direto, quais sejam: 

 Vantagens: geração de circunstâncias propícias para que a classificação das 

entradas e saídas siga parâmetros técnicos e não fiscais; oportuniza que a 

cultura de gestão pelo caixa seja incorporada de forma mais rápida; e, 

disponibiliza diariamente as informações pertinentes ao caixa. 

 Desvantagens: o custo adicional para separar as entradas e saídas; e, a 

ausência de conhecimento dos profissionais das áreas contábil e financeira 

em utilizar as partidas para classificar as entradas e saídas. 

De forma simplificada, pode-se afirmar que pelo método direto, as 

organizações expõem os fluxos de caixa das atividades operacionais de forma 
direta, isto é, apresentam as mais relevantes categorias de recebimentos e 

desembolsos operacionais, iniciando com o valor relativo à receita pela venda de 

produtos/serviços e, posteriormente, deduzindo deste as quantias correspondentes 

ao pagamento de fornecedores, salários, impostos, dentre outros. (GAZZONI, 2003) 

 

4.2.2 Método indireto 
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O método indireto é proveniente de dados inclusos nas demonstrações 

contábeis ou conforme explicações de Rodrigues, Ventura e Santos (2010, p.22): 
 

A demonstração do Fluxo de caixa elaborada pelo método indireto 
apresenta no grupo da geração interna de caixa, primeiro, o lucro líquido 
advindo da Demonstração do Resultado do Exercício, ajustado pelo 
somatório das despesas que não geram saída de caixa subtraída das que 
não geram entradas de caixa. 

 

Meyer (2010), por sua vez, expõe que o método indireto apresenta as 

alterações ocorridas no giro do caixa sem apontar de forma direta as entradas e 

saídas de recursos e sua realização deriva dos dois balanços patrimoniais (do início 

e do final do período), das demonstrações contábeis e demais informações 

complementares que deverão obedecer a preceitos da legislação fiscal. 

O Quadro 6 traz um modelo pertinente ao fluxo de caixa pelo método 

indireto: 
 
 

Saldo Inicial 
mais 
Geração Interna de Caixa 

Lucro líquido 
Depreciação 
Provisão de férias e 13° 
Juros provisionados s/ empréstimos 
Lucro de equivalência patrimonial 

mais 
Geração Operacional de Caixa 

Contas a receber 
Estoques 
Fornecedores 
Salários, encargos e benefícios 
Outros Exigíveis 

mais 
Geração não Operacional de Caixa 

Imobilizado 
Empréstimos bancários 
Financiamentos 
Capital Social 

igual a 
Saldo Final 

5.000 
 

23.500 
17.000 

5.000 
1.500 
2.000 

(2.000) 
 

(17.500) 
(10.000) 
(20.000) 

10.000 
500 

2.000 
 

3.000 
(30.000) 

3.000 
20.000 
10.000 

 
14.000 

Quadro 6 - Fluxo de caixa pelo método indireto 
Fonte: Rodrigues, Ventura e Santos, 2010 
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Conforme se pode perceber a partir do Quadro acima, o fluxo de caixa 

pelo método indireto baseia-se nas demonstrações dos recursos advindos das 

atividades operacionais a partir do lucro líquido composto pelos elementos que 
influenciam o resultado, mas que não alteram o caixa da organização, ao contrário 

do método direto, o qual, conforme já exposto, evidenciam as entradas e saídas 

provenientes das operações ao invés do lucro líquido ajustado. (BENACHIO, 2010) 

Rubbo (2008, p.22) aponta duas vantagens advindas do método indireto: 

 
- A utilização apenas de dois balanços (do inicio e do final do período), a 
demonstração de resultados e algumas informações adicionais que podem 
ser fornecidas pela contabilidade; 
- Mostra a composição da diferença entre o lucro contábil com o fluxo de 
caixa operacional liquido. 

 

Silva e Neiva (2010) também apontam algumas vantagens: custo reduzido 

em virtude da utilização de dois balanços patrimoniais (início e término do período) e 

possibilidade de agregar o lucro contábil com o fluxo de caixa operacional líquido 
apresentando como se constitui o contraste.  

No confronto entre os dois métodos discorridos, é possível constatar a 

distinção somente no conjunto das atividades operacionais, ou seja, quando 

realizado pelo método direto, o valor pertinente à receita pela venda de produtos e 

serviços é adicionada e, posteriormente, subtraído deste valor os correspondentes 

de todas as saídas com despesas. Já no método indireto, inicialmente é exposto no 
grupo das atividades operacionais o lucro líquido, originado da Demonstração do 

Resultado do Exercício e, só então, adiciona-se os valores que não representam 

desembolso de caixa que tenham sido abatidos no lucro da DRE. 

 
4.3 Fluxo de Caixa Operacional 

 
A atividade operacional na organização, segundo Corrêa (2005) abrange 

um composto de técnicas associados à produção, manutenção e comercialização de 

produtos e/ou serviços, onde são aplicados seus recursos financeiros, os quais, não 

raro, sofrem mudanças decorrentes das necessidades da organização. Diante disso, 

percebe-se a relevância assumida pelo fluxo de caixa, uma vez que, por meio das 

indicações disponíveis, permite que o gestor garanta a adequada elaboração e 
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execução deste ciclo e, consequentemente, alcance os objetivos delineados com 

maior possibilidade de acertos. 

