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RESUMO 

 

A presente monografia foi elaborada com a finalidade de propor a elaboração de fluxo 

de caixa para uma empresa do comércio varejista, criando modelos para identificar 

possíveis necessidades de captação de recursos para financiar o capital de giro. A 

utilização de uma ferramenta voltada para a gestão administrativa e financeira de uma 

instituição apresenta-se de vital importância, pois é expressivo o valor que envolve o 

seu orçamento, e principalmente pela importância destas para a sociedade em geral. A 

implantação do fluxo de caixa e seu controle e de extrema necessidade para que o 

administrador possa agir com habilidade, objetivando e minimizando ou neutralizando 

as situações desfavoráveis à organização. A sazonalidade do comércio pode atrapalhar 

os níveis de caixa, ora alto ora baixo, do nível desejado pela empresa.  

 

 

Palavras-chave: Fluxo; Caixa; Gestão. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O atual cenário econômico que o mundo vem apresentando demonstra ser um 

grande desafio para a gestão dos mesmos, principalmente no que diz respeito a gestão 

financeira das organizações, que busca maneiras propicias para o crescimento e 

manutenção no mercado. 

Neste contexto das grandes transformações cada vez tem alcançado destaque a 

gestão corporativa, que busca da melhoria de resultados, voltando sua atenção para 

mecanismos que auxiliem na melhoria da empresa, bem como de todas as atividades 

desenvolvidas pelas organizações empresariais. 

Os problemas, bem como a busca de resultados através das informações entre todos 

os agentes e a própria organização, está entre as diversas razões para se aplicar um 

sistema de gestão como ferramenta de administração, sendo que no presente caso 

voltada para uma instituição, em qualquer seguimento que ela esteja. 

A utilização de uma ferramenta voltada para a gestão administrativa e financeira de 

uma instituição apresenta-se de vital importância, pois é expressivo o valor que envolve 

o seu orçamento, e principalmente pela importância destas para a sociedade em geral. 

       O objetivo desse estudo consiste em apresentar alguns dos elementos da 

administração financeira da empresa Bagaggio. 
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1.1. Tema 

 

Fluxo de caixa: Ferramenta de controle interno financeiro na loja Bagaggio. 

 

1.2. Problema 

 

Diariamente a empresa possui entradas e saídas do caixa referente aos 

pagamentos dos clientes na aquisição de produtos oferecidos pela loja, tanto na forma 

de cartão (crédito ou débito) ou em espécie, assim como há os desembolsos para 

pagamento de fornecedores e demais despesas operacionais e administrativas. O 

planejamento e controle desse fluxo são de extrema importância para a saúde financeira 

da empresa. A falta de uma ferramenta que demonstre o seu fluxo de recursos 

impossibilita projetar, com segurança, a situação futura da loja, bem como avaliar as 

reais necessidades de recorrer à captação de recursos no mercado financeiro ou aplicar 

excedentes de caixa. 

Diante disso a utilização de um controle interno na empresa torna-se 

fundamental para estabelecer um padrão de procedimentos e métodos como o objetivo 

de detectar fraudes, reduzir desperdícios, produzir informações verdadeiras e favorecer 

a eficiência da empresa. O fluxo de caixa como ferramenta de controle fornece a 

empresa o volume de capital necessário para cada atividade. Sendo assim os controles 

internos ajudam a organização a ter um registro correto das demonstrações gerenciais. 

Com isso, se tem a seguinte situação: Como o controle de caixa pode auxiliar a empresa 

Bagaggio? 
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1.3. Objetivos 

 

1.3.1. Objetivo Geral 

 

Propor um modelo adaptado de gerenciamento de fluxo de caixa como 

instrumento de planejamento e controle interno na empresa Bagaggio. 

 

1.3.2. Objetivo Específico 

 

Para atender ao objetivo geral, os seguintes objetivos específicos são 

desenvolvidos: 

 

 Consultar quais são os controles internos utilizados pela empresa; 

 Revisar esse controle utilizado; 

 Efetuar um levantamento de entradas e saídas; 

 Elaborar planilhas eletrônicas, pelo programa Excel, auxiliares, com os 

dados financeiros obtidos da empresa; 

 Propor um modelo adaptado como fonte de orçamento e planejamento de 

caixas para visualização antecipada das necessidades, visando à liquidez no 

curto prazo; 

 Demonstrar a importância e utilidade do fluxo de caixa. 
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1.4. Justificativa 

 

O tema da monografia foi escolhido devido à importância da gestão financeira 

na sustentação das micro e pequenas empresas, no curto, médio e longo prazo, assim 

como para descobrir se ao gerar lucro ou prejuízo, a empresa tem condições de cumprir 

com suas obrigações. 

A pretensão de se fazer este trabalho numa empresa varejista deve-se ao fato de 

ser um setor importante da nossa economia. A atividade Comercial é uma das principais 

fontes geradora de valor, emprego e renda na economia e contribui em grande medida 

na composição do Produto Interno Bruto (PIB), do país. 

Com o mercado cada vez mais competitivo é comum que as micro e pequenas 

empresas, com características especiais e que apresentam ineficiência na vida 

econômica, busquem aprimoramento em seus processos operacionais e nos seus 

modelos de gestão. Daí a importância dos controles internos para minimizar ou até 

solucionar essas ineficiências. 

Controlar a empresa internamente possibilita apontar os principais problemas 

que afetam o desenvolvimento da organização, ou seja, os pontos fracos, e assim 

ressaltar os pontos fortes para possíveis planejamentos, produzindo dados confiáveis e 

protegendo os ativos para maximizar riquezas.  

Sem controle interno a empresa não contará, com dados exatos, o quanto tem 

disponível em caixa, quanto entrará ou sairá em determinado período não tendo como 

programar as contas a pagar, arriscando assim o acumulo de dividas que poderão não ser 

pagas por falta de recursos. Sendo assim torna-se necessário a utilização de controle 

financeira que permita conhecer com maior eficiência os recursos do caixa. 

O fluxo de caixa é uma demonstração dinâmica que oferece a administração, 

informações reais da situação da empresa, auxiliando na visualização e compreensão 

das movimentações financeiras num período preestabelecido, ajudando, portanto, na 

tomada de decisões. O mesmo apresenta a administração o nível de recursos necessários 

para saldar corretamente os compromissos assumidos pela empresa dando condições de 

gerir o negocia de forma organizada e estruturada. 
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1.5. Características da Empresa em seu Ambiente 

 

1.5.1. História 

 

A Bagaggio é uma empresa familiar que atua no comércio de malas, bolsas, 

pastas, carteiras e acessórios para viagem, desde 1942. No início, era reconhecida 

apenas como especialista em venda de malas e artigos masculinos. No entanto, com o 

passar dos anos, o foco foi se ampliando, visando atingir um maior número de 

consumidores.  

       Hoje pode-se dizer que o mercado alvo da Bagaggio é composto por executivos e 

mulheres. A venda de malas continua sendo de grande destaque na empresa, além de 

artigos de couro. No geral, trabalha-se com uma alta variedade de produtos, possuindo 

várias linhas exclusivas nacionais e internacionais, muito conceituadas no mercado. 

Fabricam também alguns produtos de marca própria, que tem a mesma qualidade, além 

de bons preços, como a missão da empresa é oferecer produtos de qualidade e bom 

gosto, que atendam o gosto individual de cada cliente, proporcionando-lhe prazer e bem 

estar desde o momento da compra. 

           Com o mercado em grande crescimento os proprietários da Bagaggio, decidiram 

por expandir a marca para além da cidade do Rio de Janeiro, com isso foi escolhido para 

primeira cidade a possuir franquia, Volta Redonda, no interior do estado cidade de 

origem da família do fundador da empresa. 

Com isso surgiu a Empresa Porto Artefatos de couro Ltda (Bagaggio Volta 

Redonda) no ano de 2009, com um mercado em expansão, pouca concorrência e um 

nome conhecido no Rio de Janeiro. A empresa mesmo pequena começou a se destacar 

na cidade, o que levou os proprietários da Bagaggio a expandirem a marca por todo o 

país, e hoje já esta presente em dezenas de cidades e em todas as regiões do Brasil. 
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1.5.2. Cliente 

 

A empresa oferece ampla variedade de produtos e vários preços, com o mesmo 

objetivo da franquia tem seu publico alvo compreendido na área executiva e feminina 

da classe A, B e C no município de Volta Redonda - RJ, cidade que possui uma 

população estimada em 242.063 habitantes¹, estendendo-se também para Barra Mansa – 

RJ, Pinheral – RJ, Barra do Pirai – RJ, Pirai – RJ tendo em vista que nesta outras 

cidades, não existe uma loja neste seguimento. 

Como está situada no Sider Shopping, o maior polo de vendas da cidade, presa 

pelo atendimento ao cliente, na busca da qualidade e satisfação para o mesmo.  

 

1.5.3. Fornecedores 

 

Além de trabalhar com uma linha de fabricação própria, a Bagaggio conta com 

alguns fornecedores que atendem toda a rede. 

Relação dos principais fornecedores da Bagaggio na tabela abaixo. 

 

Quadro 1: Relação dos principais fornecedores da Bagaggio 

Fornecedores: Localização: Produtos: 

Amer Sports Santos – SP Produtos Wilson 

Carla Rio Leblon – RJ Bolsas Femininas em Couro 

Cd Rio Duque de Caxias – RJ Bolsas Femininas  

Couro Real Farropilhas Produtos de Couro 

Hanover Santa Catarina Malas 

Sestine Espirito Santo Infantil 

Xerryu’s Espirito Santo Infantil 

Tonelo Caxias do Sul Carteiras de couro 

Linia Bella Santa Catarina Carteiras Femininas 

                 Fonte: Da Pesquisadora 
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1.6. Concorrentes 

 

A concorrência em uma organização não se limita aos participantes já 

estabelecidos, extrapolando as fronteiras para atingir um modelo de analise estrutural 

composto por cinco forças competitivas, quais sejam: ameaças de novos entrantes, 

ameaça de produtos substitutos, poder de negociação de fornecedores e dos 

compradores e a rivalidade existente entre os atuais concorrentes. (SANTANA e 

GAZOLA, 2001) 

A estrutura competitiva interfere na organização fazendo-a apresentar formas de 

atuação no mercado as levando atuar contra as ações dos seus concorrentes. 

(SANTANA e GAZOLA, 2001) 

Existe uma Concorrente que afeta a loja diretamente, a Lepostiche, que está situada 

no mesmo Shopping, tem o mesmo mix de produtos com a mesma média de preços. O 

que vem diferenciando ambas nos últimos tempos é o fato da Bagaggio começar a 

comercializar produtos de sua própria linha e a Le Postiche optar por criar 

exclusividades com algumas marcas. 
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2. COMÉRCIO VAREJISTA 

 

Para Levy (2000, p. 26) um varejista é um negociante que vende produtos e 

serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores.  

De acordo com Kotler (2000) o varejo subdivide em varejo com loja e varejo 

sem loja. 

Para Kotler e Armnstrong (1998, p. 308) o atacado reúne “todas as atividades 

ligadas à venda de bens ou serviços para aqueles que compram para revenda ou uso 

organizacional”. 

Para Las Casas (1997) mercado situa-se onde uma empresa vende seus produtos 

aos consumidores. Para que isso ocorra é deve ser preenchido algum requisito básico: 

um deles é de existir alguma pessoa com necessidade que seja satisfeita com a compra 

dos produtos da empresa; outros pontos são o poder de aquisição, formas de pagamento, 

etc; todas elas unidas para que formem uma condição de negociação. Caso contrário o 

mercado inexiste, mesmo que o interessado tenha necessidade de adquirir o produto. 

