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RESUMO 
O presente trabalho tem por objetivo a aplicação do fluxo de caixa em uma empresa 
comercial para a verificação da situação financeira da empresa, disponibilizando aos 
gestores elementos para auxiliar nas futuras tomada de decisão. Para tanto a metodologia 
utilizada foi um levantamento bibliográfico com aplicação prática por meio de um estudo 
de caso sem que a empresa fosse divulgada. Os resultados foram sendo alcançados à 
medida que se aplicou o modelo de fluxo de caixa e através dele fez-se análise horizontal 
e vertical, permitindo assim a elaboração do fluxo financeiro para o primeiro e segundo 
trimestre de 2006. Observou-se que a empresa possui problemas com relação a entradas 
de recursos de caixa e que vem ainda utilizando-se das sobras de caixa do mês de 
dezembro para a utilização das suas operações ao decorrer dos meses subseqüentes. 
Desta forma foi possível concluir que a utilização dos dados disponibilizados pelos fluxos 
de caixa é uma excelente base de informações para a tomada de decisões das empresas, 
não só as comerciais, como também as demais atividades.  
 
Palavras-Chave: Contabilidade, Fluxo de Caixa. Modelo Fluxo de Caixa. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

Para que qualquer empresa, não importa seu porte, consiga sobreviver no 

atual momento de alta competitividade no mercado, espera-se que ela seja 

extremamente eficaz e eficiente em suas operações com a intenção de atingir 

seus objetivos e conseqüentemente gerar lucro com a rentabilidade esperada. 

Para tanto, é necessário que a empresa possua controle financeiro sobre suas 

atividades para garantir a melhor utilização possível dos recursos. Neste momento 

entra em cena a Contabilidade como fonte de informações para o controle e a 

tomada de decisões. O controle contábil-financeiro das operações só se torna 

possível por meio da utilização de princípios e técnicas contábeis. 

 

De acordo com Martins (2000, p. 323): “Controle significa conhecer a 

realidade, compará-la com o que deveria ser, tomar conhecimento rápido das 

diversidades e suas origens e tomar atitudes”. 

 

Para Martins & Lisboa (2005, p. 2): “a contabilidade nasceu única e 

exclusivamente para fins gerenciais” dos mercadores com o objetivo de satisfazer 

as necessidades de mensuração do resultado e controle do Patrimônio. 

 

Entretanto, atualmente, o que se verifica por meio de pesquisas é que a 

maioria das empresas não utiliza a Contabilidade como uma ferramenta aliada no 

processo decisório, mas sim como um “mal necessário” decorrente das obrigações 

fiscais. 

Segundo Marion (1985, p. 21): 

Na verdade, houve uma distorção da finalidade da contabilidade 
nessas empresas: estão preocupadas em atender as exigências 
do governo (e, se possível, até mesmo ludibriá-lo), esquecendo-se 
dos elementos fundamentais para sua sobrevivência, que são os 
dados para as tomadas de decisão. 
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Diante do exposto, este trabalho se propõe a trazer um estudo de caso para 

demonstrar ao gestor a importância e utilidade da Contabilidade em sua empresa, 

utilizando o fluxo de caixa como um instrumento gerencial para a tomada de 

decisões. 

Conforme Frezatti (1997, p. 28): “Um instrumento gerencial é aquele que 

permite apoiar o processo decisório da organização, de maneira que ela esteja 

orientada para os resultados pretendidos”. 

 

Assim para um gestor planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os 

recursos financeiros de uma empresa para um determinado período, é preciso 

utilizar o Fluxo de Caixa, no qual reflete em termos financeiros a situação da 

empresa. Nesse processo de elaboração do fluxo de caixa são utilizadas técnicas 

gerenciais para projetar as vendas e os custos da empresa, para que não possa 

haver desperdícios em seus caixas, assim aumentando seus resultados.  

 

Esta pesquisa apresenta o Fluxo de Caixa de uma empresa comercial 

situada na grande Florianópolis. Com esses dados poder-se-a construir e analisar 

o Fluxo de Caixa.  
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1.1 JUSTIFICATIVA 

 

Com o avanço do sistema econômico e social capitalista, a Contabilidade 

está cada vez mais exigindo do contador uma postura flexível, para que o mesmo 

esteja preparado a novos desafios. Hoje, para ter uma empresa estável é preciso 

gerenciar todos os recursos financeiros com responsabilidade e competência, 

mais com isso só se pode ter com a ajuda e colaboração de todos os 

responsáveis pela empresa. 

 

As organizações procuram estar sempre atualizadas em relação ao 

mercado econômico, assim vêm sendo cada vez mais implementadas as novas 

técnicas de fluxo de caixa para auxiliar a gestão, para que a mesma faça 

planejamentos de seus recursos financeiros. 

 

O planejamento financeiro relaciona-se diretamente com a elaboração do 

fluxo de caixa, pois com ele a empresa poderá saber as necessidades ou os 

excedentes de recursos financeiros, assim se antecipando para tomar a decisão 

mais cabível para solucionar seus problemas de caixa. 

 

 Porém não basta apenas elaborar um fluxo de caixa e realizar 

planejamentos, é necessário se fazer o controle, pois o gestor terá que estar 

preparado para imprevistos financeiros que venham acontecer. 

 

 Com isso pode-se dizer que o planejamento e o controle de fluxo de caixa 

possuem muitos benefícios para uma empresa, pois eles têm capacidades 

preditiva dos recursos financeiros.  

 

Com a preocupação de controlar e prever os movimentos financeiros de 

uma empresa comercial é que se realizou esta pesquisa, cuja proposta é a 

elaboração do fluxo de caixa como instrumento útil e essencial para o 
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desenvolvimento de novas alternativas de investimentos e ou financiamentos, 

facilitando assim a sua gestão.  

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

Sabendo-se que o fluxo de caixa além de facilitar a tomada de decisão com 

bases nos dados por ele fornecidos, é um forte instrumento para administrar a 

evolução de uma empresa, percebeu-se a necessidade de elaboração do fluxo de 

caixa em uma empresa comercial como reposta aos seguintes questionamentos: 

 

- Qual a melhor forma de apresentação do fluxo de caixa da empresa? 

- Que atividades mantêm o fluxo de caixa da empresa?  

 

1.3  OBJETIVO 

 
Com a elaboração desta pesquisa, pretende-se atingir os objetivos 

propostos. 

 

1.3.1 - Objetivo geral 

 
Aplicar o fluxo de caixa como ferramenta de apoio para a gestão em uma 

empresa comercial. 

 

1.1.1 - Objetivo específico 
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- Coletar os movimentos de entradas e saídas de caixa para a aplicação 

do modelo adequado; 

- Identificar as atividades que mantém o fluxo de caixa. 

- Diagnosticar a situação financeira atual e propor melhorias na 

implantação do fluxo de caixa. 

1.4 SUPOSIÇÕES  

Para responder previamente as questões levantadas, utilizou-se o 

conhecimento antecipado da situação das empresas, formulando-se as seguintes 

suposições: 

 

- A aplicação do fluxo de caixa traz melhorias ao gerenciamento da 

empresa com relação às estradas e saídas dos recursos financeiros. 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

O presente trabalho esta estruturado em seis capítulos que demonstram 

teoricamente e de forma prática a elaboração de um fluxo de caixa como base de 

informação disponibilizada aos gestores no auxílio das tomadas de decisões em 

uma empresa comercial. 