Gazzoni (2003, p.44) refere-se às atividades operacionais da seguinte 
forma: 

 
são classificadas nessa categoria aquelas atividades normalmente 
decorrentes da operação da empresa, tais como: recebimentos pela venda 
de produtos e serviços; pagamento de fornecedores; despesas 
operacionais; salários; encargos sociais e outros recebimentos e 
pagamentos não classificados como atividades de investimentos ou de 
financiamentos. 

 

Na concepção de Ferreira (2003) usualmente, as atividades operacionais 

voltam-se às operações que abrangem produção e venda de produtos/serviços, 

possibilitando a compreensão da atividade que concebe maior caixa operacional, 

quando confrontados vários períodos. 

 Cardoso (2011) expõe que os fluxos de caixa relacionado às atividades 

operacionais são, sobretudo, decorrentes das principais atividades formadoras de 

rendimentos da empresa e, sendo assim, as mesmas são frequentemente resultado 
das operações e outras ocorrências que entram na determinação dos resultados da 

entidade. 

Em termos conceituais, tem-se que o ciclo operacional  

 
é o período desde a chegada das matérias-primas para estoque até o 
recebimento de pagamento. [...] O ciclo de caixa inicia-se quando é feito o 
pagamento da compra de matéria-prima e termina quando as contas a 
receber são pagas pelos clientes. (CORRÊA, 2005, p.40) 

 
Portanto, como o próprio nome sugere, o fluxo de caixa operacional 

consiste no fluxo gerado pela própria operação da organização. Rubbo (2010, p.28) 

expõe a fórmula elementar de cálculo: 

 
Fluxo de Caixa Operacional = Lucro Operacional – IR sobre Lucro Operacional +/- 

Despesas/Receitas Operacionais que não envolvem Recursos 
 

Acrescenta-se que as entradas mais significativas em se tratando do fluxo 

de caixa operacional são “as vendas realizadas à vista, recebimentos, descontos, 

títulos e cobrança de duplicatas de vendas a prazo efetuado pela empresa. Com 
relação às saídas, as apontadas como de maior representatividade, são “compras 

de matérias-prima à vista e a prazo, salários e ordenados com os encargos sociais 
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pertinentes, custos indiretos de fabricação, despesas administrativas, com vendas, 

financeiras e despesas tributárias”. (BAESSO, 2011, p.24) 

O mesmo autor (2011) cita ainda Assaf Neto e Silva (2002) os quais 
afirmam que o fluxo de caixa operacional é composto numa dimensão de recursos 

financeiros produzidos pelas atividades exclusivamente operacionais e disponíveis 

em termos de caixa. 

 
4.4 Fluxo de Caixa Projetado 

 

Por fluxo de caixa projetado entende-se o produto final da associação das 

entradas e saídas de caixa que pressupostamente irão ocorrer no período 

idealizado, sendo o objetivo do mesmo a previsão de quando e em montante 

ocorrerá excedente ou falta de caixa. (SÁ, 2008) 

Na concepção de Gimenes et al (2012) o fluxo de caixa projetado 

(também chamado de planejado), é montado mediante projeções relacionadas aos 

dados futuros de entradas e saídas, possibilitando a compreensão de quais períodos 

não irá acontecer coerência entre os ingressos e saídas de numerários, 

desenvolvendo decisões futuras. Em sendo assim, para realizar um trabalho 

positivo, faz-se fundamental a ponderação dos dados anteriores e atuais, bem como 

os contas futuras, de maneira a aproximar os dados que foram obtidos mediante 
essa sondagem de informações com o que de fato estará acontecendo no período 

posterior, facilitando, desta forma, o estabelecimento de decisões futuras. 

Ainda se referindo ao fluxo de caixa projetado, Gimenes et al (2012, p.33) 

afirma que o mesmo: 

 
tem como um dos seus objetivos principais planejar e como serão feitas as 
destinações do controle de sobras e faltas de recursos do próximo mês, 
utilizando como fator primordial o Fluxo de Caixa Real que fornecerá os 
dados precisos que de fato ocorreram na empresa. A partir dele, poderá ser 
constituído o Fluxo de Caixa Planejado para o próximo mês. 

 

Rubbo (2010) enfatiza que a projeção dos saldos de caixa poderá 

evidenciar que, em determinado mês, o saldo será negativo ou positivo e, quando 

isso ocorre, compete ao tesoureiro a verificação dos meios alternativos para a 

obtenção dos fundos adicionais exigidos bem como a adoção das providências 
cabíveis. 
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A projeção do fluxo de caixa permite que se visualize a provável posição do 
saldo de caixa no decorrer dos meses cobertos pelo período orçamentário, 
e em função disto torna-se possível identificar as prováveis faltas futuras de 
caixa, bem como os meses que haverá excessos de numerários 
disponíveis. (RUBBO, 2010, p.26) 

 

Sá (2008) acrescenta que a projeção do fluxo de caixa se torna dificultoso 

no que tange às entradas, já que as previsões das saídas bem como cortes de 

despesas são mais fáceis de controlar.  
Acerca do critério da periodicidade, Gimenes et al (2012) comenta que a 

mesma  é decidida em conformidade com a realidade de cada organização e 

oportunizando suprir as atividades futuras, proporcionando um controle mais 

adequado e ajudando na tomada de decisões. Constituem-se exemplos de 

periodicidades: diário, semanal, quinzenal, mensal, anual e quinquenal. 