Segundo Kotler apud Cobra (1992, p.239) demanda de mercado é: 

O volume total de um produto, que pode ser comprado por um grupo definido de 

consumidores, com área geográfica e ambiente mercadológico definidos, num 

determinado período de tempo, sob um programa de marketing definido. 

Complementando este conceito, Las Casas (1997, p.128) indica que “demanda 

de mercado é o volume total que um mercado está absorvendo em determinado período, 

considerando determinado ambiente e nível de atividade mercadológica”. 

O varejista no Brasil vive cotidianamente sua atividade comercial com certo 

domínio da relação fornecedor consumidor e por isso seu negócio sobrevive desde os 

anos 60. Sabe-se que os mais atentos empresários ao longo desses anos, não se 

contentaram somente em administrar o fornecimento de produtos e a simples e óbvia 

relação com o consumidor final.  

Os varejistas escolheram pontos de vendas mais atraentes (shopping centers), 

buscaram vendedores de varejo com perfis adequados ao tipo de negócio, treinando suas 

equipes de vendas, criando uma marca e uma imagem institucional, com parcerias 

melhores e negociações com seus fornecedores, buscando produtos com melhor relação 
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custo-benefício, realizando promoções sazonais e mesmo assim os resultados não estão 

satisfatórios.  

Frente à globalização que não se tem a mesma velocidade atual que nos anos 60 

ou 80. Hoje as transformações são mais rápidas e por isso as estratégias de cada negócio 

devem ser repensadas a cada instante.  

O varejo atual requer uma nova forma de visão para o consumidor, encarado a 

partir de agora como cliente, que escolhem e compram produtos e relacionam-se com as 

pessoas. Consumidores consomem e interagem com os produtos. A partir de agora os 

fabricantes devem se preocupar com os produtos e o varejista deve se preocupar com a 

qualidade do relacionamento com o cliente. Afinal de contas o varejista deve 

acrescentar muito mais serviço ao seu negócio, esse será de fato o diferencial na hora da 

venda.  

Para Levy (2000, p. 26) um varejista é um negociante que vende produtos e 

serviços de uso pessoal ou familiar aos consumidores. Para melhor atender ao 

consumidor o varejista busca conhecer para o suprimento de produtos, avaliando-se 

aspectos da profundidade do sortimento e itens de marca própria e marcas nacionais, 

variados e direcionados. Nesta forma o que ocorre a escolha do modo como será 

desempenhado o estoque e a margem de lucro ou lucratividade direta do produto (LDC) 

e a estratégia de preço a ser utilizada sendo as mais comuns o Hilo (High Low Price), 

nos quais os varejistas vendem pelo preço mais caro, mas realiza promoções; o EDLP 

(Everyday Low Price), em que o varejista estrutura o preço baixo constante, todos os 

dias; o ROI (Return on Investment) ou retorno alvo, preço proporcionando atingir seu 

retorno; e o mais usual o preço de mercado, analisando o preço da concorrência.  

De acordo com Kotler (2000) o varejo subdivide em varejo com loja e varejo 

sem loja. 

De acordo com Utzig, Junior (2009) o Brasil, com seus quase duzentos milhões 

de habitantes de acordo com o IBGE, tem no varejo uma de suas bases econômicas. O 

comércio em geral movimenta milhões de reais anualmente. Portanto, muitos autores 

destacam a participação econômica do varejo. Parente (2000) diz que o varejo vem 

assumindo uma importância crescente no panorama empresarial do Brasil. Notícias 

sobre o varejo brasileiro são constantes nos meios de comunicação. As atividades 

varejistas vêm se consolidando e essas instituições se fazem presentes nas listas dos 

maiores grupos econômicos do Brasil 
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Modernizam-se as formas de distribuição de mercadorias, e a constante mudança 

tecnológica ocasiona inovações também na gestão do negócio varejista. Segundo Cobra 

(2000, p. 354), “o comércio varejista tem crescido nas últimas décadas tanto em número 

de estabelecimentos quanto em seu tamanho médio”. Certamente, muitas novas formas 

de varejo surgirão e outras irão desaparecer. É o caso dos antigos armarinhos e 

armazéns, principais operadores de vendas de produtos há um século atrás, e hoje se 

mantêm apenas em regiões interioranas do Brasil.  

De acordo com Utzig, Junior (2009) é bem verdade que diversos fabricantes dos 

mais variados produtos estão rumando para as lojas de fábrica ou direto do fornecedor, 

cujo objetivo é possibilitar a centralização dos ganhos de varejo e atacado da empresa. 

Esse é conceito de loja de fábrica, cuja característica pode ser implementada também 

como sendo varejo alimentício, afinal existem exemplos de empresas fabricantes de 

alimentos que também inauguram suas lojas próprias. Existe grande variedade de tipos e 

formatos de lojas especializadas. Elas podem posicionar-se nos mais variados 

segmentos, desde no de loja de presentes sofisticados para a classe A, até no de loja de 

confecções femininas direcionada para a classe D. O tamanho das lojas é também muito 

variado: lojas especializadas em material de construção e reformas ocupam mais de 

5.000 metros quadrados de área de venda, empregando mais de uma centena de 

funcionários, enquanto que muitas outras ocupam apenas uma pequena área e 

empregando de 3 a 5 funcionários (PARENTE 2000, p. 33). A característica do negócio 

varejista e suas necessidades de apelos para atrair o cliente são responsabilidades diretas 

do empreendedor do negócio. Ele precisa observar e investir na empresa os recursos 

convenientes aos objetivos que pretende alcançar. 

 

2.1. Administração Financeira do Varejo 

 

A administração financeira tem por objetivo o estudo da situação econômica da 

empresa, visando a manutenção da integridade da organização no mercado. 

Nas grandes organizações empresariais, o sistema financeiro é mais complexo, o 

número de serviços especializados é maior, as funções a desempenhar sofrem um 

desenvolvimento na medida em que os planos da empresa se inscrevem a longo prazo e 

o universo econômico e financeiro se alarga. 



21 
 
 

Nestas empresas segundo Hoji (2008) os fluxos financeiros não resultam apenas 

das atividades industriais e financeiras, mas também das participações noutras 

empresas. 

Berman e Weeks (1979, p. 7), afirmam o seguinte: 

A administração financeira pode ser descrita como a arte de tanto 

obter os fundos que a empresa necessita, da maneira mais econômica 

possível, como de fazer o uso ótimo daqueles fundos, desde que 

obtidos. A administração financeira pode então ser vista como um 

processo decisório. Como todos os processos decisórios, ela precisa de 

informações sobre fatos para funcionar corretamente, e de certas 

técnicas e instrumento para funcionar eficientemente. As técnicas e 

instrumentos da administração financeira provém os meios para a 

eficiência. O sistema contábil e o contador fornecem os dados 

necessários para a exatidão. As duas funções estão, então, ligadas com 

a administração financeira construída sobre a contabilidade. A 

administração financeira utiliza a contabilidade e as informações que 

esta produz para determinar como operar mais eficientemente a 

empresa. 

 

Segundo Braga (1995, p. 33), a Contabilidade e a Administração relacionam-se 

da forma abaixo: 

Em certo sentido, pode-se dizer que a administração financeira 

começa onde termina a Contabilidade. Os dados brutos fornecidos 

pela Contabilidade devem ser transformados em informações que 

permitirão ao administrador financeiro: avaliar a situação econômico-

financeira da empresa, a formação do resultado, os efeitos de decisões 

tomadas anteriormente etc.; tomar novas decisões, corrigindo o rumo 

indesejado; desenvolver planos operacionais e de investimentos. Esses 

planos costumam ser equacionados através do sistema de 

planejamento orçamentário, cuja estrutura deve acompanhar a da 

Contabilidade (financeira e de custos) de forma a facilitar a análise 

das variações entre o orçado e o real. Em resumo, a análise dos dados 

contábeis orienta o processo decisório que constitui o aspecto central 

da gestão financeira. 

 

Segundo Souza (1994) o processo de gestão tem falhado se não produzir as 

mercadorias e serviços desejados pelo consumidor e por um preço que o consumidor 

esteja disposto a pagar, lançando a raiz do marketing. 

Custo e Despesa não são sinônimos; tem sentido próprio, assim como 

Investimento, Gasto e Perda, o que leva a grande importância aos processos de gestão. 

Martins (1996, p. 22-26) conceitua Gasto, Investimento, Custo, Despesa, 

Desembolso, Perda e Desperdício, da seguinte forma: 
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Gasto: é o valor dos bens ou serviços quaisquer adquiridos pela 

Empresa; Investimento: gasto ativado em função de sua vida útil ou de 

benefícios atribuíveis a futuros períodos;  

Custo: gasto relativo a bens e serviços consumidos na produção de 

outros bens ou serviços;  

Despesa: é o valor dos bens ou serviços não relacionados diretamente 

com a produção de outros bens ou serviços mas visando a obtenção de 

receitas;  

Desembolso: é o pagamento resultante das aquisições de bens e 

serviços;  

Perda: é o valor dos bens ou serviços consumidos de forma anormal e 

involuntária;  

Desperdício: é o consumo intencional, que por alguma razão não for 

direcionado à produção de um bem ou serviço. 

 

Em um determinado momento o bem ou serviço pode ser classificado em 

determinado conceito, pode  mudar para outra categoria ou, dependendo dos processos 

produtivos, estar inserido em várias classificações. 

Segundo Ross et. al. (1998, p. 82): 

 “O planejamento financeiro estabelece o modo pelo qual os 

objetivos financeiros podem ser alcançados. Um plano financeiro é, 

portanto, uma declaração do que deve ser feito no futuro. Em sua 

maioria, as decisões numa empresa demoram bastante para ser 

implantadas. Numa situação de incerteza, isso exige que as decisões 

sejam analisadas com grande antecedência”. 

Braga (1989, p. 228) diz que “o planejamento empresarial constitui um processo 

sistemático e continuo de tomada de decisões no presente com vistas à consecução de 

objetivos específicos no futuro”. 

De acordo com Sanvicente (1987, p. 16): 

A função financeira, cuja finalidade é assessorar a empresa como um 

todo lhe proporcionado os recursos monetários exigidos. A utilização 

de uma administração financeira centralizada permite a obtenção de 

economias de escala no levantamento de recursos, com a diluição 

máxima dos custos fixos decorrentes de emissão de títulos ou 

negociação de empréstimos.” 

 

 

De acordo com Utzig, Junior (2009) toda empresa constituída formalmente tem 

por obrigação a movimentação de mercadorias ou serviços e, por consequência, a 

movimentação de recursos financeiros. Através dessa movimentação, surge o resultado 

financeiro, objetivo principal do negócio. A administração desses recursos chama-se 

administração financeira. Solomon e Pringle (1981, p. 23) conceituam a administração 
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financeira como “a forma de uma empresa assegurar a melhor e mais eficiente 

utilização possível dos recursos de capital colocados à sua disposição”. Junto à 

administração financeira surge a imagem do administrador financeiro, que é o 

responsável pela gestão desses recursos. 