No primeiro capítulo, ou seja, na introdução, aborda-se a contextualização, 

a justificativa para a escolha do tema, a definição do problema de pesquisa, bem 

como seu objetivo geral e específico e suas suposições. 

O segundo capítulo refere-se se a fundamentação teórica da contabilidade 

gerencial, abordando sua conceituação, finalidade e importância, além do sistema 
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de informação contábil, sistema de informação gerencial e sobre as informações 

geradas pela contabilidade gerencial. 

No terceiro capítulo evidencia-se a fundamentação do fluxo de caixa, 

descreveu-se, portanto sobre o fluxo de caixa e seu modelo proposto como 

instrumento para a tomada de decisão. 

No quarto capítulo descreve-se a metodologia da pesquisa utilizada para 

realização deste trabalho de conclusão de curso. 

No quinto capítulo apresenta-se o estudo de caso, e a análise dos 

resultados obtidos por meio de tabelas e relatórios, permitindo um melhor 

entendimento dos resultados encontrados por meio de análises. 

E no sexto capítulo apresentam-se as considerações finais, generalidades, 

quanto o alcance dos objetivos propostos, as limitações e as recomendações para 

futuros trabalhos. 



2. CONTABILIDADE GERENCIAL 

Este capítulo aborda sobre a Contabilidade Gerencial, sua conceituação, 

finalidade, sua importância nas entidades, sistema de informação contábil (SIC) e 

sistema de informação gerencial (SIG) além das informações geradas pela 

contabilidade gerencial. 

A contabilidade gerencial é utilizada como ferramenta para auxiliar os 

gestores nas tomadas de decisões. 

Para Padoveze (1996, p.24) “a contabilidade gerencial é relacionada com o 

fornecimento de informações para os administradores – isto é, aqueles que estão 

dentro da organização e que são responsáveis pela direção e controle de suas 

operações”. 

Segundo Iudícibus (1998, p. 21): 

“pode-se afirmar que todo procedimento, técnica, informação ou 
relatório contábil feitos “sob medida” para que a administração os 
utilize na tomada de decisões entre alternativas conflitantes, ou na 
avaliação de desempenho, recai na contabilidade gerencial.”. 

Para a tomada de decisão os gestores necessitam alcançar os objetivos 

predeterminados pela organização das várias atividades, para que isto ocorra é de 

suma importância utilizar os dados fornecidos pela contabilidade gerencial.   

Tendo como objetivo proporcionar melhores resultados nas tomadas de 

decisões, verifica-se que a Contabilidade Gerencial fornece informações 

importantes para os gestores. 

A Contabilidade gerencial tem como finalidade transmitir informações 

auxiliando de forma direta os gestores no processo decisório de uma entidade.  

De acordo com Iudícibus (1998, p.21), a contabilidade gerencial “[...] está 

voltada única e exclusivamente para a administração da empresa, procurando 
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suprir informações que se ”encaixem” de maneira válida e efetiva no modelo 

decisório do administrador”. 

Para ser um bom contador gerencial “é fundamental saber “tratar”, refinar e 

apresentar de maneira clara, resumida e operacional dados esparsos contidos nos 

registros da contabilidade financeira, de custos etc.”. (Iudícibus 1998, p. 23). 

No entanto o contador gerencial precisa analisar primeiramente os dados 

contábeis adquiridos por meio das demonstrações e descrever claramente os 

fatos mais importantes para as áreas específicas. 

A contabilidade gerencial é considerada uma contabilidade administrativa 

por preocupar-se com os diversos setores da entidade. 

Para Atkinson et al (2000, p. 37) as informações advindas da contabilidade 

gerencial auxilia os gestores por informar: 

“Medidas da condição econômica da empresa, como as de custos e 

lucratividade dos produtos, dos serviços, dos clientes e das atividades das 

empresas, são obtidas dos sistemas de contabilidade gerencial”. 

Atkinson et al (2000, p. 37) ainda completa: “Essas medidas de 

desempenho econômico ligam a estratégia da empresa à execução da estratégia 

individual de cada unidade operacional”. 

Para Atkinson et al (2000, p. 39) as informações da contabilidade gerencial 

eram utilizadas: “[...] para dois propósitos diferentes”: 

1. Para controlar e melhorar a eficiência. 

2. Para decisões de preço “e de mix de produtos””. 

No entanto verifica-se que a contabilidade gerencial por proporcionar 

informações precisas advindas das demonstrações contábeis, interpretando assim 
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a realidade da mesma, se torna muito importante. Sendo assim possibilitando os 

gestores a tomarem uma decisão para o melhor caminho a seguir dentro da 

entidade. Entretanto pode-se dizer que a contabilidade gerencial é uma ferramenta 

que auxilia os gestores, onde se utiliza o sistema de informação para gerar dados 

importantes. 

2.1 SISTEMA DE INFORMAÇÃO 

 

O Sistema de Informação gera dados importantes principalmente como 

instrumento para os gestores no apoio ao planejamento estratégico e no processo 

de decisão. 

Segundo Polloni (2000, p. 54) “Sistemas de informação: qualquer sistema 

que processe informações e produza resultados para um fim específico, em que 

cada um de seus sistemas integre um sistema automatizado de uma organização”. 

No entanto a informação apesar de ser tratada como um produto qualquer, 

ela é de suma importância para a tomada de decisão. 

Para Padoveze (1996, p.34) “a informação deve ser tratada como qualquer 

outro produto que esteja disponível para consumo”. 

De acordo com Polloni (2000, p. 31) é necessária a definição de alguns 

moldes para se ter um sistema de informação eficaz: 

1. Produzir informações realmente necessárias, confiáveis, em 
tempo hábil e com custo condizente, atendendo aos requisitos 
operacionais e gerenciais de tomada de decisão. 
2. Ter por base diretrizes capazes de assegurar a realização dos 
objetivos, de maneira direta, simples e eficiente.  

3. Integra-se a estrutura da organização e auxiliar na coordenação 
das diferentes unidades organizacionais (departamentos, divisões, 
diretorias etc.) por ele interligadas. 
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4. Ter um fluxo de procedimentos (internos e externos ao 
processamento) racional, integrado, rápido e de menor custo 
possível. 

5. Contar com dispositivos de controle interno que garantam a 
confiabilidade das informações de saída e adequada proteção dos 
dados controlados pelo sistema.  
6. Finalmente, ser simples, seguro e rápido em sua operação. 

Para um gestor obter informações necessárias de uma entidade, um 

sistema de informação deve promover informações necessárias e úteis, de forma 

rápida e segura. 

É importante salientar que a conquista de um bom resultado não depende 

só das informações produzidas pelos sistemas, depende como a informação é 

administrada pelos gestores da entidade. 

2.1.1 Sistema de Informação Contábil (SIC) 

 

O sistema de informação contábil é o registro das transações que ocorrem 

nas empresas, formando um banco de dados, com objetivo de atender os usuários 

através de relatório e demonstrações contábeis. 

Para Magalhães e Lunkes (2000, p. 26) “Um sistema de informações 

processa dados (input) e transforma-os em relatórios (output). Esses relatórios são 

as informações destinadas a pessoas que tomam decisões (usuários)”. 