O Quadro 7 constitui um exemplo de fluxo de caixa projetado: 

 
EMPRESA Período de          /                    / 
Atividades operacionais Segunda-

feira 
Terça-
feira 

Quarta-
feira 

Quinta-
feira 

Sexta-
feira 

Sábado 

1. saldo do dia anterior       
2. vendas à vista       
3. recebimento de contas do crediário       
3.1 idem de cartões       
3.2 idem de duplicatas       
3.3 idem de cheques pré       
4. desconto de duplicatas/ cheques       
5. empréstimos obtidos       
6. Recebimentos de aluguel       
7. outros       
8. subtotal (soma de 1 a 7)       
9. compras à vista       
10. pagto. Duplicatas e empréstimos       
11. pagto. Serviços       
12. INSS/ COFINS/IPVA/ SEGUROS       
13. Salários       
14. Encargos sociais       
15. Água, luz, telefone e internet       
16. Contador       
17. Aluguel       
18. Retir Pró-Labore       
19. Impostos       
20. subtotal (soma de 9 a 19)       
Saldo de caixa do dia. ( 8 - 20)       
Data:       
Visto:       
Quadro 7 – Fluxo de caixa projetado 
Fonte: Tófoli, 2008, p.74 

De acordo com Santos (2001), o fluxo de caixa antecipado de uma 
empresa apresenta diversos propósitos, tendo como o principal comunicar a 
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capacidade que a empresa dispõe para pagar seus compromissos financeiros no 

curto e longo período. Contudo, possui outros propósitos à exemplo de projetar a 

contratação de empréstimos e financiamentos, maximizar o rendimento das 
aplicações dos excedentes de caixa, estimar o impacto financeiro de variações de 

custos e prever o impacto financeiro de expansão das vendas. 

Importante enfatizar a necessidade de considerar a ocorrência de 

possíveis variações que irão incidir em ajustes dos valores projetados no sentido de 

possibilitar a tomada de decisão acertada, tema este alvo dos comentários a seguir. 

 
4.5 Fluxo de Caixa como Instrumento de Decisão 
 

O fluxo de caixa consiste em uma ferramenta simples, mas de 

fundamental importância no que concerne ao planejamento financeiro que, pela 

análise de alguns fundamentos, incidirá em proveitos no âmbito organizacional. 
(MACÁRIO, 2009) 

O mesmo autor (2009) acrescenta que a elaboração e controle adequados 

de um fluxo de caixa possibilitam ao gestor a avaliação da situação financeira da 

empresa e, consequentemente, a manutenção e maximização dos recursos 

existentes bem como a solução para os eventuais problemas. 

Comenta Caixeta (2012, p.12), que frequentemente as organizações 
defrontam-se com situações financeiras indesejáveis, seja por déficit ou excedente 

de recursos, fato bastante característico pela inadequação por parte dos gestores da 

utilização do fluxo de caixa, o que culmina no comprometimento das tomadas de 

decisões. Portanto,  

 
o fluxo de caixa é uma ferramenta capaz de planejar, controlar e analisar as 
entradas e saídas auxiliando na tomada de decisão e fazendo com que a 
empresa sobreviva no mercado. Ao utilizar o fluxo de caixa as empresas 
podem identificar a capacidade de gerar fluxos positivos e a partir disso 
obter alternativas de investimentos, ou ainda verificar os motivos que 
levaram a um resultado negativo e qual ponto deve ser mudado para 
reverter a situação. (CAIXETA, 2012, p.13) 

 

Ribeiro (2009) acrescenta que as exposições inclusas no fluxo de caixa 

auxiliam os gestores na avaliação da geração de caixa para a execução dos 

compromissos assumidos junto a terceiros, bem como possibilitar a identificação das 

necessidades de financiamento, elaboração de um planejamento para a obtenção 
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destes recursos e, por fim, demonstrar o resultado das transações de investimentos 

e financiamentos, origem versus aplicação. 

Por sua vez, Rodrigues, Ventura e Santos (2010) vão mais além ao 
afirmar que o fluxo de caixa é uma ferramenta que oportuniza aos gestores, 

empresários e responsáveis pela gerência financeira de uma empresa, controlar, 

organizar, prever e analisar de forma otimizada os recursos financeiros e, tomar 

decisões seguras e eficazes. 