Chamamos de administrador financeiro (qualquer que seja o título de 

seu cargo), o indivíduo ou grupo de indivíduos preocupados com a 

obtenção de recursos monetários para que a empresa desenvolva as 

suas atividades correntes e expanda a sua escala de operações, se 

assim for desejável, e a analise da maneira (eficiência) com a qual os 

recursos obtidos são utilizados pelos diversos setores e nas áreas de 

atuação da empresa. [...] Sua função é centralizada e está situada bem 

perto do nível mais alto da estrutura organizacional (SANVICENTE; 

1987, p. 17). 

 

A administração financeira, portanto, constitui-se de uma atividade vital para a 

manutenção do negócio. A gestão apropriada dos recursos é a forma mais fácil de 

administrar custos e obter os resultados esperados. Marion (2007, p. 427) diz que “o 

gerente financeiro saberá o momento certo em que contrairá empréstimos para cobrir a 

falta de fundos, bem como aplicar no mercado financeiro o excesso de dinheiro”. É 

importante, acima de tudo, que essa parte da estrutura da empresa esteja funcionando de 

forma organizada para que não esteja pressionando exageradamente as demais funções 

da organização.  

Dentro da administração financeira, existem algumas funções específicas de 

responsabilidade dos gestores financeiros da empresa. Segundo Ross, Westerfield e 

Jordan (1998), a gestão financeira deve se preocupar com três importantes aspectos: o 

orçamento de capital, a estrutura de capital e a administração do capital de giro. 

Orçamento de capital é o que descreve Van Horne (1979, p. 35) como “projetos de 

investimento cujos benefícios futuros estendem-se por mais de um ano”. Significa dizer 

que são parte importante do planejamento estratégico da organização, pois é através do 

orçamento de capital que a empresa sabe qual será a sua capacidade de prover recursos 

para reinvestimento e ampliação do negócio. 
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2.2. Balanço Patrimonial 

 

Segundo Ribeiro (1996) o Balanço Patrimonial, que reflete a situação econômica 

financeira das empresas, ou mais precisamente seus bens, direitos e obrigações, poderia 

discriminar entre os bens e direitos (Ativo) as aplicações de recursos cujo objetivo 

básico esteja relacionado a proteção, recuperação e restauração ambiental, como os 

investimentos em estoques de insumos preventivos aos efeitos poluentes; e em bens de 

longa duração, que serão utilizados no processo de contenção/eliminação da poluição.  

Estas informações traduziriam o empenho prático da organização no sentido de 

melhorar a qualidade ambiental do planeta e, por conseguinte, demonstrar sua 

responsabilidade social, além de servir de parâmetro para a melhoria de suas 

congêneres.  

Pereira, Digelson (2003) no ativo poderiam estar representadas ainda, as perdas 

de ativos, parciais ou totais, por meio de provisão para desvalorização. Tais perdas são 

aquelas decorrentes da exposição dos ativos aos efeitos da poluição e se traduzem em 

redução do potencial de uso ou consumo dos bens físicos ou na cessão imediata de 

utilidade para a empresa. 

O Balanço Patrimonial segundo Ribeiro (1996) é formado, também, pelo 

Passivo, o qual representa as obrigações das empresas para com terceiros. De acordo 

com as premissas contábeis tais obrigações devem ser reconhecidas a partir do momento 

em que são conhecidas, mesmo que ainda não haja uma cobrança formal ou legal. 

Assim sendo, dever-se-ia destacar aquelas que tenham natureza ambiental específica 

mas, também, reconhecer todas as obrigações cujos fatos geradores já ocorridos 

configurem responsabilidade da empresa, ainda que através de cálculos estimativos. 

Assim, teríamos identificado o Passivo Ambiental das empresas.  

A identificação e divulgação do passivo ambiental, além de ser útil na 

evidenciação da responsabilidade social das empresas, é de grande relevância para 

avaliação das condições de continuidade destas, bem como dos riscos oferecidos pela 

sua manutenção e passíveis de afetarem aqueles que lhes confiam recursos.  

A Lei das Sociedades por Ações, válida para qualquer tipo de sociedade, ratifica 

e amplia em grau de detalhes a exigência e, como tal, ratifica e fundamenta a 

obrigatoriedade de escrituração contábil:  
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DA ESCRITURAÇÃO - Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a 

Diretoria fará elaborar, com base na escrituração mercantil da 

companhia, as seguintes demonstrações financeiras, que deverão 

exprimir com clareza a situação do patrimônio da companhia e as 

mutações ocorridas no exercício:  

I - Balanço patrimonial;  

II - Demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados;  

III - Demonstração das origens e aplicações dos recursos.  

§ 1º - As demonstrações de cada exercício serão publicadas com a 

indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício 

anterior.  

Art. 177 - A escrituração da companhia será mantida em registros 

permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e 

desta lei e aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo 

observar métodos ou critérios contábeis uniformes no tempo e 

registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de competência.  

§ 2º - A companhia observará em registros auxiliares, sem 

modificação da escrituração mercantil e das demonstrações reguladas 

nesta lei, as disposições da lei tributária, ou de legislação especial 

sobre atividade que constitui seu objeto, que prescrevam métodos ou 

critérios contábeis diferentes ou determinem a elaboração de outras 

demonstrações financeiras.  

§ 3º - As demonstrações financeiras das companhias abertas 

observarão, ainda, as normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários, e serão obrigatoriamente auditadas por auditores 

independentes registrados na mesma comissão.  

§ 4º - As demonstrações financeiras serão assinadas pelos 

administradores e por contabilistas legalmente habilitados. 

 

Matarazzo (1999); Iudícibus & Marion (1992); Marion (1986) e Savytzky 

(1987), apresentam os índices financeiros como a técnica de análise mais conhecida e 

empregada, e são considerados como os melhores instrumentos para avaliar a saúde das 

empresas. Matarazzo (1993) informa que em pesquisas efetuadas com a insolvência de 

pequenas e médias empresas tem evidenciado a Análise Vertical e Análise Horizontal 

como instrumento de análise.  

Matarazzo (1987), ainda observa que a realização da análise das demonstrações 

financeiras deve partir do cálculo de índices, seguida da aplicação da Análise 

Vertical/Horizontal. Por exemplo: os índices podem apresentar um alto endividamento 

de uma empresa, entretanto, a análise vertical/horizontal apontará qual o principal 

credor e como cada credor modificou sua participação nos últimos dois exercícios.  

Segundo Gitman (1997), existem duas maneiras de se usar os índices 

financeiros, são elas:  
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1 - Análise Comparativa - esta análise envolve a comparação dos 

índices financeiros de diferentes empresas no mesmo instante, ou, 

através dos índices da empresa e os índices médios do setor industrial.  

2 - Análise de Série Temporal - esta análise é avaliada em relação ao 

desempenho passado da empresa. Uma comparação entre o 

desempenho atual e passado de uma empresa, permite determinar se a 

mesma está progredindo conforme o planejado. E, portanto, uma 

comparação dos índices atuais e passados com os índices resultantes 

das demonstrações projetadas pode revelar discrepâncias ou um 

excesso de otimismo destas demonstrações projetadas.   

 

Gitman (1997), afirma que a análise de índices financeiros é de interesse da 

administração da empresa, credores (liquidez e na capacidade de cumprir seus 

compromissos) e dos acionistas atuais e potenciais (medir o risco e retorno que afetam o 

preço da ação) da empresa, com a finalidade de fazer uma avaliação relativa da situação 

financeira da empresa. 

  

2.3. Capital de Giro 

Ross et al (1998) desenvolvem extensa discussão operacional e teórica sobre a 

administração do capital de giro e fluxo de caixa. O Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultados não são objeto de estudo desse trabalho. Interessa 

compreender o Capital de Giro Líquido e o Fluxo de Caixa Financeiro. O 

Demonstrativo dos Fluxos de Caixa explica as variações ocorridas nas disponibilidades 

das unidades hospitalares.  

O Capital de Giro Líquido tem como objetivo expressar a variação nos ativos e 

passivos circulantes; mas, não permite constatar variações no caixa. Na forma de 

cálculo do Capital de Giro, uma redução de caixa pode ser o reflexo do aumento de 

outro ativo, por exemplo, compra de estoques ou da redução de um passivo, por 

exemplo, quitação de um título do Contas a Pagar. Desta forma o Capital de Giro 

Líquido (CGL = AC – PC), expressa a liquidez do comércio varejista, mas não expressa 

sua capacidade de pagamento imediata, recursos disponíveis no caixa. 

Para Ross et al (1995) não apresentam o Demonstrativo de Fluxo de Caixa. O 

Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos é apresentado de forma a mostrar 

os recursos de origem interna e externa e as aplicações decorrentes. As diferenças 

constituem saldo positivo ou negativo de tesouraria.   
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2.4. Demonstração do resultado do exercício 

 

As demonstrações financeiras (ou contábeis), os informes Contábeis ou 

Relatório Contábil "é a exposição resumida e ordenada de dados colhidos pela 

contabilidade. Ele objetiva relatar às pessoas que utilizam os dados contábeis os 

principais fatos registrados por aquele setor em determinado período" (Iudícibus & 

Marion, 1992, p.17 e Marion, 1986, p.51).  

Estes relatórios distinguem-se em obrigatórios (exigidos por lei) e não 

obrigatórios (não exigidos por lei).  

As demonstrações financeiras de cada exercício devem ser apresentadas com a 

indicação dos valores correspondentes das demonstrações do exercício anterior 

(Iudícibus & Marion 1999).  

Todas as demonstrações financeiras acima devem ser analisadas, embora seja 

dado mais ênfase as duas primeiras, uma vez que, através delas é evidenciada de forma 

objetiva a situação financeira e econômica da empresa (identificada no BP e, em 

conjunto, na DRE). Frente a estra estrutura são também, definidos como sendo os 

demonstrativos ou insumos básicos para uma análise financeira.  

Para a equipe de professores da USP os principais procedimentos a serem 

adotados na preparação das demonstrações financeiras são: 

* Levantamento do balancete preliminar; 

* Lançamento de ajustes; 

* Levantamento do balancete final; 

* Preparação da demonstração das contas de lucros e perdas e de lucros ou 

prejuízos acumulados; 

* Preparação do balanço geral para apresentação; 

* Elaboração das notas explicativas sobre as demonstrações financeiras. 

O balancete básico comumente é levantado com base nos saldos respectivos de 

todas as contas, buscando facilitar os trabalhos de fechamento, o balancete pode ter o 

formato semelhante ao de um balanço, ou seja, as contas são classificadas nos grupos 

em que deverão ser apresentadas no balanço definitivo. As despesas e receitas são 

demonstradas separadamente, de forma a indicar o resultado preliminar do período. 
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Esse balancete é apresentado como preliminar porque, na maioria das vezes, 

ainda existem diversos lançamentos a serem efetuados, e que dependem de um 

levantamento inicial dos saldos (o Imposto de Renda, por exemplo, é calculado sobre o 

resultado do período; assim, para se efetuar o cálculo, é preciso encontrar o resultado 

antes do Imposto de Renda). Os lançamentos efetuados após o levantamento do 

balancete preliminar são chamados de ajustes. 

Ajustes representam lançamentos contábeis efetuados para fazer com que todos 

os eventos e transações referentes ao período contábil que se encerra sejam registrados 

dentro do mesmo. 

Segundo Padoveze (2007) a função da contabilidade é fornecer informações para 

a tomada de decisões, para o planejamento das operações.  

A Contabilidade Gerencial é a mais aplicável e definida pela Associação 

Nacional dos Contadores dos Estados Unidos como: “o processo de identificação, 

mensuração, acumulação, análise, preparação, interpretação e comunicação de 

informações financeiras para planejamento, avaliação e controle dentro de uma 

organização e para assegurar e contabilizar o uso apropriado de seus recursos”. 