Para Padoveze (1996, p.36) “Três pontos são fundamentais para que um 

sistema de informação contábil tenha validade perene dentro de uma entidade. 

São os seguintes: operacionalidade, integração e custo da informação”. 

No primeiro ponto: a operacionalização deve-se coletar, armazenar e 

processar as informações. 
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No segundo ponto: a integração significa que todas as áreas têm que estar 

integradas em um único sistema de informação contábil, para facilitar o 

gerenciamento das informações, ou seja, todos utilizando o mesmo sistema de 

informação. 

No terceiro ponto: o custo da informação é a relação do custo com o 

benefício em relação ao sistema de informação contábil, ou seja, o beneficio deve 

ser maior que o custo. 

No entanto pode-se dizer que as atividades contábeis exercidas dentro de 

uma entidade significa um sistema de informação contábil, visto que, as entradas 

e saídas de dados são de responsabilidade deste setor. 

2.1.1.1 Estrutura dos Sistemas Contábeis Operativo e Informativo 

Para se saber a estrutura dos sistemas contábeis de uma entidade, precisa-

se saber dos aspectos internos e externos da empresa. 

O sistema operativo resume as informações pela a entrada dos dados no 

sistema, ou seja, pela inclusão dos fatos contábeis gerados dentro da entidade, 

podendo ser as entradas, as saídas entre outros. Sendo assim para ter um bom 

sistema operativo de qualidade deve-se ter um Plano de Contas bem estruturado. 

Sobre o sistema operativo Magalhães e Lunkes (2000, p. 42) descrevem: 

Este sistema é ativado com a observância de infinitas variáveis 
organizacionais e conjunturais: 
a. baseado no planejamento contábil, que compreende um Plano 
de Contas capaz de harmonizar: (1º) uma definição para o 
processo de operações contábeis escolhido; (2º) uma estrutura de 
contas patrimoniais de conformidade com a legislação societária 
pertinente a empresa; (3º) uma estrutura de resultados capaz de 
atender ao vulto das transações e a natureza das operações, 
setores de responsabilidade etc.; (4º) um conjunto de 
programações, normas e procedimentos preestabelecidos; (5º) um 
subsistema de arquivamento de documentação; [...] 
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Para Magalhães e Lunkes (2000, p. 42) 

O sistema contábil: 

[...] b. é operacionalizado, num conjunto de limitações: estrutura 
organizacional, vulto dos investimentos de capital, natureza e vulto 
das transações, políticas administrativas, normas próprias; 

c. é influenciado pelas políticas governamentais, econômicas, 
sociais e educacionais; pelas legislações societárias, comercial e 
tributária, que constituem input ao sistema 

Contudo pode-se verificar que o centralizador dos dados obtidos pela 

empresa é o sistema contábil operativo. 

Já o sistema contábil informativo é o gera um relatório que tem em vista as 

informações inseridas no sistema operacional. 

Segundo Magalhães e Lunkes (2000, p. 43) “O sistema informativo, em 

Contabilidade, é a saída ou output do sistema operativo e é composto pelo 

conjunto de informações sistematizadas que propiciam o atendimento aos 

usuários de informações”. 

Verifica-se que o principal elemento do sistema de informação gerencial é o 

sistema de informação contábil, pois produz informações financeiras e não 

financeiras da entidade. 

2.1.2 Sistemas de Informação Gerencial (SIG) 

O sistema de informações gerenciais é de suma importância para os 

gestores no auxilio em um processo decisório, pois promove informações de 

extrema necessidade de todas as áreas da entidade. 

Para Robbins (2005, p. 151) “Um sistema de informações gerenciais (SIG) 

é um sistema utilizado para prover a administração regularmente das informações 
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de que necessita. Teoricamente este sistema pode ser manual ou informatizado, 

[...]”. 

Para um sistema de informações gerenciais promoverem informações para 

as necessidades da empresa, é necessário ter um bom banco de dados, pois sem 

ele não haverá interligações entre os setores. 

Polloni (2000, p. 27) descreve que: 

O recurso mais importante para o Sistema de Informação 
Gerencial (SIG) é com certeza o banco de dados, que comporta a 
interligação entre arquivos (vários arquivos lógicos em um único 
arquivo físico) e promove a obtenção de respostas rápidas e ágeis 
na manipulação dos dados. 

Segundo Atkinson et al. (2000, p. 36) Informações gerenciais contábeis são: 

Dados financeiros e operacionais sobre atividades, processos, 
unidades operacionais, produtos, serviços e clientes da empresa; 
por exemplo, o custo calculado de um produto, de uma atividade, 
ou de um departamento, relativo a um período de tempo recente. 

A Entidade para atingir suas metas utiliza este sistema que auxilia os 

gestores a organizar e planejar de forma eficiente o controle das decisões de uma 

entidade, demonstrando uma visão das operações. Assim os gestores possuem a 

fundamentação e sustentação para a tomada de decisão. 

Sendo assim, o sistema de informação gerencial deve estar atualizado 

periodicamente, pois precisa demonstrar a situação atual da entidade, para não 

haver problemas perante as decisões tomadas pelos gestores. 

2.2 INFORMAÇÕES GERADAS PELA CONTABILIDADE GERENCIAL 

As informações geradas pela contabilidade gerencial, são as melhores e as 

mais confiáveis ferramentas que os gestores possuem para auxiliá-los no 
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processo de tomada de decisão. Além disso, estas informações ainda auxiliam em 

outros setores da entidade. 

Para Atkinson et al (2000 p. 37,38): 

As informações geradas pela contabilidade gerencial podem 
auxiliar os funcionários a aprenderem como fazer o seguinte: 

1. Melhorar a qualidade das operações. 

2. Reduzir os custos operacionais. 

3. Aumentar a adequação das operações às necessidades dos 
clientes. 

Ainda segundo Atkinson et al (2000, p. 45) a “informação gerencial contábil 

participa de várias funções organizacionais diferentes – controle operacional, 

custeio do produto e do cliente, controle administrativo e controle estratégico”. 

Pode-se verificar que desta forma as informações geradas pela 

contabilidade gerencial devem transmitir informações claras e reais sobre a 

entidade, auxiliando no melhor gerenciamento da mesma. 

A seguir será fundamentado o Fluxo de caixa que é tão importante para o 

auxilio de tomada de decisão. 

 



3. FLUXO DE CAIXA 

O fluxo de caixa é uma das principais ferramentas de gestão utilizada pelo 

gestor. É um instrumento importante para o controle dos recursos disponíveis da 

empresa.  

Segundo Zdanowicz (1989, p. 37), pode-se conceituar fluxo de caixa como 

“[...] instrumento de programação financeira, que corresponde às estimativas de 

entradas e saídas de caixa em certo período de tempo projetado.”  

Trata-se de um instrumento que pode ser elaborado a curto ou a longo 

prazo. A curto prazo, para controle do capital de giro da empresa e, a longo prazo, 

para avaliação da capacidade de investimento em itens do ativo permanente. 

Ainda de acordo com Zdanowicz (1989, p. 24): 

O fluxo de caixa pode também ser conceituado como o 
instrumento utilizado pelo administrador financeiro com o objetivo 
de apurar os somatórios de ingressos e desembolsos financeiros 
da empresa, em determinado momento, prognosticando assim se 
haverá excedentes ou escassez de caixa, em função do nível 
desejado pela empresa. 