Oportuno comentar que quando uma organização toma decisões baseada 
unicamente em know-how, ou seja, desprezando as informações pertinentes ao 

fluxo de caixa, ampliam-se as possibilidades de resultados aquém do projetado e, de 

acordo com Benachio (2010, p.10), tal fato é característico de muitas empresas de 

pequeno porte: “Na pequena empresa a administração é geralmente feita pelos seus 

proprietários ou por seus parentes, que muitas vezes não têm conhecimento 

aprofundado das técnicas administrativas”. 
Corroborando com as exposições de Benachio (2010), Corrêa (2005) 

destaca a relevância da utilização assumida pelo fluxo de caixa enquanto ferramenta 

instrumento que oportuniza o planejamento e o controle dos recursos financeiros de 

uma organização, sendo fundamental em todo processo decisório, uma vez que 

sinaliza os trajetos de cunho financeiros, e acrescenta: 

 
[...] o Fluxo de Caixa propicia ao gerente financeiro a elaboração de um 
melhor planejamento financeiro, pois não é aconselhável ter excesso de 
caixa, mas o estritamente necessário para fazer face aos seus 
compromissos. Através do planejamento financeiro o gestor saberá o 
montante certo e quando contrairá empréstimos para cobrir a falta 
(insuficiência) de fundos, bem como quando aplicar no mercado financeiro 
o excesso de dinheiro, proporcionando maior rendimento à empresa. 
(CORRÊA, 2005, p.30) 

 

A partir das considerações expostas, em linhas gerais pode-se constatar 

que compete ao gestor de caixa a comparação entre o fluxo previsto e o realizado, 

para que, ao identificar possíveis variações e suas causas, seja possível aplicar 

ações corretivas. Para tanto, o mesmo deve ter conhecimento aprofundado acerca 

do universo da organização em que atua bem como dos elementos determinantes 
capazes de comprometer o caixa.  
5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
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Para o desenvolvimento deste trabalho, optou-se como método de 

pesquisa o estudo multi-casos, sendo classificado como uma pesquisa de caráter 

bibliográfico qualitativo exploratório, baseado nas proposições de Yin (2005), onde 
estudo de caso é uma investigação empírica, um método que abrange 

planejamento, técnicas de coleta de dados e análise dos mesmos, permitindo um 

estudo de caso com aprofundamento da realidade.  

Destaca ainda que a decisão de utilizar o estudo de casos, dentre todos 

os tipos de estudo de casos, é que eles tentam esclarecer uma decisão ou conjunto 

de decisões: por que foram tomadas, como foram implementadas, e seus resultados 

relacionados a algum evento, entidade ou indivíduo, chamado aqui, de unidade de 

análise.  

Para Yin(2005), a utilização de estudo de caso com estratégia de pesquisa 

é preferível quando as questões de pesquisa envolvem “como” e “porque”, quando o 

investigador tem pouco controle sobre os eventos, e quando o foco é um fenômeno 
contemporâneo dentro de algum contexto real  

 

Conforme Gil (1991), as pesquisas exploratórias têm como objetivo 

principal o aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições, caracterizando-se 

por um planejamento bastante flexível e, por ser assim, possibilita a consideração 

dos mais variados aspectos relativo ao fato estudado. Mattar (1996, p.18) 
acrescenta que este tipo de pesquisa, 

 
visa promover o pesquisador de maior conhecimento sobre o tema ou 
problema de pesquisa em perspectiva. Por isso é apropriada para os 
primeiros estágios da investigação quando a familiaridade, o conhecimento 
e a compreensão do fenômeno por parte do pesquisador são geralmente, 
pouco ou inexistente. 

 
 

        Yin destaca que um estudo de caso deve ter início pelo referencial 

teórico. O autor revela a importância dessa metodologia como um crescente 

instrumento de pesquisa, apresentando suas origens, significados, seu delineamento 
como método de investigação e acentua que sua escolha relaciona-se com os 

objetivos propostos.  

                 Esta referida pesquisa, inicialmente, contou com levantamentos de cunho 

bibliográfico buscando a obtenção de maior número possível de informações acerca 
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do tema em questão, no caso um conhecimento prévio do que já havia sido escrito 

com relação ao fluxo de caixa. 

 
Neste contexto, Mattar (1996, p.20) afirma que “uma das formas mais 

rápidas e econômicas de se amadurecer ou aprofundar um problema de pesquisa é 

através do conhecimento dos trabalhos já feitos por outros, via levantamentos 

bibliográficos”. Portanto, o desenvolvimento desta monografia foi subsidiado por 

trabalhos já elaborados na área, a exemplo de livros, periódicos e sites da Internet. 

Uma vez que o objeto geral deste estudo, conforme já exposto, consiste 

em analisar como os gestores financeiros de empresas cearenses usam o fluxo de 

caixa para a tomada de decisão, a mesma classifica-se, também, como qualitativa, 

em virtude de oferecer condições para uma análise mais adequada do referido 

objeto de estudo.  

Segundo Triviños (1997), a pesquisa qualitativa compreende tanto as 
atividades de investigação que podem ser denominadas específicas, quanto as que 

podem ser caracterizadas por traços comuns. 

Conforme explanações de Lüdke e André (1986, p.13), “entre as várias 

formas que pode assumir uma pesquisa qualitativa destacam-se a pesquisa do tipo 

etnográfico e o estudo de caso”. Este último tipo será o utilizado para o 

desenvolvimento do trabalho em questão. 
Segundo Yin (2005, p.19),  

 
em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se 
colocam questões do tipo ‘como’ e ‘por que’, quando o pesquisador tem 
pouco controle sobre os acontecimentos e quando o foco se encontra em 
fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real.  