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. A contabilidade gerencial pode 

ser contrastada com a contabilidade financeira, que é relacionada com o fornecimento 

de informações para os acionistas, credores e outros que estão de fora da organização. 

O conceito de gerenciamento contábil geral está ligado às informações contábeis 

que são necessárias para controle, acompanhamento e planejamento da empresa como 

um todo, e utilizada pela alta administração da companhia. 

A informação contábil deve ser útil para o futuro. O passado só é importante se 

possibilita ação futura. (Theiss e Krieck,2009, p.6) 

Podem-se sintetizar as informações contábeis nos seus demonstrativos, pois é 

por intermédio das demonstrações contábeis de uma empresa que obtemos informações 

sobre ela. 

Não se contentar somente com as informações do nosso negócio, mais também 

de nossos parceiros e concorrentes, pois assim iremos conseguir um conhecimento 

econômico-financeiro dos mesmos. A informação puramente não é suficiente, é preciso 

analisa-las. Esta análise é conhecida como análise financeira ou de balanços, 
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conceituada  como um processo de meditação das demonstrações contábeis, objetivando 

uma avaliação da situação da empresa, em seus aspectos operacionais, econômicos, 

patrimoniais e financeiros.  

A avaliação sobre a empresa tem por finalidade detectar os pontos fortes e os 

pontos fracos do processo operacional e financeiro da companhia, objetivando propor 

alternativas de curso futuro a serem tomadas e seguidas pelos gestores da empresa. 

Buscando auxiliar o processo de avaliação patrimonial e do desempenho da 

companhia, o analista vale-se de uma série de cálculos matemáticos, traduzindo os 

demonstrativos contábeis em indicadores de análise de balanço. Esses indicadores 

buscam evidenciar as características das principais integrações existentes entre a 

situação patrimonial apresentada pelo balanço e a dinâmica da empresa representada 

pela demonstração de resultados. 

A análise de balanço deve ser um instrumento que possibilite o gerenciamento 

da informação contábil. Assim, um dos fundamentos da análise de balanço é a criação 

de indicadores que permitam sempre uma análise comparativa. 

Para os professores da USP, comparação dos dados de análise de balanço pode 

ser feita em vários aspectos: 

 

a) Comparação com períodos passados; 

b) Comparação com períodos orçados; 

c) Comparação com padrões setoriais; 

d) Comparação com padrões internacionais; 

e) Comparação com padrões internos da empresa; 

f) Comparação com empresas concorrentes, etc. 
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3. FLUXO DE CAIXA 

 

Denomina-se fluxo de caixa de uma empresa ao conjunto de ingressos e 

desembolsos de numerário ao longo de um período determinado (ZDANOWICZ, 2000, 

p.23). 

É a principal ferramenta de gestão financeira que planeja, controla e analisa as 

receitas, as despesas e os inventários. É uma representação gráfica e cronológica de 

entrada (ingressos) e saídas (desembolsos) de recursos financeiros na empresa. A partir 

da elaboração do fluxo de caixa, é possível verificar e planejar eventual escassez do 

caixa para cobrir obrigações, ou o excesso de dinheiro parado, sem render nada à 

organização. 

O fluxo de caixa para Frezatti (1997) é um dos principais instrumentos de análise e 

avaliação de uma empresa, integrando o caixa central, as contas correntes em bancos, 

contas de aplicação, receitas, despesas e as previsões. 

Souza (2009) apregoa que, “a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é uma peça 

contábil elaborada sob o regime de caixa. Essa característica torna difícil sua 

comparação com outras demonstrações elaboradas à luz do regime de competência”. 

Segundo Hoji (2000, p. 79), “o fluxo de caixa é um esquema que representa as 

entradas e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo 

menos uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-versa).” 

Em uma operação financeira, ocorrem entradas e saídas de dinheiro (e vice-versa). 

Um empréstimo implica receber o dinheiro (entrada de caixa) em uma data e devolve-lo 

posteriormente acrescido de juro (saída de caixa); uma aplicação financeira implica 

desembolsar um valor (saída de caixa) para recebê-lo (entrada de caixa) após algum 

tempo, acréscimo de juro. Essas operações podem ser representadas pelo fluxo de caixa. 

De forma separada do tamanho, toda organização empresarial é movida à caixa, e é 

através do fluxo de caixa que se identifica exatamente o quanto está disponível para ser 

distribuído aos credores, aos acionistas; as carências de recursos e suas fontes. 

A insuficiência de caixa pode determinar cortes de créditos, suspensão de entrega de 

mercadorias, descrédito junto a fornecedores e clientes, a falta de capital de giro faz a 

empresa recorrer a recursos com custos financeiros elevados, podendo perder o controle 

sobre endividamento. 
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O Fluxo de Caixa como uma ferramenta de informação gerencial permite identificar 

o processo de circulação do dinheiro, a liquidez da empresa e as necessidades futuras de 

caixa. 

Deve se destacar que o modelo de fluxo de caixa estruturado para a empresa, tenha 

capacidade informativa de fácil interpretação, tanto para os gestores como para os 

demais usuários. 

Apesar da importância das informações contábil, as pequenas empresas são 

normalmente as mais carentes dessas informações. A contabilidade é feita apenas para 

fins fiscais, normalmente defasadas e não fornece informações suficientes e necessárias 

para decisão. (Inez Gazzoni, Elizabeth 2003 p 30) 

Segundo Salloti (2009) a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é uma valiosa 

ferramenta para analisar os efeitos das atividades operacionais, de investimento e de 

financiamento no fluxo de caixa de um determinado período. A divulgação dessa 

demonstração contábil não é obrigatória no Brasil. Portanto, quando a informação 

relacionada ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO) é requerida, mas não está disponível, 

ela é estimada. 

O empresário brasileiro fixa normalmente como período ideal para verificação do 

caixa, o início de cada mês e sente se vai dar para atravessar o mês sem precisar tomar 

empréstimo para cobrir possíveis “buracos” no caixa projetado. (Netto,Eduardo, 1999, p 

92) 

Pode então apresentar o fluxo de caixa como um instrumento de controle financeiro 

gerencial, cuja finalidade é a de auxiliar no processo decisório de uma organização, 

visando sempre atingir os objetivos esperados, fazendo frente à incerteza associada ao 

fluxo de recebimentos e pagamentos. 

O caixa de uma empresa gera lucro à medida que sua disponibilidade para aplicação 

permite o recebimento de juros. Da mesma forma, a ausência de caixa impacta o 

resultado à medida que se pagam os encargos cobrados pelos recursos de terceiros, 

tornando o resultado menor. É de fundamental importância a identificação do montante 

gerado no caixa da empresa. 

Frezatti (1997, P.25) classifica a abordagem do fluxo de caixa a seguir: 
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Abordagem tática. É aquela que se referencia ao fluxo de caixa como 

um instrumento de utilidade restrita e acompanhamento. As ações, 

nesse sentido, se concentram em questões de menor alcance.  

Abordagem estratégica. É aquela que afeta o nível de negócios da 

empresa não só a curto prazo, mas também, e principalmente, a longo 

prazo. Tem efeito sobre questões ligadas às decisões realmente 

estratégicas da empresa.  

 

O fluxo de caixa como instrumento necessário para gestão das empresas. Essas 

duas abordagens são complementares. O uso de apenas uma das abordagens pode tornar 

o sistema deficiente, comprometendo a saúde financeira do empreendimento. 

Como se percebe, os enfoques tático e estratégico podem requerer diferentes 

abordagens dos instrumentos e mesmos diferentes detalhamentos. Na verdade, nem toda 

empresa tem condições e necessidades de dispor de um fluxo de caixa para 15 anos para 

poder sentir-se segura quanto ao futuro. O que se pretende é o questionamento e a 

avaliação de toda a empresa, para que não se perca uma oportunidade de otimização do 

instrumento por falta de percepção. (FREZATTI, 1997, p.25). 

É relevante reconhecer o fluxo de caixa como instrumento que traga subsídios 

para o processo de tomada de decisões.   

O fluxo de caixa deve ter um formato que permita a adequada análise das 

informações contidas. Caso o mesmo não esteja adequadamente estruturado levará a 

empresa ao não entendimento e a dificuldade em decidir adequadamente sobre sua 

liquidez. A interpretação do fluxo de caixa pode ser feita através de simulações onde se 

considera que todas as contas que venceram no período foram pagas e todas as faturas 

vencidas nesse mesmo período foram recebidas, independentemente disso ter 

acontecido ou não. Outras simulações podem ser feitas considerando apenas as saídas 

ou apenas as entradas. Também é relevante lembrar de atualizar o saldo inicial. 

 

3.1. Fatores que Afetam o Fluxo de Caixa 

 

A administração da liquidez é uma das atividades mais importantes do 

administrador financeiro. Para desempenhar essa função, o profissional de finanças 

utiliza um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro, o fluxo de caixa.  

Segundo Frezatti (apud Neto, op. Cit.) a primeira coisa que deve-se mencionar é 

que o fluxo de caixa não é a mesma coisa de capital de giro liquido.  
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O fluxo de caixa das operações, definido como sendo a diferença entre resultado 

antes juros e depreciação menos imposto, mede o volume de numerário gerado pelas 

operações, não contando os investimentos ou os gastos com necessidade de capital de 

giro e tem por objetivo primordial, a projeção das entradas e das saídas dos recursos 

financeiros da empresa em um determinado período de tempo. 

Para Zdanowicz (apud Iucícibus 1995: 33), "o fluxo de caixa é o instrumento 

que permite demonstrar as operações financeiras que são realizadas pela empresa", o 

que possibilita melhores análises e decisões quanto à aplicação dos recursos financeiros 

que a empresa dispõe. 

Iudícibus (1999, p. 218) afirma que a DFC "demonstra a origem e a aplicação de 

todo o dinheiro que transitou pelo caixa em um determinado período e o resultado desse 

fluxo", sendo que o caixa engloba as contas Caixa e Bancos, evidenciando as entradas e 

saídas de valores monetários no decorrer das operações que ocorrem ao longo do tempo 

nas organizações. 

Por sua vez, Campos Filho (1999)  complementa explicando que a DFC 

"permite mostrar, de forma direta ou mesmo indireta, as mudanças que tiveram reflexo 

no caixa, suas origens e aplicações".  

Assaf Neto e Silva (1997) explicam que o fluxo de caixa, de maneira ampla, "é 

um processo pelo qual a empresa gera e aplica seus recursos de caixa determinados 

pelas várias atividades desenvolvidas", onde as atividades da empresa dividem-se em 

operacionais, de investimentos e de financiamento. 

No Brasil, de acordo com Iudícibus (1999), esta demonstração ainda é utilizada 

apenas para fins de controle interno. Contudo, encontra-se em discussão o anteprojeto 

de alteração da Lei 6.404/76 (Lei das S.A.), o qual prevê a substituição da DOAR pela 

DFC. 

Por outro lado, nos Estados Unidos, já em novembro de 1987, o Financial Accounting 

Standards Board – FASB, entidade que regulamenta as políticas e procedimentos 

contábeis neste país, emitiu um pronunciamento, o FAS-95.  

As atividades de investimento dizem respeito à aquisição ou venda de ativos 

não-circulantes, que representam a destinação que a empresa dá aos seus recursos na 

compra de novos equipamentos ou na ampliação de suas instalações. 
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As atividades de financiamento estão relacionadas à obtenção de empréstimos a 

curto e longo prazo, bem como à emissão de ações representativas do capital e ao 

pagamento de dividendos aos acionistas. 