Com isto, verifica-se a importância da utilização desta ferramenta na 

organização, para que esta tenha controle de seu numerário, podendo aplicá-lo da 

melhor maneira possível ou então procurar a solução mais adequada, caso haja 

falta de recursos. 

Entretanto, Matarazzo (1998, p. 369) conceitua fluxo de caixa de forma 

simplificada: “Fluxo significa movimento. Assim, fluxo de caixa pode ser definido 

como movimento de caixa.”.  

Blatt (2001, p. 124) também fala resumidamente que “a definição mais 

precisa de fluxo de caixa é aquela que consiste no total de recebimentos em caixa 
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menos o total de pagamentos em caixa durante um período do relatório 

financeiro”. 

Entende-se, através do exposto pelos autores, o fluxo de caixa é um 

instrumento de planejamento financeiro, onde se encontram as entradas e saídas 

de recursos da organização em determinado período de tempo. Sendo assim, 

torna-se fundamental sua existência nas organizações, para gerar informações 

sobre o desempenho financeiro da mesma, no passado, no presente e, projetar o 

desempenho futuro. 

O fluxo de caixa tem como principal objetivo, dar ao gestor a visão da 

movimentação dos recursos disponíveis na empresa, verificando o grau de 

liquidez da mesma, como diz Zdanowicz (1989, p. 38): 

O principal objetivo do fluxo de caixa é dar uma visão das 
atividades desenvolvidas, bem como as operações financeiras que 
são realizadas diariamente, no grupo do ativo circulante, dentro 
das disponibilidades e que representam o grau de liquidez da 
empresa. 

Ainda segundo Zdanowicz (1989), há ainda outros objetivos que podem ser 

considerados na elaboração de um fluxo de caixa. A seguir, destacam-se alguns 

deles: 

Empregar, da melhor maneira possível, os recursos financeiros disponíveis 

na empresa, evitando que fiquem ociosos, e antecipadamente poder estudar a 

melhor aplicação para os mesmo; 

Planejar e controlar os recursos financeiros da organização com base nas 

projeções de vendas, despesas operacionais e também nos índices de 

rotatividade, como prazo médio de estoques, clientes e fornecedores; 

Analisar as fontes de créditos que oferecem empréstimos menos onerosos, 

quando necessário. 
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 Para Matarazzo (1998), os principais objetivos da demonstração do fluxo 

de caixa são: 

Avaliar alternativas de investimentos; 

Avaliar e controlar ao longo do tempo as decisões importantes que são 

tomadas na empresa, com reflexos monetários; 

Avaliar as situações presente e futura do caixa na empresa, posicionando-a 

para que não chegue a situações de liquidez; 

Certificar que os excessos momentâneos de caixa estão sendo 

devidamente aplicados. 

Segundo Assaf Neto e Silva (2002, p. 41): 

[...] o objetivo fundamental para o gerenciamento dos fluxos de 
caixa é atribuir maior rapidez às entradas de caixa em relação aos 
desembolsos ou, da mesma forma, otimizar a compatibilização 
entre a posição financeira da empresa e suas obrigações 
correntes. 

Dessa forma, verifica-se que o fluxo de caixa tem diversos objetivos, assim 

este pode ser utilizado para diferentes fins, em uma única empresa, sendo 

adaptado à situação que a mesma está vivenciando. O que, também, torna as 

tomadas de decisões mais precisas. 

O Fluxo de Caixa deve ser planejado, pois o gestor tem a obrigação de 

saber previamente como está o grau de liquidez da empresa. Para isto, utiliza-se 

do fluxo de caixa, controlando os ingressos e desembolsos dos recursos, podendo 

assim, planejar as ações futuras. 

De acordo com Zdanowicz (1989, p. 50): 



 24

É importante o planejamento do fluxo de caixa, porque irá indicar 

antecipadamente as necessidades de numerários para o atendimento dos 

compromissos que a empresa costuma assumir com prazos certos para serem 

saldados. Com isso, o administrador financeiro estará apto a planejar com devida 

antecedência, os problemas de caixa que poderão surgir em conseqüência de 

reduções cíclicas das receitas ou de aumentos no volume dos pagamentos. 

A projeção do fluxo de caixa também é fundamental para o controle, 

situando o gestor no cenário que a empresa estará num futuro próximo e, o 

planejamento, para que esse, possa com antecedência e prudência, analisar e 

tomar a atitude cabível. 

O fluxo de caixa faz-se necessário ainda, para o controle do capital de giro 

da empresa. Ele dá condições não somente de avaliar a capacidade de 

pagamento a curto prazo de fornecedores, mas também propicia avaliar a 

capacidade de investimentos a longo prazo em itens do ativo permanente. 

O fluxo de caixa é elaborado para que seus usuários utilizem para diversas 

finalidades. Nesse sentido, avalia-se: 

A capacidade que a empresa terá para gerar caixa positivo nos períodos 

futuros; 

A capacidade da empresa de honrar com seus compromissos, efetuar 

pagamentos aos sócios e a terceiros; 

A liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa; 

O desempenho operacional de diferentes empresas, por eliminar distintos 

tratamentos contábeis para as mesmas atividades e eventos; 

A exatidão considerável das estimativas para os futuros fluxos de caixa; 
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As conseqüências, sobre a condição financeira da empresa, das atividades 

de investimentos e de financiamento. 

Além disto, o fluxo de caixa é de fundamental importância no auxilio do 

controle do equilíbrio financeiro da empresa. Este antecipa ao gestor a projeção 

da situação financeira, proporcionando assim, tomar decisões de acordo com o 

cenário que se apresenta. 

Como visto, o fluxo de caixa é o conjugado dos ingressos e desembolsos 

financeiros projetados pelo gestor para um dado período. 

3.1 MODELO DE FLUXO DE CAIXA 

A seguir, dispõe-se um modelo de fluxo de caixa proposto por Zdanowicz 

(2004, p. 145): 

QUADRO 1: CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA PONDERADO    
  
     MÊS: ....... $ 

AVALIAÇÃO DO MÊS 
PROJEÇÕES PARA 

OS PROXIMOS 
MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ��... ... ... 
RECEBIMENTOS       ��      
Vendas à vista       ��      
Cobranças simples       ��      
Descontos/cauções       ��      
(-) Reembolsos       ��      
TOTAL       ��      
PAGAMENTOS       ��      
Fornecedores       ��      
Salários com ES       ��      
Despesas gerais de fabricação       ��      
Despesas administrativas       ��      
Despesas com vendas       ��      
Despesas tributárias       ��      
Despesas financeiras       ��      
TOTAL       ��      

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL       ��      
RECEBIMENTOS       ��      
Vendas de itens do ativo imobilizado       ��      
Aumentos de capital social       ��      
Empréstimos/financiamentos       ��      
Receitas Financeiras       ��      
Materiais em geral       ��      
TOTAL       ��      

EXTRA - OPERACIONAL 

PAGAMENTOS       ��      
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Amortizações       ��      
Imobilizações       ��      
Dividendos a distribuir       ��      
Gratificações a pagar       ��      
Outros       ��      
TOTAL       ��      
SALDO EXTRA-OPERACIONAL       ��      

  SALDO CALCULADO       ��      
(-) Pagamentos de compromissos vencidos       ��      
Saldo inicial de caixa       ��      

SALDO APURADO       ��      
Empréstimos/suprimentos de caixa         ��      
(-) Pagamentos empréstimos/suprimentos de caixa       ��      

SALDO FINAL DE CAIXA       ��      

FATURAMENTO       ��      

COMPRAS DE INSUMOS       ��      
Fornecedores em atraso       ��      
Outros compromissos vencidos       ��      

TOTAL DOS COMPROMISSOS VENCIDOS       ��      

OUTROS CRÉDITOS EM PROCESSAMENTO       ��      
Duplicatas em carteira       ��      
Duplicatas a receber vencidas       ��      
��CONVEÇÕES ADOTADAS PARA AVALIAR OS DESVIOS DO FLUXO DE CAIXA     
��Diferença não significante (10%)        

�� Sem diferença (5%)        
⊗ Diferença alarmante        
⊕ Diferença favorável        

No capitulo seguinte será apresentado à metodologia utilizada no trabalho. 

