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RESUMO 

 
A importância da abordagem sobre o tema de planejamento financeiro tem gerado grandes 
discussões no âmbito empresarial, com o atual cenário econômico internacional, a busca pela gestão 
financeira transparente e eficiente se torna imprescindível, visto que, a cobrança por resultados e a 
grande competitividade são fatores decisivos para o sucesso de um empreendimento, a partir disso a 
exigência sobre a gestão dos recursos financeiros aumenta. Nos dias atuais a gestão competente dos 
recursos financeiros de uma organização elevam o nível de credibilidade e competitividade 
aumentam significativamente. Através do Fluxo de Caixa é possível ter um controle detalhado da 
saúde financeira da empresa, além de poder se antecipar a possíveis necessidades de caixa e 
realizar projeções para o futuro da organização. O objetivo geral desta pesquisa é analisar a 
importância da Gestão do Fluxo de Caixa para auxílio do gestor nas tomadas de decisões frente aos 
desafios das mudanças atuais do mercado financeiro e busca pela perpetuidade do negócio. Os 
resultados obtidos apresentam que a utilização da ferramenta Fluxo de Caixa possibilita que o gestor 
tenha de maneira registrada e controlada as finanças da empresa, garantindo um bom planejamento 
do futuro da sua organização. 
 
Palavras chave: Caixa, Decisão, Fluxo, Gestão, Planejamento 

Linha de Pesquisa: Administração Financeira e Orçamentária 

 

 

ABSTRACT 
 

The importance of the approach on the subject of financial planning has generated great discussions 
in business, with the current international economic scenario, the search for transparent and efficient 
financial management becomes indispensable, since the demand for results and great 
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competitiveness are factors. Decisive for the success of an enterprise, from this the requirement on 
the management of financial resources increases. Nowadays the competent management of an 
organization's financial resources raise the level of credibility and competitiveness increase 
significantly. Through Cash Flow it is possible to have a detailed control of the financial health of the 
company, and can anticipate possible cash needs and make projections for the future of the 
organization. The general objective of this research is to analyze the importance of Cash Flow 
Management to assist the manager in decision making in face of the challenges of the current 
financial market changes and search for business perpetuity. The results show that the use of the 
Cash Flow tool enables the manager to have the company's finances recorded and controlled, 
ensuring a good planning of the future of your organization. 
. 
 
Keywords: Cash, Decision, Flow, Management, Planning 
 
 
 
1. INTRODUÇÃO  

 
Uma das maiores preocupações que gestores, administradores e 

empreendedores enfrentam diariamente no âmbito empresarial é a higidez financeira 

da empresa. Com o mercado cada vez mais dinâmico e competitivo, a figura do 

gestor deve assumir riscos e buscar estratégias que visam à perpetuidade da 

empresa.  

 Na visão de Andion e Fava (2002) o planejamento estratégico constitui uma 

das mais importantes funções administrativas e é através dele que o gestor e sua 

equipe estabelecem os parâmetros que vão direcionar a organização da empresa, a 

condução da liderança, assim como o controle das atividades. O objetivo do 

planejamento estratégico é fornecer aos gestores e suas equipes uma ferramenta 

que os municie de informações para a tomada de decisão, ajudando-os a atuar de 

forma proativa, antecipando-se às mudanças que ocorrem no mercado em que 

atuam. 

 Seleme (2012), analisando essa questão, afirma que um dos segmentos que 

deve ter atenção é o financeiro, para isso existem diversas ferramentas que auxiliam 

o gestor a gerir de maneira eficiente as finanças de uma empresa, e uma delas é o 

fluxo de caixa. Com essa ferramenta, é possível visualizar a proveniência e o uso do 

dinheiro na empresa, ela também fornece informações para um acompanhamento 

mais criterioso do desempenho dos negócios, identifica os problemas financeiros 
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que a empresa pode vir a enfrentar e possibilita ao gestor um visão ampla de 

possíveis alternativas para otimizar os resultados.  

De acordo com Assaf Neto e Silva (2009) através do fluxo de caixa é possível 

apurar as informações financeiras da empresa, fornecendo ao gestor financeiro a 

real situação financeira da empresa, a partir disso, é possível visualizar as 

necessidades de caixa, e projetar possíveis aplicações, investimentos e gastos que 

possam ocorrer a curto, médio e longo prazo, municiando o gestor financeiro de 

informações e dados estatísticos para que o mesmo possa elaborar uma estratégia 

para tratar tais situações. 