As atividades operacionais, em geral, referem-se àquelas operações que 

envolvem produção e venda de produtos, ou a prestação de serviços. Este grupo permite 

visualizar a atividade que gera maior caixa operacional, quando comparados diversos 

períodos. 

Frezatti (1997) menciona que o fluxo de caixa apresenta-se como um 

instrumento tático e estratégico no processo de gestão empresarial. A abordagem 

estratégica está relacionada com o nível de negócios da empresa não só a curto prazo, 

mas principalmente a longo prazo. Enquanto a abordagem tática, a qual o autor se 

refere, corresponde a visão do fluxo de caixa como instrumento de utilidade restrita e 

acompanhamento, isto é, concentra-se em questões de menor alcance e mesmo impacto. 

Iudícibus (1999) explicam que, "na movimentação de recursos financeiros 

incluem-se não somente saldos de moeda em caixa ou depósitos em conta bancária, 

mas, também, outros tipos de contas que possuem as mesmas características de liquidez 

e de disponibilidade imediata", o termo utilizado quando da elaboração da DFC para 

identificar estes outros tipos de contas é o termo Equivalente de Caixa, ou seja, devem 

ser consideradas como equivalentes de caixa as aplicações financeiras com 

característica de liquidez imediata. 

Campo Filho (1999) comenta que é recomendado às empresas "relatar os fluxos 

de caixa das atividades operacionais diretamente, mostrando as principais classes de 

recebimentos e pagamentos operacionais (método direto)". No método direto as 

entradas e saídas operacionais são apresentadas de forma direta, isto é, primeiro as 

entradas, depois as saídas. 

ROSS (1998) desenvolvem extensa discussão operacional e teórica sobre a 

administração do capital de giro e fluxo de caixa.  

O Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultados não são objeto de 

estudo desse trabalho. 

O Capital de Giro Líquido expressa a variação nos ativos e passivos circulantes; 

mas, não permite constatar variações no caixa. Na forma de cálculo do Capital de Giro, 

uma redução de caixa pode ser reflexo do aumento de outro ativo, por exemplo, compra 

de estoques ou da redução de um passivo, por exemplo quitação de um título do Contas 
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a Pagar. Desta forma o Capital de Giro Líquido (CGL = AC – PC), expressa a liquidez 

da unidade hospitalar, mas não expressa sua capacidade de pagamento imediata, 

recursos disponíveis no caixa. 

A administração da liquidez é uma das atividades mais importantes do 

administrador financeiro. Para desempenhar essa função, o profissional de finanças 

utiliza um dos principais instrumentos de análise e controle financeiro, o fluxo de caixa.  

A primeira coisa que se deve mencionar é que o fluxo de caixa não é a mesma 

coisa de capital de giro liquido.  

O fluxo de caixa das operações, definido como sendo a diferença entre resultado 

antes juros e depreciação menos imposto, mede o volume de numerário gerado pelas 

operações, não contando os investimentos ou os gastos com necessidade de capital de 

giro e tem por objetivo primordial, a projeção das entradas e das saídas dos recursos 

financeiros da empresa em um determinado período de tempo.  

Outros objetivos igualmente importantes podem também ser considerados na 

elaboração do fluxo de caixa. 

Para Hoji (2000, p. 79) Dentre esses lista-se os seguintes: 

 Proporcionar o levantamento das necessidades de recursos 

financeiros para a realização das transações definidas no planejamento 

da empresa;  

 Empregar da forma eficaz os recursos disponíveis, evitando que 

fiquem sem remuneração;  

 Planejar e controlar os recursos financeiros em termos das 

entradas e saídas, através da análise e controle das atividades de 

planejamento de vendas e despesas, índices de atividades, prazos 

médios e necessidades de capital de giro;  

 Saldar as obrigações incorridas pela empresa tempestivamente;  

 Buscar o equilíbrio financeiro entre os fluxos de entradas e 

saídas de recursos;  

 Analisar as fontes de crédito onerosas de forma a minimizar o 

custo de utilização das mesmas;  

 Prever desembolsos de caixa em volumes elevados em épocas 

de encaixe baixo;  

 Desenvolver controle dos saldos de caixa e de duplicatas a 

receber;  

 Coordenar os recursos a serem utilizados pelas várias atividades 

da empresa no que se relaciona a investimentos e financiamentos.    

 

Souza (2009) apregoa que, “a Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é uma 

peça contábil elaborada sob o regime de caixa. Essa característica torna difícil sua 

comparação com outras demonstrações elaboradas à luz do regime de competência”. 
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A contabilidade sofre muita interferência do fisco, que de tanto interferir tornou-

a um instrumento de controle fiscal complexo, muitas vezes incompreensível para o 

pequeno gestor. Deixou de exercer sua principal função que é prestar informações sobre 

o desempenho da empresa para se transformar num instrumento de controle fiscal. Em 

decorrência da própria legislação fiscal, há a desobrigação de determinadas classes de 

empresas da apresentação de contabilidade regular, mesmo que o código cível não a 

desobrigue. 

É nesse contexto que se destaca o fluxo de caixa como uma ferramenta que 

possibilita o planejamento e o controle financeiro da empresa. O fluxo é uma ferramenta 

de fundamental importância para o gestor e para a empresa, pois sinaliza o rumo 

financeiro do negócio. 

Segundo Hoji (2000, p. 79), “o fluxo de caixa é um esquema que representa as entradas 

e saídas de caixa ao longo do tempo. Em um fluxo de caixa, deve existir pelo menos 

uma saída e pelo menos uma entrada (ou vice-versa).” 

Em uma operação financeira, ocorrem entradas e saídas de dinheiro (e vice-

versa). Um empréstimo implica receber o dinheiro (entrada de caixa) em uma data e 

devolve-lo posteriormente acrescido de juro (saída de caixa); uma aplicação financeira 

implica desembolsar um valor (saída de caixa) para recebê-lo (entrada de caixa) após 

algum tempo, acréscimo de juro. Essas operações podem ser representadas pelo fluxo de 

caixa. 

Independente do tamanho, toda empresa é movida à caixa, e é através do fluxo 

de caixa que se identifica exatamente o quanto está disponível para ser distribuído aos 

credores, aos acionistas; as carências de recursos e suas fontes. 

A insuficiência de caixa pode determinar cortes de créditos, suspensão de 

entrega de mercadorias, descrédito junto a fornecedores e clientes, a falta de capital de 

giro faz a empresa recorrer a recursos com custos financeiros elevados, podendo perder 

o controle sobre endividamento. 

O Fluxo de Caixa como uma ferramenta de informação gerencial permite 

identificar o processo de circulação do dinheiro, a liquidez da empresa e as necessidades 

futuras de caixa. 

É importante que o modelo de fluxo de caixa estruturado para a empresa, tenha 

capacidade informativa de fácil interpretação, tanto para os gestores como para os 

demais usuários. 
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Apesar da importância das informações contábil, as pequenas empresas são 

normalmente as mais carentes dessas informações. A contabilidade é feita apenas para 

fins fiscais, normalmente defasadas e não fornece informações suficientes e necessárias 

para decisão. 

Segundo Salloti (2009) a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é uma 

valiosa ferramenta para analisar os efeitos das atividades operacionais, de investimento 

e de financiamento no fluxo de caixa de um determinado período. A divulgação dessa 

demonstração contábil não é obrigatória no Brasil. Portanto, quando a informação 

relacionada ao Fluxo de Caixa Operacional (FCO) é requerida, mas não está disponível, 

ela é estimada. 

O empresário brasileiro fixa normalmente como período ideal para verificação 

do caixa, o início de cada mês e sente se vai dar para atravessar o mês sem precisar 

tomar empréstimo para cobrir possíveis “buracos” no caixa projetado. (José Netto, 

Eduardo) 

Mediante diversas definições pode-se conceituar fluxo de caixa como um 

instrumento de controle financeiro gerencial, cuja finalidade é a de auxiliar no processo 

decisório de uma organização, visando sempre atingir os objetivos esperados, fazendo 

frente à incerteza associada ao fluxo de recebimentos e pagamentos. 

O caixa de uma empresa gera lucro à medida que sua disponibilidade para 

aplicação permite o recebimento de juros. Da mesma forma, a ausência de caixa 

impacta o resultado à medida que se pagam os encargos cobrados pelos recursos de 

terceiros, tornando o resultado menor. É de fundamental importância a identificação do 

montante gerado no caixa da empresa. 

Frezatti (1997, p.25) classifica a abordagem do fluxo de caixa a seguir: 

Abordagem tática. É aquela que se referencia ao fluxo de caixa como 

um instrumento de utilidade restrita e acompanhamento. As ações, 

nesse sentido, se concentram em questões de menor alcance.  

Abordagem estratégica. É aquela que afeta o nível de negócios da 

empresa não só a curto prazo, mas também, e principalmente, a longo 

prazo. Tem efeito sobre questões ligadas às decisões realmente 

estratégicas da empresa.  

 

 Em algumas organizações, o fluxo de caixa é visto como um instrumento tático, 

com uma abordagem mais imediata. Em outras, com um alcance maior de forma 

estratégica. 
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 O fluxo de caixa como instrumento tático é tão importante quanto o estratégico. 

Essas duas abordagens são complementares. O uso de apenas uma das abordagens pode 

tornar o sistema deficiente, comprometendo a saúde financeira do empreendimento. 

 Como se percebe, os enfoques tático e estratégico podem requerer diferentes 

abordagens dos instrumentos e mesmos diferentes detalhamentos. Na verdade, nem toda 

empresa tem condições e necessidades de dispor de um fluxo de caixa para 15 anos para 

poder sentir-se segura quanto ao futuro. O que se pretende é o questionamento e a 

avaliação de toda a empresa, para que não se perca uma oportunidade de otimização do 

instrumento por falta de percepção. (FREZATTI, 1997, p.26). 

 É relevante reconhecer o fluxo de caixa como instrumento que traga subsídios 

para o processo de tomada de decisões.  O fluxo de caixa deve ter um formato que 

permita a adequada análise das informações contidas. Caso o mesmo não esteja 

adequadamente estruturado levará a empresa ao não entendimento e a dificuldade em 

decidir adequadamente sobre sua liquidez. A interpretação do fluxo de caixa pode ser 

feita através de simulações onde se considera que todas as contas que venceram no 

período foram pagas e todas as faturas vencidas nesse mesmo período foram recebidas, 

independentemente disso ter acontecido ou não. Outras simulações podem ser feitas 

considerando apenas as saídas ou apenas as entradas. Também é relevante lembrar de 

atualizar o saldo inicial. 

Várias estruturas de fluxo de caixa podem ser criadas a depender das 

necessidades e das características de cada empresa. 

Frezzatti (1997) designa o fluxo de caixa estruturado sob quatro focos. Esses 

fluxos abaixo intercambiam dados entre si e separam adequadamente as atividades 

desenvolvidas pela empresa. 

- Operacional: deve conter como entradas a cobrança da venda dos 

produtos/serviços gerados e comercializados, por sua vez, as saídas 

operacionais devem conter os elementos que estão ligados à geração, 

administração e comercialização de tais produtos, tais como salários, 

pagamentos a fornecedores, gastos com serviços públicos etc. 