 

 



4.  METODOLOGIA  

Este capítulo apresenta aspectos metodológicos básicos para realização 

deste trabalho monográfico. A princípio, apresentam-se as questões norteadoras 

do mesmo e, na seqüência, a caracterização do estudo quanto às fontes de 

informações, à abordagem, aos objetivos e aos procedimentos e instrumentos de 

coleta dos dados. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

Para a composição do referencial teórico, será empregada como fonte de 

informação a pesquisa bibliográfica. Esta, segundo Oliveira (2002, p. 119) “tem por 

finalidade conhecer as diferentes formas de contribuição científica que se 

realizaram sobre determinado assunto ou fenômeno.” 

A abordagem empregada será, predominantemente, qualitativa, pois 

conforme Richardson (1989), este método fornece um processo a partir do qual 

pode-se identificar questões-chave e formular perguntas. Entretanto, ainda que em 

menor escala, poderá existir a presença da abordagem quantitativa, pois, como 

afirma o autor, ambos os métodos se complementam na fase de planejamento, na 

coleta dos dados e no tratamento que é dado às informações. 

O trabalho em questão caracteriza-se como descritivo, pois, conforme 

Cervo e Bervian (1983), procura-se estudar fatos e fenômenos do mundo físico e 

especialmente do mundo humano, sem a interferência do pesquisador.  

Utilizar-se-á também a análise documental, que, segundo Richardson 

(1989, p. 182), consiste em “uma série de operações que visam estudar e analisar 

um ou vários documentos e descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com 

as quais podem estar relacionados.”. 
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Quanto aos procedimentos de coleta, tratar-se-á de um estudo de caso, que 

segundo Goldenberg (1997, p.33), “não é uma técnica específica, mas uma 

análise holística, a mais completa possível, que considera a unidade social 

estudada como um todo, seja um indivíduo, uma família, uma instituição ou uma 

comunidade.” O mesmo será realizado a partir de valores cedidos de uma 

empresa comercial. 

4.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para a execução deste estudo de caso foi necessário primeiramente 

escolher uma empresa e em seguida verificar se a mesma disponibilizaria seus 

dados para a realização deste trabalho científico. Para então desenvolvê-lo 

adequadamente de acordo com seus objetivos foi necessário seguir algumas 

etapas para finalização da pesquisa: 

� Foi realizada uma pesquisa documental e bibliográfica que serviu para 

desenvolver a fundamentação teórica deste trabalho; 

 

•    Os dados foram tirados dos demonstrativos de uma Empresa Comercial, onde 

foi implementado o estudo de caso; 

•      Elaboração e análise do Fluxo de Caixa. 



5.  ESTUDO DE CASO 

 Neste capitulo será desenvolvido um estudo de caso com o fluxo de caixa, 

de uma empresa de comércio situada na cidade de Florianópolis, evidenciando as 

informações que o mesmo fornece para a tomada de decisão na empresa 

estudada. A tabela nº. 1 apresenta o fluxo de caixa de janeiro de 2006. 

TABELA 1 

AVALIAÇÃO DO MÊS PROJEÇÕES PARA OS 
PROXIMOS MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista            50.307,60  24%       
Vendas à prazo          162.339,46  76%       
TOTAL          212.647,06  100,00%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores         247.897,27  49,52%       
Salários             51.623,07  10,31%       
Pró-Labore             54.603,12  10,91%       
Despesas administrativas            68.950,48  13,77%       
Despesas com vendas             18.948,20  3,79%       
Despesas tributárias             58.551,98  11,70%       
Despesas financeiras                            -   0,00%       
TOTAL          500.574,12  100,00%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL       (287.927,06)         
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                              -         
TOTAL                            -                            -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                            -                            -         
Outros                            -                            -         
TOTAL                            -                            -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                            -           
  SALDO CALCULADO       (287.927,06)         
Saldo inicial de caixa         357.729,00          
SALDO FINAL DE CAIXA             69.801,94          

Fonte: Autor 
 

 A tabela 1 mostra as operações realizadas no mês de janeiro de 2006, onde 

inicia-se com um caixa de R$ 357.729,00. O maior recebimento de janeiro é de 

origem das vendas realizadas em 2005 com vencimento em 2006, pois 76% dos 

seus recebimentos são de suas vendas a prazo, já 24% realizadas a vista, de um 

total de R$ 212.647,06. 

 Em janeiro de 2006 os responsáveis pelo grande desembolso são os 

fornecedores com R$ 247.897,27, representando 49,52% das saídas, em segundo 
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vem às despesas administrativas com 13,77% , seguido com 11,70% das 

despesas tributárias e 10,91% do pró-labore. Pode-se notar que as despesas de 

vendas são as que menos desembolso apresentaram, o que representa apenas 

3,79% de um total de R$ 500.574,12. 

 Com esses grandes desembolsos para pequenos recebimentos pode-se 

verificar que o saldo de caixa inicial foi o que manteve o caixa, já que o total de 

recebimentos não cobre o total de desembolsos. Com esse problema a empresa 

conseguiu ficar com um saldo final de caixa em R$ 69.801,94. 

 A tabela nº. 2 apresenta o fluxo de caixa de fevereiro de 2006.  

TABELA 2 

AVALIAÇÃO DO MÊS PROJEÇÕES PARA OS 
PROXIMOS MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista          184.792,33  60,26%       
Vendas à prazo           121.873,67  39,74%       
TOTAL         306.666,00  100,00%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores          192.848,46  53,58%       
Salários             16.833,78  4,68%       
Pró-Labore            34.845,78  9,68%       
Despesas administrativas            20.438,32  5,68%       
Despesas com vendas             16.605,90  4,61%       
Despesas tributárias              9.182,12  19,22%       
Despesas financeiras               9.177,77  2,55%       
TOTAL          359.932,13  100,00%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL           (53.266,13) 100,00%       
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                             -         
TOTAL                            -                           -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                             -         
Outros                             -         
TOTAL                            -                           -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                            -                           -         
  SALDO CALCULADO           (53.266,13)         
Saldo inicial de caixa             69.801,94          
SALDO FINAL DE CAIXA             16.535,81          

Fonte: Autor 

 A tabela 2 mostra as operações realizadas no mês de fevereiro de 2006, 

onde se iniciou com um saldo inicial de caixa de R$ 69.801,94. Neste mês pode-

se observar que diferentemente da tabela nº. 1, as vendas a vista foi o de maior 



 31

recebimento com 60,26% do total de R$ 306.666,00, já as vendas a prazo teve 

uma queda passando a representar 39,74%. 