O objetivo do presente trabalho é detalhar as etapas para elaboração da 

ferramenta e explanar sobre a importância do Planejamento da Gestão do Fluxo de 

Caixa como ferramenta para tomada de decisão. 

A respeito da metodologia, faz-se o uso da pesquisa qualitativa descritiva, 

pois tem como princípio a preocupação com a realidade da gestão financeira voltada 

a gestão do caixa e geração de valor a seus clientes, com o enfoque na 

compreensão e explicação dos objetivos propostos, tornando-os mais explícitos 

através do levantamento bibliográfico de livros e artigos confiáveis sobre os assuntos 

supracitados. 

 

 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1. Administração Financeira 

 

O estudo da área de finanças é interessante de ser discutida, pois ela afeta 

diversas pessoas e setores de uma organização, entender sobre esse assunto se 

torna essencial para uma boa gestão financeira pessoal e profissional, visto que, a 

partir deste entendimento o indivíduo terá conhecimento para tomar decisões de 

onde aplicar os recursos financeiros. 
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Frequentemente ouvimos histórias de pessoas que têm dificuldade para 
administrar suas finanças pessoais. Em geral, o problema não se dá pela 
escassez dos rendimentos, mas pelo descontrole absoluto dos gastos 
(ANDRICH; CRUZ, 2013, p. 21) 

 

Com as empresas existe o mesmo problema, onde aparentam ter uma gestão 

financeira bem controlada, pois, são lucrativas, porém, por falta de controle, acabam 

entrando em processo de falência. Saber controlar a movimentação de recursos 

financeiros, prazos de pagamento e recebimento e gestão do planejamento 

orçamentário da organização se torna essencial para a perpetuidade do negócio.  

Saber controlar e movimentar os recursos permitirá que o gestor financeiro 

tome decisões visando o melhor retorno para a organização. 

Sá (2014) reforça que uma falha no processo de projeção implicará em 

resultados errôneos, onde irá acarretar em consequências que obrigará o gestor 

financeiro a captar recursos, em caso de falta do capital ou manter recursos ociosos 

no disponível em caso de recursos excedente. 

O planejamento financeiro visa a redução dos impactos provenientes de erros 

da projeção, que sempre ocorrerá, porém, há formas de controlar e ter maior 

assertividade nas informações geradas para alimentar o mapa de caixa de uma 

empresa. 

De acordo com Andrich e Cruz (2013), um profissional com experiência e 

municiado de informações contábeis fornecidas a partir de uma boa gestão 

financeira, tem grandes chances de obter êxito em suas decisões, onde espera-se 

obter retorno do capital investido de forma rápida e constante. Um profissional com 

tais qualidades é valorizado no mercado de trabalho, pois, realizam a gestão do 

planejamento financeiro, onde agrupam informações derivadas de controles 

financeiros que interferem diretamente na obtenção de resultados e 

consequentemente na geração de valor da organização, tornando-se um grande 

diferencial. 

 

2.2. Controles Financeiros 
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Seleme (2012) diz que as ferramentas de Gestão financeira são 

indispensáveis para uma organização, pois, a partir das informações geradas pelos 

controles financeiros, o gestor irá tomar decisões, baseando-se nos resultados 

gerados, para manter e viabilizar os recursos da empresa, visando o retorno breve e 

continuo dos investimentos e aplicações. 

Os controles financeiros permitem que: 

 

• Conhecer precisamente a origem dos recursos financeiros; 
• Controlar as datas de entrada e saída de recursos financeiros; 
• Ter a exata noção da capacidade de a empresa assumir 
compromissos financeiros; 
• Analisar as fontes de recursos financeiros; 
• Analisar os prazos de pagamento e recebimento. (Seleme, 2012, 
p.23). 
 

Com isso, percebe-se a importância do controle financeiro para as empresa, 

pois, em todos os aspectos da área financeira deve-se utilizar os controles, se bem 

estruturados e utilizados de maneira, são fundamentais conhecer as finanças da 

organização e evitar possíveis desvios de recursos e aplicações impróprias. 