- Permanente: fluxo ligado aos investimentos no permanente da 

empresa, tanto no que se refere às novas aquisições e construções 

quanto no que se refere às vendas de ativos obsoletos ou não 

necessários.  
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- Acionistas: indicam os fluxos que de alguma forma afetam o 

acionista e que são derivados de decisões de capitalização (aumentos 

de capital) ou de distribuição do lucro ou redução de capital. 

- Financeiro: equaliza o somatório dos demais fluxos: no caso de 

sobra de recursos, existe saída para a aplicação; no caso de falta de 

caixa, existe resgate de investimento ou mesmo captação de recursos. 

Tanto os recebimentos como pagamentos de juros são registrados 

neste grupo. 

Poder-se-ia perceber o formato de tal fluxo da seguinte forma: 

Fluxo operacional 

+ Cobrança 

- Pagamentos 

= Fluxo de caixa operacional 

Fluxo do permanente 

+ Venda de ativos 

- Pagamentos referentes a aquisições 

= Fluxo do permanente 

Fluxo dos acionistas 

+ Integralização de capital 

- Distribuição de lucro 

= Fluxo dos acionistas 

Fluxo financeiro 

+ Entradas 

- Saídas 

= Fluxo financeiro 

 

Frezati (1997) justifica tal detalhamento para viabilizar a percepção de diferentes 

questões ligadas à gestão da empresa. Os fluxos indicarão escassez ou não de caixa 
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oriundos das atividades fins da empresa. Essa percepção estaria mais difícil caso os 

fluxos não estivessem explicitados. 

A saúde da empresa pode ser percebida pelo fluxo operacional. Escassez de 

caixa, ou seja, se o valor das entradas menos o valor das saídas for constantemente 

negativo, torna-se muito difícil da empresa sustentar suas atividades. Podem ser 

observadas empresas jovens com vendas pequenas, mesmo que crescentes e os gastos 

em geral significativos, continua sendo um alerta. 

  Para Frezattti (1997) o formato do fluxo de caixa, seja ele para finalidades de 

tesouraria, elaboração do plano e mesmo projetos de investimentos, deveria seguir o 

mesmo formato básico: 

 

+ Fluxo operacional 

+ Fluxo do acionista 

+ Fluxo do permanente 

= Total fluxo não financeiro 

+/- Fluxo financeiro 

 

Segundo Frezatti (1997): 

A soma do fluxo operacional com o fluxo dos acionistas e o fluxo do 

permanente gera um valor que, em módulo, é igual ao valor dado pelo 

fluxo financeiro, na verdade, os sinais são contrários (quando a adição 

indica um valor positivo; o fluxo financeiro é negativo e vice-versa). 

Isto indica o que a atividade financeira da tesouraria deve fazer para 

equalizar o fluxo: aplicar as sobras de caixa e captar/resgatar quando 

faltarem recursos. (FREZATTI, 1997, p.40 e 41). 

 

A separação do fluxo permite que se avalie o desempenho de 

diferentes áreas da empresa. Nesse sentido, misturar juros com 

pagamentos de materiais é algo que dificulta o entendimento da 

ocorrência e mesmo a análise do gestor responsável por 

implementação. Da mesma forma, entender quando um fluxo de caixa 

é desfavorável não porque deixou de gerar fluxo operacional positivo, 

mas porque os acionistas retiraram parcela do valor em poder da 

empresa sob a rubrica distribuição de resultados, é muito importante. 

O mesmo pode acontecer quando uma organização constrói uma nova 

unidade de produção, por exemplo. O fluxo de saída de caixa é intenso 

e, caso não tenha separado tal informação, decisões incorretas e 

distorcidas podem ser tomadas. Afinal, o fluxo de caixa de uma 
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organização no momento de investimento tende a ser mais difícil de 

ser gerenciado. (FREZATTI 1997, p. 50-51): 

 

Gitman (1997) relaciona o fluxo de caixa em apenas três tipos para fornecer uma 

visão instantânea da empresa durante um dado período de tempo. Com uma estrutura 

menos complexa, Gitman (1997: 81-2) expõe o fluxo operacional, fluxo de investimento 

e fluxo de financiamento. O primeiro, operacional, é definido sob a mesma visão de 

Frezatti (1997). 

Gitman (1997: 81-2) detalha os fluxos de investimento como fluxos de caixa 

associados com a compra e venda de ativos imobilizados, e participações societárias e 

os fluxos de financiamento resultantes de operações de empréstimo e capital próprio. 

A regra geral para o Operacional, seja sob a visão de Frezatti ou de Gitman, é 

que os recebimentos operacionais superem os pagamentos operacionais. Essa é a 

condição para que a empresa sobreviva e ganhe dinheiro. 

Campos Filho (1999,p.32) afirma que o grupo Investimentos é um grupo que só 

consome dinheiro e justifica que esse dinheiro precisa ser investido para que a empresa 

possa operar. No entanto, Frezatti (1997) reconhece a venda desses ativos como receita 

para esse grupo. 

O comportamento do grupo financiamento varia ao longo do tempo. Há períodos 

em que gera caixa, como na integralização de capital por parte dos sócios, ou na 

obtenção de empréstimos e financiamentos, e há períodos em que consome caixa, como 

na amortização de empréstimos e financiamentos ou nos pagamentos de dividendos. 

Campos Filho (1999, p.52) sugere que dividendos e juros sejam classificados no 

grupo operacional. Juros é a remuneração dos recursos de terceiros. Dividendos é a 

remuneração dos recursos próprios. Juros e dividendos representam a remuneração total 

dos recursos utilizados por uma empresa.  

Caixa líquido do período é o somatório de Operacional, Investimentos e 

Financiamentos. 

 

 

Uma das vantagens desse demonstrativo é facilitar a administração financeira 

das empresas. Com ele podemos saber se os problemas financeiros têm origem no 
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Operacional, nos Investimentos ou nos Financiamentos, ou ainda numa combinação dos 

três grupos. (Campos Filho, 1999, p.32) 

A demonstração dos fluxos de caixa resume as origens e as aplicações de caixa 

durante um dado período.  

Exemplificando o quadro acima, a diminuição de um ativo é uma origem de 

fluxo de caixa, pois esse recurso será liberado para poder usar em outra finalidade, 

como uma quitação de um financiamento. 

Para Gitman (1997), a demonstração dos fluxos de caixa pode ser elaborada em 

cinco passos: (1, 2 e 3) preparar uma demonstração das origens e aplicações de caixa, 

(4) obter os dados necessários da demonstração de resultados e (5) classificar e 

apresentar adequadamente os dados relevantes obtidos nos passos 1 a 4.  

Os primeiros três passos no processo de elaboração servem de orientação à 

preparação da demonstração das origens e aplicações de caixa. 

Inicialmente deve calcular as variações no balanço patrimonial em ativos, 

passivos e patrimônio líquido no período em questão. Posteriormente será necessário 

classificar cada item avaliado como origem ou aplicação. Vale salientar que as variações 

nas contas do patrimônio líquido são classificadas da mesma forma que as do exigível, 

ou seja, aumentos são origens e diminuições são aplicações. Depois dessas duas etapas, 

deve-se obter o somatório das origens e o somatório das aplicações sabendo que esses 

dois somatórios deverão ser iguais. 

O quarto passo envolve a obtenção de três importantes elementos para a 

elaboração dos fluxos de caixa, procedentes da demonstração do resultado para o 

período em questão. Esses elementos são (1) o lucro líquido depois do imposto de 

renda, (2) a depreciação e quaisquer outras despesas não-desembolsáveis e (3) os 

dividendos pagos às ações ordinárias e preferenciais. 

Finalmente esses dados obtidos poderão ser usados para elaborar a demonstração 

dos fluxos de caixa.  
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3.2. Métodos de Fluxo de Caixa 

 

Conforme Rosa e Silva (2002), o fluxo de caixa pode ser apresentado por meio 

de duas formas: pelo método direto e pelo método indireto. Segundo eles, o método 

direto demonstra os recebimentos e pagamentos derivados das atividades operacionais 

da empresa. Mostra, efetivamente, as movimentações dos recursos financeiros que 

aconteceram no período: 

 

Quadro 2: Fluxo de Caixa – Método Direto 

INGRESSOS DE RECURSOS 
 
Recebimentos de clientes                                                                                    xx 
Pagamentos a fornecedores                                                                      (xx) 
Despesas administrativas e comerciais                                                     (xx) 
Despesas financeiras                                                                                 (xx) 
Impostos                                                                                                     (xx) 
Mão-de-obra direta                                                                                     (xx) 
( = ) Ingressos de recursos provenientes das operações                                    xx 
Recebimentos por vendas do imobilizado                                                           xx 
( = ) Total dos ingressos dos recursos financeiros                                              xx 
 
DESTINAÇÕES DE RECURSOS 

 
Aquisição de bens do imobilizado                                                                       xx 
Pagamentos de mepréstimos bancários                                                             xx 
( = ) Total das destinações de recursos financeiros                                            xx 
Variação líquida de Disponibilidades                                                                   xx 
( + ) Saldo inicial                                                                                                  xx 
( = ) Saldo final de Disponibilidade                                                                      xx 

Fonte:  ROSA E SILVA, 2002, P 89. 

 

Como pode se verificar, esta apresentação facilita ao gestor avaliar a solvência 

da empresa, pois destaca toda a movimentação dos recursos financeiros, as origens dos 

recursos de caixa e onde eles foram aplicados. 

Ainda de acordo com Rosa e Silva (2002, p. 89), “O Método Indireto é aquele no qual 

os recursos provenientes das atividades operacionais são demonstrados a partir do lucro 

líquido, ajustado pelos itens considerados nas contas de resultado que não afetam o 

caixa da empresa”. O exemplo segue abaixo: 
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Quadro 3: Fluxo de Caixa – Método Indireto 

ORIGENS 
 
Lucro líquido do exercício        xx 
 
Mais: 
Depreciações         xx 
Aumento em imposto de renda a pagar       xx 
Aumento em fornecedores       xx 
 
Menos: 

Aumento em clientes                   (xx) 
( = ) Caixa gerado pelas operações      xx 
Venda do imobilizado         xx 
( = ) Total dos ingressos de disponibilidade     xx 
 
APLICAÇÕES 

Pagamento de empréstimos bancários      xx 
Aquisição de imobilizado       xx 
( = ) Total das aplicações de disponibilidades                xx 
Variação líquida das disponibilidades      xx 
( + ) Saldo inicial                   xx 
( = ) Saldo final das disponibilidades      xx 

 
Fonte:  ROSA E SILVA, 2002, P 90. 

 

Rosa e Silva (2002),destacam também que o modelo indireto é semelhante à      

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), principalmente pela sua 

parte inicial, exigindo para sua interpretação maior conhecimento de contabilidade. 

 

3.3 As Vantagens e as Desvantagens do Fluxo de Caixa 

 

Segundo Zdanowinz (2004), o fluxo de caixa, assim como todos os demais           

instrumentos financeiros e administrativos à disposição do gestor financeiro apresenta 

suas vantagens e desvantagens. Sendo de suma importância o conhecimento de ambas. 