 O desembolso do mês de fevereiro não foi muito diferente, pois os 

fornecedores foi o que mais apresentou participação com 53,58%, já as despesas 

tributárias foram maiores que as despesas administrativas, sendo que as 

despesas tributárias contribuem com 19,22% e as despesas administrativas com 

5,68%. Neste mês o pró-labore do sócio ultrapassou as despesas administrativas, 

onde 9,68% das saídas se diz as retiradas do sócio. 

 Novamente observa-se que os recebimentos foram menores que os 

desembolsos, mesmo assim ainda não se viu a necessidade de contrair 

empréstimos, pois do saldo inicial do caixa de R$ 69.801,94, cobriu a diferença de 

recebimento com os desembolsos, restando ainda um saldo de R$ 16.535,81. 

 A tabela nº. 3 a seguir demonstra o fluxo de caixa de março de 2006. 

TABELA 3 

AVALIAÇÃO DO MÊS PROJEÇÕES PARA OS 
PROXIMOS MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista           157.317,95  55,60%       
Vendas à prazo          125.633,62  44,40%       
TOTAL          282.951,57  100,00%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores           193.590,17  67,80%       
Salários             20.611,22  7,22%       
Pró-Labore              3.230,45  1,13%       
Despesas administrativas             25.193,79  8,82%       
Despesas com vendas                  566,90  0,20%       
Despesas tributárias            42.330,58  14,83%       
Despesas financeiras                            -   0,00%       
TOTAL           285.523,11  100,00%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL             (2.571,54)         
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                             -         
TOTAL                            -                           -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                            -                           -         
Outros                            -                           -         
TOTAL                            -                           -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                            -           
  SALDO CALCULADO             (2.571,54)         
Saldo inicial de caixa             16.535,81          
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SALDO FINAL DE CAIXA             13.964,27          

Fonte: Autor 

 Na tabela 3 observa-se que os valores de recebimentos à vista e a prazo 

diminuíram suas diferenças, sendo 55,60% para as vendas à vista e 44,40% para 

as vendas a prazo, de um total de R$ 282.951,57. 

 Os valores de desembolso para os fornecedores foram de R$ 193.590,17, 

representando 67,80% do total dos desembolsos. Da mesma forma que no mês 

de fevereiro, as despesas tributárias foram maiores que as despesas 

administrativas, sendo 14,83% e 8,82% respectivamente. 

 Diferentemente dos meses anteriores pode-se verificar que neste mês o 

total dos recebimentos quase se igualou ao total dos desembolsos utilizando-se 

apenas um pequeno valor do saldo inicial.  

 Com a tabela 3 finalizou-se o primeiro trimestre de 2006, onde pode-se 

observar que os recebimentos variam muito, sendo que no primeiro mês as 

vendas a prazo foi maior que as vendas a vista, no segundo mês o recebimento 

das vendas foi inverso, as vendas a vista foram maiores que as vendas a prazo. 

Já no terceiro mês as vendas quase se igualaram, mesmo assim as vendas a vista 

foram maiores. Não pode-se dizer o mesmo dos desembolsos, pois os 

fornecedores são os principais pagamentos realizados nos meses vistos, sendo 

que apenas no primeiro mês ele ficou um pouco abaixo dos 50% do total dos 

desembolsos, já nos próximos meses esse percentual passa dos 50%, chegando 

em até 68,00%.  

 Para apuração do valor orçado para abril, maio e junho de 2006 elaborou-

se a tabela 4 para se ter uma média do primeiro trimestre dos valores recebidos e 

dos valores pagos.  
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TABELA 4: MÉDIA DO 1º TRIMESTRE DE 2006. 

  
I T E N S 

Média % 
RECEBIMENTOS     
Vendas à vista        130.805,96  48,91% 
Vendas à prazo         136.615,58  51,09% 
TOTAL        267.421,54  100,00% 
PAGAMENTOS     
Fornecedores         211.445,30  55,35% 
Salários          29.689,36  7,77% 
Pró-Labore           30.893,12  8,09% 
Despesas administrativas           38.194,20  10,00% 
Despesas com vendas           12.040,33  3,15% 
Despesas tributárias          56.688,23  14,84% 
Despesas financeiras            3.059,26  0,80% 
TOTAL       382.009,79  100,00% 

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL       (114.588,24)   
RECEBIMENTOS     
Empréstimos/financiamentos                            -   
TOTAL                          -                            -   
PAGAMENTOS     
Adto Salario                          -                            -   
Outros                          -                            -   
TOTAL                          -                            -   

EXTRA - OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                          -     
  SALDO CALCULADO       (114.588,24)   
Saldo inicial de caixa     
SALDO FINAL DE CAIXA     

Fonte: Autor 
 

 Com base na média observa-se que o total de recebimentos não cobre o 

total de desembolsos, sendo que futuramente será necessário adquirir 

empréstimos, pois o caixa só segue com saldo devido ao saldo inicial de janeiro 

de 2006. 

A tabela nº. 5 demonstra o fluxo de caixa comparativo aos valores orçados 

e aos valores realizados do mês de abril de 2006. 
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TABELA 5:  

AVALIAÇÃO DO MÊS PROJEÇÕES PARA OS 
PROXIMOS MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista          130.805,96              62.416,06  47,72%       
Vendas à prazo          136.615,58            116.981,65  85,63%       
TOTAL          267.421,54            179.397,71  67,08%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores          211.445,30             81.605,33  38,59%       
Salários            29.689,36              14.219,46  47,89%       
Pró-Labore            30.893,12                9.232,50  29,89%       
Despesas administrativas            38.194,20              22.145,66  57,98%       
Despesas com vendas            12.040,33                   612,90  5,09%       
Despesas tributárias            56.688,23              28.987,29  51,13%       
Despesas financeiras              3.059,26              10.047,21  328,42%       
TOTAL         382.009,79            166.850,35  43,68%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL        (114.588,24)             12.547,36  -10,95%       
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                          -         
TOTAL                           -                              -                         -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                          -                               -                         -         
Outros                              -                         -         
TOTAL                           -                             -                         -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                           -                              -                         -         
  SALDO CALCULADO        (114.588,24)             12.547,36  -10,95%       
Saldo inicial de caixa               13.964,27          
SALDO FINAL DE CAIXA               26.511,63          

Fonte: Autor 
 

 Após a comparação dos valores orçados com os valores realizados, 

observa-se que houveram bastante alterações. 

 No mês de abril foram orçados R$ 267.421,54 para o total de receitas, 

sendo que foi atingido apenas o valor de R$ 179.397,71, que representa a 67,08% 

do valor orçado. Deste 67,08%, conseguiu-se atingir 85,63% das vendas a prazo e 

47,72% das vendas a vista. 

 Para os desembolsos houve uma queda nos valores, pois dos R$ 

211.445,30 orçados para fornecedores, realizou-se apenas 38,59%. Mesmo 

havendo queda dos desembolsos, observa-se um aumento nos valores financeiros 

representando 328,42% do valor orçado, porém os outros desembolsos tiveram 

quedas em comparação aos valores orçados.  
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 O saldo operacional dos valores orçados para os realizados, representa 

111,72% com relação ao valor orçado, fazendo-se com que se obtenha mais 

recebimentos do que desembolsos. 