 

2.3. Fluxo de Caixa 
 

De acordo com Abreu Filho et.al (2012) a expressão fluxo de caixa é utilizada 

para indicar as movimentações financeiras de entrada e saída de um projeto de 

investimento ou mesmo de uma empresa, ou seja, os investimentos, receitas, 

custos, despesas, juros, tributos, entre outros, que poderão ser gerados, tanto no 

curto, médio ou nas projeções de longo prazo, em cada período de tempo. 

Assaf Neto e Silva (2009) afirma que a utilização dessa ferramenta torna 

possível a visualização da proveniência e o uso dos recursos financeiros de uma 

empresa, além de fornecer informações confiáveis para um acompanhamento 

detalhado do desempenho financeiro da organização e disponibilizar uma visão 

ampla para o gestor financeiro poder identificar possíveis problemas financeiros que 
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a empresa poderá enfrentar no curto, médio ou longo prazo, tornando possível que 

sejam tomadas ações que minimizem o impacto ou otimizem os resultados. 

 De acordo com Seleme (2012) é importante ressaltar que para a utilização 

efetiva dessa ferramenta é necessário que seja realizado um controle minucioso e 

registro de toda a movimentação financeira do caixa da empresa, 

independentemente do valor, pois, assim é possível ter real controle do disponível, e 

assim definirmos a melhor estratégia para utilização dos recursos financeiros. 

 

2.4. Tipos de Tipo de Fluxo 

 

Segundo Santos (2010) o mercado atual exige que as organizações busquem 

a excelência na gestão financeira, pois, a visão detalhada da saúde das finanças é 

um dos principais fatores para a longevidade e estabilidade, para isso é necessário 

buscar a eficiência e otimização do uso da ferramenta do fluxo de caixa. 

Para Andrich e Cruz (2013), o fluxo financeiro podem ser compreendido de 

acordo com as seguintes especificações, onde o Fluxo de Caixa Realizado 

possibilita verificar se as movimentações financeiras realizadas estavam de acordo 

com os objetivos organizacionais. Esse Fluxo de Caixa pode ser utilizado como 

insumo para a tomada de decisão em períodos futuros. E o Fluxo de Caixa Previsto 

tem como objetivo prever com antecedência as movimentações de entrada e saída 

de caixa e, assim, levar a medidas administrativas para corrigir a rota dessas 

movimentações. 

Morante e Jorge (2008) afirma que, uma gestão adequada do caixa da 

empresa implica em um acompanhamento diário de toda a movimentação financeira, 

onde deve-se registrar diariamente toda entra e saída, e realizar projeções dos 

próximos períodos.  

Comparando os fluxos, realizado e previsto, os gestores têm dados e 

resultados concretos para tornar a administração financeira da empresa mais 

precisa e eficiente. 
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2.5. Demonstrações dos Fluxo de Caixa (DFC) 

 

Para Coutinho et al (2010), as demonstrações do fluxo de caixa evidencia as 

alterações ocorridas no caixa de uma empresa em um determinado período, através 

de relatórios das movimentações do contas a receber e a pagar. Tem como principal 

objetivo demonstrar ao gestor as variações de caixa entre os períodos e também 

fornecer dados históricos para a projeção de caixa, visando estimar o retorno dos 

investimentos dos acionistas e demonstrar a capacidade de honrar com as 

obrigações junto aos seus fornecedores e financiadores. 

É ainda a partir da DFC que se pode entender porque uma empresa que 

apresenta lucro não necessariamente apresenta dinheiro em caixa ou vice e versa. 

Brasil (2007) define que a DFC é um relatório exigido pela legislação atual, 

onde em 28 de dezembro de 2007, foi publicada a Lei n° 11.638/07 que altera vários 

artigos da Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. Essa alteração tem como 

objetivo padronizar as práticas contábeis e demonstrações exigidas nos principais 

mercados financeiros do mundo, tornando mais fácil a análise por parte dos 

investidores estrangeiros. 

Com a nova lei, a apresentação da DFC se torna obrigatória (em substituição 

à DOAR) em companhias abertas e fechadas com patrimônio líquido, na data de 

balanço, superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). Essas mudanças 

mostram que o mercado mundial está passando por diversas mudanças e uma forte 

tendência em tornar transparente toda movimentação das empresas. 

 

2.6. Métodos de Demonstrações de Fluxo de Caixa 

 

Existem dois métodos de elaboração da DFC: Método Direto e Indireto, 

conforme serão conceituados a seguir. 