O autor apresenta as seguintes vantagens da implantação de um fluxo de caixa: 
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 facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas 

junto às instituições financeiras; 

 programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma criteriosa, 

permitindo determinar o período em que deverá ocorrer carência de recursos e o 

montante, havendo tempo suficiente para as medidas necessárias; 

 permitir o planejamento dos desembolsos de acordo com as disponibilidades de 

caixa, evitando-se o acúmulo de compromissos vultuosos em épocas de pouco 

encaixe; 

 determinar quanto de recursos próprios a empresa dispõe em dado período, e 

aplicá-los de forma mais rentável possível, bem como analisar os recursos de 

terceiros que satisfaçam as necessidades da empresa; 

 proporcionar o intercâmbio dos diversos departamentos da empresa com a área 

financeira; 

 desenvolver o uso eficiente e racional do disponível; 

 financiar as necessidades sazonais ou cíclicas da empresa; 

 providenciar os recursos para atender aos projetos de implantação, expansão, 

modernização ou relocalização industrial e/ou comercial; 

 fixar o nível de caixa, em termos de capital de giro; 

 auxiliar na análise dos valores a receber e estoques, para que se possa julgar a 

conveniência em aplicar nesses itens ou não; 

 verificar a possibilidade de aplicar possíveis excedentes de caixa; 

 estudar um programa saudável de empréstimos ou financiamentos; 

 projetar um plano efetivo de pagamento de débitos; 

 analisar a viabilidade de serem comprometidos os recursos pela empresa; 

 participar e integrar todas as atividades da empresa, facilitando assim os 

controles financeiros. 

 

Porém, segundo o mesmo autor, o fluxo de caixa apresenta também algumas 

desvantagens como ser tão manipulável como qualquer outra informação contábil, 

devendo, portanto, ser elaborado com base em informações confiáveis e corretas para 

não perder sua função gerencial. Outro ponto a ser levado em conta é a importância de 

sua análise pelo gestor, pois se a empresa não tiver a percepção de seu fluxo de caixa 

para adotar ações corretivas quando necessárias, sua utilidade será nula. Rosa e Silva 
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(2002) também ressaltam uma outra limitação do fluxo de caixa: a incapacidade de 

fornecer informações precisas sobre o lucro e sobre os custos dos produtos da empresa. 

Isto porque sua elaboração é feita pelo regime de 

caixa e não pelo regime de competência. 

 

 

 

3.4  Elaboração do Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa é constituído a partir das informações relativas a todas as 

entradas e saídas projetadas, assim como os dados já de conhecimento da empresa. 

Na elaboração do fluxo de caixa, utiliza-se mapas auxiliares que tem como 

propósito planejar e organizar as informações para o fechamento final do fluxo. A 

forma, consistência, periodicidade e relevância desses mapas auxiliares, dependerá do 

tipo da empresa e da sua atividade operacional. São exemplos de mapas auxiliares: 

despesas administrativas, pagamento de fornecedores, despesas com vendas, vendas a 

prazo entre outras. 

As principais modalidades de entradas no caixa na Bagaggio são as vendas à 

vista, tanto em dinheiro quanto no cartão de débito, que mesmo com o desconto da 

operadora do cartão o recebimento é em 24 horas, diferente do cartão de crédito que o 

recebimento é após trinta dias. 

Quanto aos desembolsos podem ser relacionados com as compras de 

mercadorias que quase no total são a prazo, salários e ordenados com os encargos 

sociais pertinentes, despesas administrativa, despesas com vendas, despesas financeiras 

e tributárias. 

O prazo dos fluxos podem ser diários, semanais, mensais ou anuais. Recomenda-

se o planejamento e controle diário dos fluxos de caixa, para análise de curto prazo, pois 

desta forma fornecerá informações mais detalhadas sobre os ingressos e desembolsos, 

seus prazos de vencimento e o melhor dia do mês para projetar recebimento e compras. 

São relacionados as projeções (P), o que efetivamente fora realizado (R) e a 

diferença (D) entre o realizado e o projetado de todas as semanas dos meses do ano, 

conforme o modelo de fluxo de caixa pelo método direto (Zdanowicz). 
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Figura 1 – Modelo de fluxo de caixa semanal – método direto  

Fonte: Adaptação de Zdanowicz, 2000. 

 

 

Para que se tenha um eficiente fluxo de caixa, as projeções devem ser ordenadas 

e distribuídas de forma racional. Os principais itens que compõe o fluxo, conforme 

Zdanowicz (2000, p. 147) são os seguintes: 

 

P R D P R D P R D P R D

1. Ingresso

Venda à Vista

Recebimento com cartão Cédito

Recebimento com cartão Débito

2. Desembolso

Fornecedor

Salários

Pró-Labore

Despesa com Pessoal

Despesa Administrativa

Despesa com Cartão

Despesas Financeiras

Despesas Tributárias

Compras Diversos

Aluguel

Condominio

Fundo de Promoção

Outras Despesas

3. Diferença do período (1-2)

4. Saldo Inicial do caixa

5. Nivel desejavel de Caixa

6. Empréstimo a Captar

7. Aplicação Financeira

9. Pagamento de Empréstimo

10. Resgate de Aplicação

11. Saldo Final

Fluxo de caixa - Ano

Itens 1º Semana 2º Semana 3º Semana 4º Semana

Mês
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 Ingressos – São todos as entradas de caixa e banco, como as vendas à 

vista, vendas a prazo, recebimentos de atrasados, receitas financeiras, 

vendas de ativos, entre outros. Varia conforme a atividade fim da 

empresa; 

 Desembolsos – É composto pelas compras à vista, compras a prazos com 

fornecedores, salários com os encargos sociais, assim como todas as 

despesas administrativas, com vendas, tributárias e financeiras geradas 

pelo processo de produção e comercialização; 

 Diferença do período – Apura-se, neste item, o resultado entre os 

recebimentos e pagamentos da empresa, ou seja, a partir dos valores 

projetados, de ingresso e desembolsos, encontra-se a diferença de 

valores, podendo ser positivo, negativo ou nulo; 

 Saldo inicial de caixa – É igual ao saldo final de caixa do período 

imediatamente anterior; 

 Nível desejado de caixa – É a determinação do capital de giro liquido 

necessário pela empresa, em função do volume de ingressos e 

desembolsos futuros; 

 Empréstimos ou aplicação de recurso financeiros – Poderão ser 

captados empréstimos para subir a necessidade de caixa, mediante a 

apuração do saldo da disponibilidade acumulada, ou, quando houver 

excedentes, serão realizadas aplicações no mercado financeiro; 

 Pagamento ou resgate de aplicação – As amortizações são devoluções 

do principal tomado emprestado, enquanto o resgaste constituem-se nos 

recebimentos do principal aplicado; 

 Saldo final de caixa – É o nível desejado de caixa projetado para o 

período seguinte, que será o saldo inicial de caixa do período 

subsequente. 

 

 

Normalmente, o fluxo de caixa não é uniforme durante todo o mês, apresentado 

períodos sazonais. Neste trabalho foi utilizado o fluxo semanal dentro dos meses 

realizados.  
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4. METODOLOGIA 

 

As organizações apresentam uma variedade muito rica de situações problemáticas 

ou oportunidades que podem ser exploradas de forma mais completas por métodos e 

técnicas.      “Colher e analisar dados sobre empresa-alvo é a tarefa mais importante do 

estágio” (ROESCH, 2007, p.118). 

É através da metodologia que descrevemos qual caminho seguiremos para atingir os 

objetivos proposto neste trabalho. 

“A metodologia deve ser entendida como conjunto detalhado e 

sequencial de métodos e técnicas cientificas a serem executadas ao 

longo da pesquisa, de tal modo, que se consiga atingir os objetivos 

inicialmente propostos e, ao mesmo tempo, atender aos critérios de 

maior rapidez, maior eficácia e mais confiabilidade de informação.” 

(BARRETO;HONORATO,1998) 

 

O método utilizado neste trabalho foi o estudo de caso, porque de acordo com 

Roesch (2007), analisar uma determinada empresa, a fim de propor alternativas que 

visam melhorar o planejamento financeiro, uma vez que os resultados foram obtidos a 

partir de informações primárias e secundárias de própria organização estudada, por meio 

de entrevista com a proprietária, análise dos dados fornecidos e observação das 

atividades desenvolvidas. 

Os estudos de caso podem e devem ter uma orientação teórica bem 

fundamentada, que sirva de suporte à formulação das respectivas questões e 

instrumentos de recolhimento de dados. Sempre é preciso ter uma teoria para ajudar na 

pratica. 

Este trabalho utilizou como referenciais bibliográficos os principais autores 

relacionados a área da administração financeira para interpretar a situação problemática 

desta empresa. 
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4.1 Técnica de coleta de dados 

 

A coleta de dados esta relacionada com a situação problemática do trabalho e é 

fundamental na obtenção dos elementos para que os objetivos propostos possam ser 

alcançados. 

A principal forma de coleta de dados foi através da observação dos registros de 

entradas e saídas de caixa no período compreendido entre janeiro/2014 a abril/2014, 

disponibilizado através de arquivos que a empresa possui, assim como a entrevista com 

a proprietária para conhecer a movimentação dos recursos financeiros que acontecem 

diariamente. 

Foram coletados dois tipos de dados: 

 Dados primários: dados que ainda não sofreram estudos e análises. Para 

coleta-los, pode-se utilizar: questionários fechados ou abertos, 

formulários, entrevistas, observação e etc; 

 Dados secundários: são os dados que já estão disponíveis. 

 

 Para coletar esses dados, foram utilizados relatórios disponibilizados pela 

empresa e um questionário aberto e uma entrevista informal. Foi de grande 

relevância a entrevista, pois foi constatados alguns dados que estavam sendo 

registrados de forma incorreta. 

 Após a coleta de dados inicia-se a etapa de classificação e organização das 

informações coletadas, tendo em vista os objetivos deste trabalho. Essas foram 

inseridas em planilhas eletrônicas no programa da Microsoft Office Excel. Serão 

planilhas auxiliares, referente aos diversos tipos de entradas e saídas. 

 Fale ressaltar que para a publicação deste trabalho na internet serão 

utilizados dados fictícios. 
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas as informações obtidas com as entrevistas realizadas 

junto a proprietária da empresa. Essa entrevista foi realizada individualmente, com 

agendamento prévio e todas as informações foram disponibilizadas. 

 

 

5.1  Coleta de informações 

 

Para a coleta das informações, através da entrevista junto a responsável da 

empresa, foi elaborado um questionário padrão, que poderia variar conforme a evolução 

da      conversa, possibilitando focos diferentes de questionamento. Algumas duvidas 

foram surgindo ao longo da entrevista e foram solucionadas para melhor 

aproveitamento do trabalho. 

As perguntas dirigidas para a entrevista, bem como as intenções com as mesmas, 

foram relacionadas, conforme segue: 

 

1) Qual a sua função aqui na empresa e há quanto tempo está nela? 

O objetivo dessa questão é definir o perfil do profissional entrevistado. 

 

2) Qual o prazo médio de pagamento das compras junto aos fornecedores? Há         

negociação de prazos? Existe sistema que controle compras vinculado ao setor         

financeiro? 

O objetivo dessa questão é conhecer o prazo das compras, para conhecer o 

ciclo operacional e a necessidade de capital de giro da empresa, além de conhecer 

a tecnologia empregada. 

 

3) Quando o fornecedor apresenta alguma condição de desconto para compra das   

mercadorias à vista, é política da empresa aproveitar essa oportunidade? 

O objetivo dessa questão é descobrir se a empresa compra à vista dependendo da 

oportunidade. 
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4) A empresa possui política de crédito que dê desconto ao cliente que efetue            

pagamento das compras em menor prazo de tempo? 

O objetivo dessa questão é saber se a empresa possui clientes com negociação        

especial de prazos e descontos. 

 

5) Qual a representatividade das vendas à vista no caixa da empresa? 