 Com este ganho no mês de abril o saldo final de caixa fica em R$ 

26.511,63, sendo R$ 12.547,36 do saldo calculado e R$ 13.964,27 do saldo inicial 

de caixa. 

 A tabela nº. 6 a seguir demonstra o fluxo de caixa do mês de Maio de 2006. 

TABELA 6 

AVALIAÇÃO DO MÊS 
PROJEÇÕES PARA 

OS PROXIMOS 
MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista          130.805,96                103.671,85  79,26%       
Vendas à prazo          136.615,58                129.609,75  94,87%       
TOTAL          267.421,54                233.281,60  87,23%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores          211.445,30                  91.048,76  43,06%       
Salários            29.689,36                  14.973,37  50,43%       
Pró-Labore            30.893,12                  12.441,06  40,27%       
Despesas administrativas            38.194,20                  33.348,04  87,31%       
Despesas com vendas            12.040,33                       887,90  7,37%       
Despesas tributárias            56.688,23                  32.003,70  56,46%       
Despesas financeiras              3.059,26                 10.478,20  342,51%       
TOTAL          382.009,79                195.181,03  51,09%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL        (114.588,24)                 38.100,57  -33,25%       
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                                -         
TOTAL                           -                                 -                              -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                           -                                 -                              -         
Outros                                 -                              -         
TOTAL                           -                                 -                              -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                           -                                 -                              -         
  SALDO CALCULADO        (114.588,24)                 38.100,57  -33,25%       
Saldo inicial de caixa                   26.511,63          
SALDO FINAL DE CAIXA                   64.612,20          

Fonte: Autor 

 Na tabela 6 observa-se os valores recebidos e desembolsados no mês de 

maio de 2006. Neste mês as vendas a prazo quase chegaram ao valor total 

orçado de R$ 136.615,58, no qual o realizado equivale a 94,87% do total orçado. 

Já as vendas a vista chegaram a 79,26% do total dos valores orçados para as 
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mesmas. No montante verificou-se que as receitas atingiram R$ 233.281,60, 

sendo que este valor equivale 87,23% dos valores orçados para as vendas. 

 Neste mês observou que também houve uma queda significativa nos 

valores desembolsados em relação aos recebimentos e aos valores orçados. 

Sendo que essa queda faz com que os valores realizados para o período 

representem 51,00% do orçado. Sobre este valor fazem parte 43,06% dos valores 

desembolsados aos fornecedores, 50,43% dos valores pagos aos funcionários, 

56,46% das despesas tributárias, 40,27% do pró-labore. Apesar das quedas 

observadas em alguns itens, houve uma alta nas despesas financeiras 

representando 342,51%, mas mesmo assim gerou-se uma queda no total dos 

desembolsos orçados para os realizados. 

 O saldo final de caixa ficou com R$ 64.612,20, sendo que R$ 26.511,63 

refere-se ao saldo inicial de caixa e R$ 38.100,57 refere-se ao saldo calculado do 

mês de maio de 2006. 

TABELA 7: FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ORÇADO X REALIZADO DO MÊS DE JUNHO DE 
2006. 

AVALIAÇÃO DO MÊS 
PROJEÇÕES PARA 

OS PROXIMOS 
MESES I T E N S 

Orçado Realizado % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista             130.805,96               138.741,18  106,07%       
Vendas à prazo             136.615,58               127.618,42  93,41%       
TOTAL             267.421,54              266.359,60  99,60%       
PAGAMENTOS             
Fornecedores             211.445,30               158.846,17  75,12%       
Salários               29.689,36                 17.084,10  57,54%       
Pró-Labore               30.893,12                   6.576,70  21,29%       
Despesas administrativas               38.194,20                 30.217,79  79,12%       
Despesas com vendas               12.040,33                 14.811,37  123,01%       
Despesas tributárias               56.688,23                 69.703,71  122,96%       
Despesas financeiras                 3.059,26                 14.788,96  483,42%       
TOTAL             382.009,79               312.028,80  81,68%       

OPERACIONAL 

SALDO OPERACIONAL           (114.588,24)             (45.669,20) 39,86%       
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                                 -         
TOTAL                              -                                -                               -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                              -                                -                               -         
Outros                                -                               -         
TOTAL                              -                                -                               -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                              -                                -                               -         
  SALDO CALCULADO           (114.588,24)             (45.669,20) 39,86%       
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Saldo inicial de caixa                  64.612,20          
SALDO FINAL DE CAIXA                  18.943,00          

Fonte: Autor 

 A tabela 7 observa-se os valores recebidos e pagos no mês de junho de 

2006. Neste mês verifica-se que quase atingiu-se os 100% do valor orçado, sendo 

que nas vendas a vista observa-se a participação de 106,07% do valor orçado e 

as vendas a prazo representa 93,41%. Com isso a variação do total orçado para o 

total dos valores realizados chega a uma pequena diferença de 0,40 pontos 

percentuais, sendo R$ 266.359,60 realizados e R$ 267.421,54 orçados. 

 A tabela 7 mostra ainda que houve queda nos desembolsos de 18,39% dos 

valores orçados com relação aos valores realizados, mesmo assim não sendo 

ainda o suficiente para que os recebimentos cobrissem os valores 

desembolsados. Neste mês apesar, de algumas quedas, a grande maioria das 

despesas apresentaram um aumento como as despesas de venda com 23,01%, 

22,96% das despesas tributárias e um grande aumento de 383,42% nas despesas 

financeiras. 

 O saldo do caixa orçado para o realizado obteve uma queda de 60,14%, 

não sendo o suficiente para que os desembolsos fossem menores que os 

recebimentos, conforme comentado anteriormente. 

 Neste mês de junho o saldo final de caixa foi de R$ 18.943,00, sendo que 

foi necessária a utilização de R$ 45.669,20 do saldo inicial de R$ 64.612,20. 

 Para melhor visualização dos valores orçados para o primeiro e segundo 

trimestre de 2006, foi criada a tabela nº. 8 abaixo apresentado. 

TABELA 8: FLUXO DE CAIXA COMPARATIVO ORÇADO DO 1º E 2º TRIMESTRE DE 2006. 

AVALIAÇÃO DO MÊS PROJEÇÕES PARA 
OS PROXIMOS MESES I T E N S 

1º Trimestre 2º Trimestre % ... ... ... 
RECEBIMENTOS             
Vendas à vista       392.417,88        304.829,09  77,68%       
Vendas à prazo       409.846,75        374.209,82  91,30%       

OPERACIONAL 

TOTAL       802.264,63         679.038,91  84,64%       
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PAGAMENTOS             
Fornecedores       634.335,90         331.500,26  52,26%       
Salários         89.068,07           46.276,93  51,96%       
Pró-Labore         92.679,35           28.250,26  30,48%       
Despesas administrativas       114.582,59           85.711,49  74,80%       
Despesas com vendas         36.121,00           16.312,17  45,16%       
Despesas tributárias       170.064,68         130.694,70  76,85%       
Despesas financeiras           9.177,77           35.314,37  384,78%       
TOTAL    1.146.029,36         674.060,18  58,82%       
SALDO OPERACIONAL    (343.764,73)            4.978,73  -1,45%       
RECEBIMENTOS             
Empréstimos/financiamentos                           -         
TOTAL                       -                          -                         -         
PAGAMENTOS             
Adto Salario                       -                          -                         -         
Outros                          -                         -         
TOTAL                       -                          -                         -         

EXTRA - 
OPERACIONAL 

SALDO EXTRA-OPERACIONAL                       -                          -                         -         
  SALDO CALCULADO    (343.764,73)            4.978,73  -1,45%       
Saldo inicial de caixa             
SALDO FINAL DE CAIXA             

Fonte: Autor 
 

 Com base na tabela 8 observa-se que as vendas a vista obtiveram quedas 

de 22,32% e as vendas a prazo quedas de 8,70% em relação ao primeiro trimestre 

de 2006, gerando com isso uma queda no recebimento total de 15,36%. 