 

Na visão de Gil (1991), caracteristicamente o estudo de caso volta-se ao 

estudo profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de forma a permitir o seu 

amplo e detalhado conhecimento. A maior utilidade do mesmo é verificada nas 

pesquisas exploratórias e, em virtude de sua flexibilidade, é recomendável nas fases 

preliminares de uma investigação, para a construção de hipóteses ou reformulação 

do problema. 
O mesmo autor (1991) aponta uma série de vantagens advindas da 

utilização de estudo de caso. A primeira delas é o estímulo a novas descobertas, ou 
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seja, em virtude da flexibilidade do planejamento do estudo de caso, o pesquisador, 

ao longo de seu processo, mantém-se atento a novas descobertas. 

 
Em seguida, tem-se a ênfase na totalidade. Neste aspecto, uma vez que o 

pesquisador volta-se para a multiplicidade de dimensões de um problema 

focalizando-o como um todo, supera-se um problema muito comum, sobretudo nos 

levantamentos em que a análise individual desaparece em favor da análise de 

traços. 

Por fim, a terceira vantagem apontada por Gil (1991, p.60) quando da 

utilização de estudo de caso, é a simplicidade dos procedimentos. “Os 

procedimentos de coleta e análise de dados adotados no estudo de caso, quando 

comparados com os exigidos por outros tipos de delineamento, são bastante 

simples”.  

Finalizando as considerações inerentes à tipologia da pesquisa, ressalta-
se que, fundamentalmente, esta é uma pesquisa descritiva, porém além da sua 

natureza aplicada como estudo de caso, do estabelecimento de uma relação direta 

com a classificação qualitativa e do aspecto exploratório, “descreve com exaustão os 

fatos e fenômenos de determinada realidade”, com apresentação de dados 

coletados, ordenados e classificados (TRIVIÑOS, 1997, p.110). De acordo com o 

autor, é possível também definir a condição de estudo descritivo em virtude do 
aprofundamento da realidade para conhecer, não só a organização em questão, 

mas todas as características que envolvem o tema. 

Para Gil (1991), este tipo de pesquisa além de estudar as características 

do grupo e descrevê-las, deverá estabelecer uma nova visão do problema, o que 

favorecerá os estudos em torno da atuação prática. 

Uma vez definido o tipo de caso, delimitou-se como tipo de estudo de 

caso, um estudo múltiplo holístico. 

Yin (2005, p.61) apresenta quatro tipos básicos de estudo de caso:  

1. Projetos de caso único holístico - unidade única de análise e único caso;  

2. Projetos de caso único incorporado - unidades múltipas de análise e  único 

caso;  

3. Projetos de casos múltiplos holísticos - unidade única de análise e múltiplos 
casos; 
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4. Projetos de casos múltiplos incorporados - unidades múltiplas de análise  e 

múltiplos casos.  

Para tanto, Yin (2005) considera que estudos de caso único e de casos 
múltiplos refletem situações de projetos diferentes e que, mesmo dentro desses 

dois tipos, possam existir unidades unitárias ou múltiplas de análise.  

A definição das unidades de análises é de fundamental importância no 

delineamento do estudo de caso, uma vez que elas definem o objeto de estudo e o 

próprio caso. Segundo Yin (2005), a definição de unidade de análise vai depender 

do enfoque que o pesquisador dá ao estudo e do modo como as questões de 

pesquisa são definidas. . 

Neste estudo de casos, nossas unidades de análises serão duas 

empresas de grande porte, sendo uma varejista e uma prestadora de serviços no 

ramo de hotelaria/entretenimento,  situadas na cidade de Fortaleza-Ce.  

Afirma Gil (1991), que a coleta de dados no estudo de caso realiza-se 
mediante o concurso dos mais diversos procedimentos, sendo os mais usuais, a 

observação, a análise de documentos e a entrevista. 

Frente o exposto, a estratégia metodológica escolhida - o estudo de caso 

– será realizada mediante entrevista, tendo como instrumento de coleta de dados o 

questionário. 
 

Por questionário, entende-se uma sequência estruturada de perguntas 

destinadas a obter dos entrevistados fatos e opiniões e fornecer um veículo para o 

registro dos dados. Nestes termos, o autor realizará a aplicação de questionário do 

tipo estruturado, ou seja, que estabelece a redação exata das perguntas e a ordem 

em que elas vão ser feitas, junto aos gestores das empresas envolvidas, o qual 

constará no Apêndice ‘A’ desta monografia. 

 
6 ESTUDO DE CASO 
 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados colhidos 
mediante aplicação da pesquisa de campo, os quais serão expostos na exata ordem 

que compõe o questionário constante no Apêndice. 

 
6.1 Conceituação do porte de empresas no Brasil 
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Não há unanimidade sobre a delimitação da definição de porte das 

empresas. Na prática, uma variedade de critérios para a sua definição tanto por 

parte da legislação específica, como por parte de instituições financeiras oficiais e 

órgãos representativos do setor, ora baseando-se no valor do faturamento, ora no 

número de pessoas ocupadas, ora em ambos. A utilização de conceitos 

heterogêneos decorre do fato de que a finalidade e os objetivos das instituições que 
promovem seu enquadramento são distintos (regulamentação, crédito, estudos, 

etc.). Mas ainda que essas classificações sejam objetos de contestações, as 

mesmas se fazem necessárias para fins de registro nos órgãos competentes e para 

que possa haver a tributação das mesmas. 