 

2.6.1 Método Direto 
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Conforme Ching et al (2003), no método direto, as entradas e saídas 

operacionais são apresentadas de forma simples e direta, sendo primeiro as 

entradas e depois as saídas, ou seja, a apresentação do método direto é de fácil 

compreensão mesmo por aqueles que têm pouco ou nenhum treinamento em 

contabilidade financeira. A empresa simplesmente classifica as entradas e as saídas 

de caixa em sua conta bancária de um período como atividades operacionais, de 

investimento ou de financiamento e relata o saldo como movimentação ou geração 

de caixa, podendo ser positiva ou negativa  

De acordo com Coutinho et al (2010) o método direto consiste em apresentar 

os recebimentos e pagamentos de uma empresa a partir das partidas dobradas, 

onde sua premissa é que os resultados e operações financeiras são apresentados 

de maneira precisa, gerando informação com base técnica e anulando qualquer 

interferência da legislação fiscal, criando condições para uma análise técnica e diária 

do disponível. 

 

2.6.2 Método Indireto 

 

Ching et al (2003) analisa o método indireto onde inicia-se com lucro líquido 

do Demonstrativo de Resultados e reconcilia com o caixa líquido das operações. Os 

itens das linhas intermediárias – como depreciação, aumento nas contas a receber e 

aumento nos estoques – explicam por que o lucro difere do caixa resultante das 

operações. Esse é o ponto forte do método indireto. Por outro lado, esse método 

não demonstra os detalhes operacionais, como cobrança dos clientes e pagamento 

aos fornecedores, impostos e outros. 

Conforme Coutinho et al (2010) o método indireto constitui-se a partir do lucro 

líquido, onde todos os itens que o afetam devem ser somados ou subtraídos, porém, 

esses itens devem afetar exclusivamente o capital de giro e consequentemente o 

caixa. O fluxo de caixa do método indireto, baseia-se nos resultados da DRE, onde é 

ajustado a partir dos itens econômicos como depreciação e amortização. O método 

permite conciliar o lucro contábil com o operacional liquido, porém, o processo lento, 



         
                                                                                                    

 
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 2. Novembro, 2019. 

 

visto que, é necessário converter as informações do regime de competência para o 

de caixa, além de que, qualquer mudança na legislação fiscal o método poderá 

apresentar resultados distorcidos. 

 

Abaixo modelo do DFC pelo método indireto: 

 
Fonte: Adaptado de CVM n. º 547 18/08/2008. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O presente trabalho teve como objetivo evidenciar a importância da utilização 

do Fluxo de Caixa para uma gestão eficiente das finanças de uma empresa, onde o 
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gestor financeiro tem o papel de administrar os recursos financeiros, realizando 

planejamento, tomando decisões e buscando recursos menos onerosos para a 

organização, visando o crescimento continuo do empreendimento, pois, atualmente 

o cenário do mercado internacional está cada vez mais dinâmico e exigente, onde a 

utilização de ferramentas de controles financeiros se torna peça fundamental para 

garantir que a empresa tenha uma situação financeira controlada, evitando possível 

falência pela má gestão de seus recursos. 

A utilização da ferramenta fluxo de caixa se torna essencial para a tomada 

decisões, pois, a partir dele é possível realizar uma análise completa e detalhada 

das movimentações dos períodos, sendo possível realizar a projeção e prever com 

antecedência e planejar com maior exatidão e segurança as futuras operações 

financeiras da empresa.  

Conclui-se que a utilização deste instrumento permite que o gestor organize 

todas a informações das movimentações financeiras da empresa, onde poderá, 

honrar com suas obrigações, planejar e controlar quais as melhores utilizações dos 

recursos financeiros realizando projeções a curto, médio e longo prazo, a partir 

disso, elevar o nível de credibilidade da organização atraindo novos investidores e 

gerando valor a seus clientes.   

Acredita-se que o objetivo principal deste artigo foi alcançado, pois, o 

conhecimento sobre o assunto foi expandido. Fica evidenciado que a ferramenta de 

fluxo de caixa é extremamente importante para a gestão financeira e estratégica de 

uma organização, pois, a partir dela o processo para manter as finanças controladas 

irá nortear a empresa a ter mais rentabilidade e municiar os gestores de dados e 

informações conclusivas para definir estratégias com o foco em garantir que a 

empresa mantenha-se competitiva no mercado.  
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