 Neste comparativo também observa-se uma queda em quase todos os 

desembolsos, gerando apenas um aumento de 284,78% nas despesas 

financeiras. No restante das contas tais como os fornecedores, que era o principal 

desembolso do primeiro trimestre, apresentou quedas de 47,74%, no pró-labore 

também houve grandes quedas de 69,52% em relação ao primeiro trimestre de 

2006. Com essas quedas a empresa conseguiu quase que igualar os 

recebimentos com os desembolsos gerando um saldo calculado de R$ 4.978,73, o 

que significa uma queda brusca de 101,45% do total calculado. 

5.1 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 Ao término do estudo de caso realizado, foi possível concluir que o fluxo de 

caixa é a ferramenta essencial para a projeção financeira da empresa, 
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independente do setor que se enquadra. A seguir descreve-se sobre a conclusão 

do estudo de caso. 

5.1.1 Conclusão do Estudo de Caso 

 A projeção financeira é uma ferramenta utilizada nas empresas com a 

finalidade de disponibilizar informações importantes aos seus gestores. 

 Devido à importância das informações geradas pela projeção do caixa para 

o processo de gestão, resolveu-se elaborar fluxos de caixas mensais para que, 

com base nos dados apurados, projetam-se financeiramente os demais períodos. 

Desta forma foi possível verificar que a entidade possui um grande problema de 

caixa onde as receitas não suprem suas necessidades, não conseguindo suprir 

com seus deveres junto aos encargos sociais, trabalhistas e tributários, além de 

fornecedores essenciais para sua venda. 

O comércio em questão não possui uma boa situação financeira, nem 

sempre conseguindo realizar seus pagamentos no prazo previsto. 

Todavia por meio do fluxo de caixa foi possível, verificar que as receitas são 

inferiores as despesas gerando um déficit na maioria dos meses analisados. 

Portando julga-se procedente que a empresa vem comprando muitas 

mercadorias, sem que esteja com as vendas em boas condições, assim 

acarretando valores altos pagos aos fornecedores, para isso a empresa precisa 

diminuir suas compras e diminuir seus estoques. Por meio desta diminuição de 

compras pode-se verificar que os valores pagos aos fornecedores diminuirão e irá 

gerar receitas suficientes para cobrir seus gastos para manter-se ativa, sem haver 

necessidade de buscar recursos. 

Conclui-se, portanto que a entidade passa por turbulência financeira, 

possuindo muitos desembolsos para poucos recebimentos. Podendo verificar que 
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a mesma se mantém devido a grande receita proveniente do mês de Dezembro 

que a mantém durante o exercício seguinte. 



6.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente estudo de caso teve como proposta a aplicação do fluxo de 

caixa como base de informações disponibilizadas aos gestores no auxílio de 

tomada de decisões em uma empresa comercial, tendo como objetivo demonstrar 

aos gestores que o fluxo de caixa irá auxiliá-los nas decisões quanto ao futuro da 

empresa. 

6.1 GENERALIDADES 

 

O presente trabalho foi realizado a partir do estudo de caso de uma 

empresa comercial que por motivos próprios não autorizou a divulgação de seu 

nome. 

A realização deste trabalho proporcionou um conhecimento mais específico 

na área estudada. Contudo o maior conhecimento adquirido foi à da elaboração do 

fluxo de caixa como auxílio na tomada de decisões.  

Em relação aos problemas de pesquisa:  

• Questionou-se qual a melhor forma de apresentação do fluxo financeiro da 

empresa, e com a realização do estudo de caso em um comércio, julgou-se que 

adoção do modelo proposto por Zdanowicz fosse a mais adequada por 

demonstrar os recursos gerados e aplicados na atividade operacional e nas 

demais atividades. 

• Questionou-se ainda, quais atividades mantêm o fluxo financeiro da 

empresa e com a implantação do fluxo de caixa observou-se que as vendas de 

dezembro de 2005 é que mantêm o mesmo durante alguns meses seguintes. Em 

alguns meses analisados, o fluxo de caixa se manteve com a atividade 
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operacional onde os pagamentos do mês foram cobertos pelos recebimentos do 

mês. 

6.2 QUANTO AOS OBJETIVOS PROPOSTOS 

Com relação ao objetivo proposto que foi o de “Aplicar o fluxo de caixa 

como ferramenta de apoio para o planejamento financeiro em uma empresa 

comercial” julga-se ter alcançado através da elaboração da fundamentação teórica 

descrita nos Capítulos 3 e 4, e com a elaboração do estudo de caso descrita no 

Capítulo 5.  

Em relação aos objetivos específicos: 

• Coletar os movimentos de entradas e saídas de caixa para a aplicação do 

modelo adequado; Julga-se que esse objetivo foi atendido em todo capítulo 5, que 

relaciona a aplicação prática principalmente nos relatórios. 

• Identificar as atividades que mantém o fluxo de caixa; Entende-se que 

esse objetivo foi atendido com a aplicação do estudo de caso. 

• Diagnosticar a situação financeira atual e propor melhorias na implantação 

do fluxo de caixa; Entende-se que esse objetivo foi atendido na elaboração do 

modelo de Fluxo de Caixa apresentado no estudo de caso. 

6.3 LIMITAÇÕES 

Durante a realização deste trabalho foram encontradas algumas limitações 

e fatores que dificultaram a realização do mesmo: 

• O tempo que é disponibilizado prejudicou o seu desenvolvimento; 

• Em decorrência do mesmo não foi possível analisar outros períodos; 
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• Com referência a empresa estudada além de não autorizar a divulgação 

de seu nome neste trabalho de conclusão de curso houve falta interesse no 

esclarecimento de algumas dúvidas e no fornecimento de outras informações que 

poderiam complementar este trabalho. 

A seguir serão descritas as recomendações para futuros trabalhos. 

6.4  RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS TRABALHOS 

 

Nesta etapa, serão apresentadas algumas recomendações para futuros 

trabalhos. 

Recomenda-se: 

• Maior disponibilidade de tempo, ou seja, deveria haver pelo menos dois ou 

mais semestres para a realização do trabalho de Conclusão de Curso; 

• A análise de outros períodos para que possam proporcionar informações 

mais precisas aos gestores. 

Contudo o presente trabalho serviu para obter maior conhecimento da 

aplicação prática de uma área estudada na graduação além de aumentar também 

o conhecimento na área comercial. Espera-se, portanto que a empresa estudada 

se interesse pelos dados obtidos por meio de projeções financeiras e que este 

trabalho seja importante não somente para a empresa em questão, mas também 

para outras do mesmo ramo que desejem um auxílio confiável para tomada de 

decisões. 
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