Neste estudo de caso, citaremos o BNDES, que utiliza uma formatação 

com base no faturamento: 
 

Classificação Receita operacional bruta anual 
Microempresa Menor ou igual a R$ 2,4 milhões 
Pequena empresa Maior que R$ 2,4 milhões e menor ou igual a R$ 16 milhões 
Média empresa Maior que R$ 16 milhões e menor ou igual a R$ 90 milhões 
Média-grande 
empresa 

Maior que R$ 90 milhões e menor ou igual a R$ 300 
milhões 

Grande empresa Maior que R$ 300 milhões 
Quadro 8 – Porte de empresas 
Fonte: site BNDES 

 
 
 

 E o IBGE, por sua vez, utiliza a classificação do porte com base no 

número de funcionários, ainda que essa formatação não conte com fundamentação 

legal 
 

 
Quadro 9 – Porte de empresas 
Fonte: site BNDES 
 
Essa contextualização, faz-se necessária para ajudar a definir o escopo das 
unidades de análises deste estudo de caso. 
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6.2 Perfil do Entrevistado e das Empresas 
 

Empresa 1: Empresa de prestação de serviço, no segmento de turismo, 

com 29 anos de existência, situada na Região Metropolitana de Fortaleza. Empresa 

de grande porte, com faturamento anual acima de R$ 300 milhões e com mais de 

1500 funcionários. 
Empresa 2: Empresa de prestação de serviço, no segmento de comércio 

varejista de motocicletas, com 15 anos de existência, com mais de 25 lojas 

espalhadas no interior do estado do Ceará, mas com a administração central em 

Fortaleza. Empresa de grande porte, com faturamento anual acima de R$ 300 

milhões e com mais de 700 funcionários. 

Em se tratando da escolaridade, percebe-se que os sujeitos participantes 

da pesquisa possuem um bom nível de formação superior, com pós graduação ou 

mestrado profissional na área de finanças e/ou controladoria. 

Com relação à função ocupada na empresa, os entrevistados afirmaram 

exercerem as funções ligadas a área financeira, tais como: Controller e Diretor 

Financeiro 
De forma geral, pode-se constatar que os participantes da pesquisa 

constituem-se de gestores do sexo masculino, com bom nível de escolaridade os 

quais atuam em empresas de grande porte e que atuam no mercado há mais de 11 

anos.  

 
6.3 Fluxo de caixa: aplicabilidade e grau de conhecimento 
 

Nesta seção, buscou-se investigar o grau de conhecimento dos sujeitos 

participantes da pesquisa acerca do fluxo de caixa, bem como a forma que o mesmo 

é utilizado pelas empresas. 

Todos os participantes afirmaram ter conhecimento em relação ao fluxo de 

caixa e fazem uso do mesmo, considerando como sendo bom o nível de 

conhecimento acerca do assunto. 

Quando indagados acerca do modo com que a empresa faz uso do fluxo 

de caixa para a tomada de decisão, compilando as respostas obtidas, verificou-se 

que os entrevistados utilizam-se do referido método, tanto no sentido de averiguação 

da disponibilidade dos recursos que devam ser adequados para quitar suas 
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obrigações, quanto para a avaliação das conseqüências do incremento ou redução 

das vendas da organização. 

No caso da empresa 2, a utilização do fluxo de caixa é realizada, em seu 
dia a dia, para verificar a necessidade de caixa para quitação das obrigações e 

análise do impacto da variação das vendas em seu fluxo de caixa.  

A análise do fluxo de caixa é realizada com uma visão de 

aproximadamente duas semanas a frente, devido ao curto prazo de pagamento e 

recebimento, dificultando assim a previsibilidade de um caixa futuro. 

Neste caso, o prazo médio de pagamento de seu principal fornecedor, que 

representa em torno de 95% dos pagamentos, gira em torno de 12 dias, sendo 

basicamente o tempo de transporte da mercadoria comprada. 

E seu contas a receber também tem um prazo médio relativamente curto, 

pois, 65% do recebimento está concentrado em um único cliente, com prazo médio 

de pagamento de 5 dias.  
Após este prazo, o fluxo de caixa perde a acurácia , deixando assim de 

ser relevante, pois, torna-se difícil apresentar uma maior previsibilidade no fluxo de 

caixa. 
O Anexo I mostra como é a apresentação deste fluxo para que os 

gestores possam tomar suas decisões em seu dia a dia. 

Acerca do assunto Assaf Neto e Silva (2002, p.39) expõem: 
 

É neste contexto que se destaca o fluxo de caixa como um instrumento que 
possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma 
empresa. Gerencialmente, é indispensável ainda em todo o processo de 
tomada de decisões financeira. 

 
De igual forma, Meyer (2010, p.14) corrobora com as colocações de Assaf 

Neto e Silva (2002) ao mesmo tempo em que justifica as afirmações pertinentes à 

pesquisa de campo no que se refere ao modo com que a empresa faz uso do fluxo 

de caixa para a tomada de decisão: 
 

Entre os principais benefícios, destaca-se a importância quanto aos 
usuários dessas informações poderem fazer análises quanto à capacidade 
da empresa em honrar seus compromissos, pagar dividendos e 
empréstimos obtidos; à liquidez, solvência e flexibilidade financeira; à 
aplicação dos excessos de caixa da empresa, escolhendo as melhores 
alternativas de investimento; ao grau de precisão das estimativas passadas 
de fluxos de caixa, permitindo ao administrador visualizar a adequação ou 
não das decisões tomadas com reflexos monetários; ao desempenho 



 45

operacional; ao efeito das transações de investimento e financiamento 
sobre a posição financeira; à capacidade de gerar futuros fluxos líquidos 
positivos de caixa; entre outras contribuições.  
 

Em relação a tomada de decisão, a busca pela otimização do caixa é uma 

constate em todas as empresas analisadas . Na atual conjuntura econômica e com a 

crescente competitividade do mercado, a atividade financeira de uma empresa 
requer acompanhamento permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu 

desempenho, bem como proceder aos ajustes e correções necessários. 
Analisando o fluxo de caixa da empresa 1, no Anexo II, por se tratar de 

uma empresa de entretenimento, onde tem atuações em diversos setores, tais como 

hotelaria, barraca de praia e parque aquático, temos uma maior previsibilidade no 

contas a pagar e nos contas a receber. 

Neste caso, tanto o prazo médio de pagamento, quanto de recebimento, é 

em torno de 30 dias, desta forma, conseguimos ter um horizonte maior em nossa 

análise. 

Esta maior elasticidade dos prazo, permite que a empresa, além de utilizar 

o fluxo de caixa para verificar a necessidade de caixa diário, utiliza também para 
uma melhor otimização do fluxo de caixa, gerando receitas financeiras com a 

possibilidade de aplicações de curto prazo. 

Em relação às condições atuais do mercado, para que uma empresa 

possa sobreviver e garantir sua continuidade, faz-se necessário avaliar sempre a 

melhor alternativa dos custos e investimentos, aliando-os, às condições do seu fluxo 

de caixa para que não falte, nem sobre caixa e que antes mesmo que tais fatos 
ocorram, possibilitem ao tomador de decisão que planeje melhor suas ações para 

que a empresa não venha a ter como resultado de suas operações apenas 

prejuízos.  Percebe-se que a última linha deste relatório, numa empresa bem 

administrada financeiramente, deve sempre constar resultados positivos. 

No tocante às vantagens da utilização do fluxo de caixa, os resultados 

colhidos apontaram para: a importância do fluxo de caixa como ferramenta que 

auxilia o administrador financeiro na tomada de decisões, pois prevê o que ocorrerá 

com as finanças da empresa, ou seja, a evolução de equilíbrio ou desequilíbrio entre 

a entrada e a saída de dinheiro em um determinado período, possibilitando a adoção 

antecipada de medidas que possibilitem assegurar a estabilidade de recursos para o 

atendimento das necessidades de caixa. É muito utilizado nas empresas, devido seu 
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fácil entendimento e também por conter informações exatas da situação da 

empresa, permitindo ao administrador detectar variações que possam ocorrer na 

capacidade de atendimento de seus compromissos. Não houve relatos de 
desvantagens ou de dificuldades em sua utilização. 

No que tange à periodicidade da elaboração do fluxo de caixa, os 

participantes da pesquisa afirmaram ter a necessidade de uma elaboração diária ou 

semanal, com projeções de no mínimo 15 dias. 

Sobre este aspecto, Caixeta (2012) leciona que o ideal é a atualização 

diária, por viabilizar aos gestores assim os gestores a visualização da realidade 

financeira em tempo real e, consequentemente, a tomada de decisão mais acertada. 

Acerca do critério da elaboração e, conforme comentário anteriores a 
partir de Gimenes et al (2012), a mesma é definida de acordo com a realidade de 

cada empresa como forma de suprir as atividades futuras, oportunizando um 

controle mais ajustado e auxiliando na tomada de decisões.  
Considerando a importância assumida pela flexibilidade na elaboração e 

ajustes no fluxo de caixa, Gomes e Salas (2001, p.24) preceituam:  
[...] mecanismos de controle não devem assumir as características dos 
instrumentos burocráticos que não facilitam a orientação, o 
aperfeiçoamento contínuo nem a motivação. Ao contrário, devem ser 
bastante flexíveis de modo a facilitarem a adaptação às mudanças. 

 
Neste contexto, Faustino (2005) comenta que admite a aplicação de 

programas como o Excel, largamente utilizada na agilização do procedimento de 

elaboração e avaliação do fluxo de caixa. Contudo, a referida ferramenta é criticada 

por outros autores, em virtude da possibilidade de perdas de dados ou de 
inadequada utilização dos mesmos. Portanto, os sistemas (softwares) são 

considerados mais adequados para tal finalidade, uma vez que permitem a 

elaboração e ajustes de forma integrada, rápida e eficaz. 

 
7 CONSIDERAÇÕS FINAIS 

No atual momento de concorrência acirrada do mercado, impõe-se às 

organizações uma maior habilidade no gerenciamento de seus recursos, não 

cabendo indefinições, posto que as alterações acontecem cada vez mais rápidas. 
Tem-se ainda que significativo número de empresas vêm comprometendo sua 

sobrevivência em virtude da ausência ou inadequação de administração do fluxo de 
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caixa, o qual tem por finalidade expor dados atuais e, consequentemente, 

demonstrar de maneira clara a real situação financeira da organização. 

Considerando a importância pelo fluxo de caixa enquanto ferramenta de 
gestão financeira, este estudo voltou-se à análise de como as organizações utilizam 

a referida ferramenta para a tomada de decisão. Para tanto, foram utilizadas 

pesquisas bibliográficas, exploratórias e analíticas, abrangendo desde a 

característica das empresas e dos entrevistados e, nos questionamentos finais, a 

aplicabilidade e o grau e conhecimento relacionados ao fluxo de caixa. 

A revisão de literatura possibilitou a constatação de que o fluxo de caixa 

contribui para a maximização de acertos na tomada de decisão, uma vez que, ao 

antecipar as ocorrências pertinentes às finanças, permite o ajustamento de 

eventuais discrepâncias em um determinado período. Ressalta-se que o mesmo é 

largamente empregado nas organizações em decorrência de sua simplicidade bem 

como por proporcionar informações precisas da condição da empresa e a 
detectação das inconstâncias que possam acontecer na eficácia de atendimento de 

suas obrigações. 

No que concerne à pesquisa de campo, percebeu-se que, por se tratar de 

empresas de grande porte, com mais de 15 anos de atuação no mercado e bom 

nível de escolaridade dos sujeitos participantes da investigação, o fluxo de caixa tem 

sido adequadamente utilizado na tomada de decisões, principalmente no sentido de 
entendimento da disponibilidade dos recursos que devam ser adequados para saldar 

os compromissos, analisar as consequências do incremento ou redução das vendas 

da organização além da possibilidade da otimização de caixa. 

No tocante às vantagens da utilização do fluxo de caixa, os resultados 

colhidos apontaram para: a estabilidade das entradas e saídas de caixa da 

organização; maximização da visibilidade das respostas financeiras; e, melhor 

compreensão do passado e, consequentemente, possibilidade de elaboração de 

projeção do fluxo de caixa futuro, não identificando desvantagens. 

Também a periodicidade de elaboração do fluxo de caixa pelas empresas 

apresentou-se em conformidade ao exposto na literatura, ou seja, diária, bem como 

a forma com que o mesmo é elaborado (sistemas/softwares). 

Conclui-se, portanto, dizendo que o trabalho não se esgota aqui. Existem 
muitos outros aspectos merecedores de investigação, representando este apenas 

uma contribuição para aqueles que pretendem se aprofundar e desenvolver ações 
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capazes de minimizar as limitações aqui reveladas no que concerne ao 

entendimento e utilização do fluxo de caixa. 

Por fim, sugere-se uma investigação de mesma natureza que contemple 
empresas comerciais de micro e pequeno porte ou, ainda, de médio e grande porte 

dos segmentos industriais e de serviços para que se possa obter uma noção mais 

ampla acerca do tema. 
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APÊNDICE 
 
Prezado Sr.(a).; 
Solicito o favor de dedicar alguns minutos de seu tempo para responder ao questionário. 

Trata-se de parte de um projeto de pesquisa que mostrará através do estudo bibliográfico comparado 
ao resultado real dessa pesquisa, como os gestores financeiros de empresas cearenses, utilizam-se 
do fluxo de caixa para a tomada de decisões.  

Este material fará parte de minha monografia a ser apresentada à Universidade Federal do 
Ceará – UFC. 
 
I SEÇÃO – PERFIL DO ENTREVISTADO E DA EMPRESA 
 
 
1. Escolaridade/ Área de Formação 
 
______________________________________________ 
 
2. Função que ocupa na empresa 
 
______________________________________________ 
 
 
II SEÇÃO – FLUXO DE CAIXA - APLICABILIDADE E GRAU DE CONHECIMENTO 
 
3. Você conhece o fluxo de caixa? 
( ) Sim     ( ) Não 
• Se sim... 
 
4. Você aplica o fluxo de caixa na empresa? 
Sim ( )     Não ( ) 
 
5. Como você considera o seu nível de conhecimento sobre o fluxo de caixa? 
Bom ( )     Regular ( )     Péssimo ( ) 
 
6. Você considera importantes as informações apresentadas no fluxo de caixa? 
Sim ( )     Não ( ) 
 
7. Você utiliza o fluxo de caixa como ferramenta de auxílio nas tomadas de decisões? 
Sim ( )     Não ( ) 
 
• Se sim, 
 
 
8. Como a sua empresa utiliza o fluxo de caixa como tomada de decisão? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
9. Quais as vantagens identificadas pela empresa, na utilização do fluxo de caixa? 
_______________________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
10. Quais as desvantagens identificadas pela empresa, na utilização do fluxo de 
caixa? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
11. Quais as dificuldades identificadas pela empresa, na elaboração/utilização do 
fluxo de caixa? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
12. Quais as facilidades identificadas pela empresa, na elaboração/utilização do fluxo 
de caixa? 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
 
13. Qual a periodicidade da elaboração do fluxo de caixa? 
Diário ( )     Semanal ( )     Mensal ( )     Anual ( )     Outro ( ) 
 
 
14. Qual a forma utilizada para elaboração de fluxo de caixa? 
( ) Excel 
( ) Sistema        Qual?____________________________ 
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