O objetivo é saber qual o volume de vendas à vista, sua representação no faturamento da 

empresa e se essa informação é controlada pela empresa. 

 

6) A antecipação de recebíveis (cartões) com desconto é praticada pela empresa? 

O objetivo dessa questão é saber se empresa utiliza essas opções de 

financiamento de capital de giro. 

 

7) Os excedentes de caixa, gerados pela diferença entre o prazo de pagamento e o de 

recebimento dos produtos são aplicados de que forma pela empresa? 

O objetivo dessa questão é conhecer as formas com a empresa varejista administra seus 

excedentes de caixa. 

 

8) Existe alguma política de aplicação de recursos com o objetivo de alcançar retorno 

financeiro? 

O objetivo dessa questão é saber se a empresa aplica os recursos em fundos de        

investimento ou em outras formas de retorno financeiro. 

 

9) Quais as alternativas que a empresa busca em caso de necessidade de caixa? 

O objetivo é saber quais as alternativas que a empresa utiliza para recompor eventuais 

faltas de caixa. 
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5.2  Análise da entrevista 

 

A entrevista foi feita com a proprietária da loja Nirlene, para a primeira questão 

ela é responsável por toda a área financeira da empresa, perguntado sobre experiência 

na área, ela informou que trabalhou por vários anos com seus pais no comércio em 

Minas Gerais, onde ela nasceu e aqui em Volta Redonda, ela é formada em 

contabilidade e exerceu a função durante 12 anos, ela relatou que parou de trabalhar na 

área porque não tinha tempo para se atualizar, com as novas mudanças na contabilidade. 

Em relação ao prazo médio de pagamento dos fornecedores ela informou que 

existe o parcelamento em 30 e 60 dias ou em uma vez para 90 dias, é valido explicar 

que a rede bagaggio possui produtos próprios que são distribuídos por ela, e assim a 

forma de pagamento é bem flexível, quando o produto é comprado por outra empresa, a 

negociação é inexistente, sempre é fixado uma forma de pagamento para todas lojas. 

Sobre as compras ela informou que a Bagaggio mudou recentemente o sistema usado 

nas lojas e escritórios, e que não houve uma adaptação completa de todas as lojas nem 

dos fornecedores e ainda não foi realizado um treinamento de todas as funções 

disponíveis neste novo programa, por isso os pedidos de compra ainda são feitos 

manualmente, pela Gerente da loja, o que tem causado alguns problemas no estoque, 

porque com essa mudança a destruição de produtos está extrapolando o prazo médio de 

entrega, com isso a loja tem ficado um tempo extra sem determinados produtos. Mas ela 

informou que foi dado um prazo ate julho deste ano para a normalização. 

Quando questionada sobre desconto nas compras à vista, ela disse que é raro 

acontecer, porque sempre é negociada a mesma forma de pagamento para todas as lojas 

da rede e é quase improvável todas quererem efetuar o pagamento à vista.  

Com relação aos descontos oferecidos no pagamento aos clientes ela disse que 

não é uma regra da Bagaggio, mas que é sim concedido até 10% de desconto nas 

compras à vista ou em grandes volumes, como por exemplo, kits de mala ou kits 

escolares. Quando questionada a representatividade das vendas à vista no caixa da 

empresa, ela disse que é pequena não ultrapassa 20%, devido as vantagens de 

parcelamento no cartão de crédito.  

A antecipação de recebíveis é uma alternativa oferecida pelas empresas de 

administradoras de cartão de crédito com o objetivo de adiantar aos lojistas o valor 

vendido a crédito, mediante taxas que variam entre aproximadamente 1% e 5% ao mês. 
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Conforme a proprietária a antecipação é praticada, mas não com frequência devido ao 

grande custo cobrado pelas credenciadoras. 

Em relação a investimento ela disse que não é costume da empresa realizar 

aplicação, foi feito apenas duas vezes e ela não achou interessante, ela prefere ter o 

dinheiro na conta da empresa a sua disposição. Caso ela necessite de caixa e não tenha 

no momento ela opta por liquidação primeiramente se não houver a resposta esperada 

ela utiliza a antecipação de recebíveis. 
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6. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DA EMPRESA 

 

Após coletar informações referente à movimentação financeira da empresa 

Bagaggio, começou a se formar uma estrutura de fluxo de caixa do período 

compreendido de janeiro de 2014 a abril de 2014. 

É importante lembrar que se trata de uma organização que iniciou suas atividades, 

tendo como base as características de empresa familiar e que, na atual estrutura de 

microempresa, com seis funcionários, ainda mantem algumas peculiaridades, como por 

exemplo, a não separação entre os recursos próprios da proprietária e os recursos da 

empresa. 

A maior parte das decisões que a proprietária lida, diariamente é através de uma 

combinação de intuição com experiência de anos no comércio. É evidente a importância 

de implantar uma ferramenta que auxilie com confiabilidade e ajude-a lidar com as 

informações que possui. 

 

 

6.1 Ingressos 

 

Os principais itens que compõe os ingressos financeiros da loja são referentes às 

vendas à vista, em espécie e através de cartão (Crédito e Débito). 

 

6.1.1 Vendas 

 

Por se tratar de uma empresa do setor varejista, existem vários fatores que 

podem afetar as vendas e com isso também a receita da loja, entre elas, a sazonalidade, 

o que pode acarretar em estoque de produtos que saem de moda ou uma liquidação de 

produtos ao preço de custo. 

Há épocas do ano que são essenciais para o comércio, conforme foi relatado pela 

proprietária, que são Dia das mães, Dia dos Pais, Natal e Férias (Janeiro e Julho), nessas 

datas as pessoas estão mais dispostas a comprar devido as datas festivas e passeios. 

Como existe essa dinâmica de vendas, nota-se a necessidade de um planejamento bem 

estruturado, com controle constante. 
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Como a Bagaggio é uma franquia, recebe os produtos já precificado, mas alguns 

produtos devem seguir a precificação contra a concorrência, para não perder o cliente, 

conforme relatado pela proprietária, é preferível perder um pouco no lucro a o cliente. 

O faturamento refere-se ao valor recebido de todas as vendas, sem os descontos 

e impostos sobre as vendas. As informações constam na tabela 4 são referentes às 

receitas brutas de venda, ou seja, o faturamento da loja nos anos de 2011,2012 e 2013.  

 

 

Quadro 4: Faturamento histórico da empresa 

Mês Valor Mês Valor Mês Valor

Janeiro R$ 24.116,09 Janeiro R$ 26.392,57 Janeiro R$ 14.003,00

Fevereiro R$ 18.484,22 Fevereiro R$ 23.259,30 Fevereiro R$ 19.605,66

Março R$ 12.906,80 Março R$ 15.882,30 Março R$ 16.799,00

Abril R$ 11.737,54 Abril R$ 18.698,72 Abril R$ 10.299,30

Maio R$ 14.972,60 Maio R$ 18.056,64 Maio R$ 15.398,33

Junho R$ 12.454,55 Junho R$ 19.060,29 Junho R$ 19.181,72

Julho R$ 13.312,20 Julho R$ 16.639,34 Julho R$ 18.461,64

Agosto R$ 16.645,51 Agosto R$ 12.422,98 Agosto R$ 13.467,77

Setembro R$ 17.262,97 Setembro R$ 14.117,25 Setembro R$ 14.660,67

Outubro R$ 18.787,33 Outubro R$ 14.014,55 Outubro R$ 17.085,25

Novembro R$ 12.318,16 Novembro R$ 12.329,95 Novembro R$ 17.393,07

Dezembro R$ 36.408,32 Dezembro R$ 18.532,15 Dezembro R$ 16.280,47

Faturamento 2011 Faturamento2012 Faturamento2013

 Fonte: Escritório de Contabilidade 

 

Comparando as receitas dos três últimos anos da empresa, podemos concluir que 

há realmente meses de grande representatividade financeira, como mostra a Quadro, não 

apenas de movimentação festiva, os meses de Janeiro e Dezembro apresentam o maior 

percentual de venda, em dezembro principalmente, tem o reflexos econômicos que 

atenua, pois nesta época a economia esta aquecida com datas e recebimento de 

13ºsalário e demais gratificações, com isso a loja deve estar preparada para receber essa 

demanda, com um controle de estoque rigoroso 
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Quadro 5: Percentual mensal de venda 

Mês 2011 2012 2013

Janeiro 12% 17% 11%

Fevereiro 9% 13% 9%

Março 6% 9% 7%

Abril 6% 10% 6%

Maio 7% 7% 8%

Junho 6% 5% 6%

Julho 7% 6% 7%

Agosto 8% 6% 10%

Setembro 6% 5% 6%

Outubro 6% 5% 7%

Novembro 7% 5% 10%

Dezembro 18% 11% 13%  

 

Depois de ser feito esse levantamento histórico, iniciaremos o planejamento aos 

meses estudados que serão janeiro a abril de 2014. 

 

Quadro 6: Receitas – janeiro a abril/2014 

Mês Venda Bruta Desconto Devolução SIMPLES Venda Liquida

Janeiro R$ 16.931,90 R$ 4.805,60 R$ 6.373,50 R$ 1.439,21 R$ 4.313,59

Fevereiro R$ 18.086,40 R$ 4.130,20 R$ 2.451,70 R$ 1.537,34 R$ 9.967,16

Março R$ 12.261,40 R$ 1.685,62 R$ 1.290,10 R$ 1.042,22 R$ 8.243,46

Abril R$ 10.005,89 R$ 1.545,80 R$ 978,80 R$ 850,50 R$ 6.630,79

 

O quadro informa a receita líquida de vendas, ou seja, a receita bruta de vendas 

menos os descontos e as despesas com devolução, deduzido dos impostos sobre as 

vendas, calculado pelo Simples Nacional. As mercadorias à vista podem ter até 10% de 

desconto. Pode haver meses em que seja necessário maior utilização de desconto para as 

vendas à vista com objetivo de gerar caixa. As devoluções são variáveis, mas de modo 

geral, não representam grandes impactos sobre o resultado liquido das vendas. 
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Para o Simples Nacional, a legislação vigente calcula a alíquota conforme a 

tabela (Anexo I), que, no caso da loja em estudo é de 8,45%, para todos meses do 

período analisado. Na tabela verifica-se a alíquota referente ao somatório da receita 

bruta dos últimos 12 meses. Após, incide sobre o valor da recita bruta do mês em 

vigência. 

 

 

6.1.2 Antecipação de Recebíveis 

 

Para obter capital de giro, existe a possibilidade de a loja receber 

antecipadamente as venda efetuadas no cartão de crédito, essa operação é denominada 

Antecipação de Recebíveis. Como nas transações o portador do cartão tem, em média, 

30 dias para pagar, da mesma forma a loja só recebera a primeira parcela após 30 dias 

da compra, porem esse valor pode ser antecipado pela operado de cartão(REDE e 

CIELO) ou pelo banco, mediante a cobrança de uma taxa, as vendas da loja em cartão 

são as seguintes: 

 

 

Quadro 7: Recebimento de Cartões – Janeiro a Abril/2014 
 

Janeiro Fevereiro Março Abril

Redeshop R$ 2.853,55 R$ 940,55 R$ 2.007,80 R$ 1.234,56

Redecard R$ 1.681,00 R$ 1.318,80 R$ 1.860,20 R$ 707,76

Cielo R$ 3.832,70 R$ 2.736,00 R$ 6.555,70 R$ 8.120,91

Visa R$ 6.007,08 R$ 4.836,61 R$ 3.612,33 R$ 7.567,98

Total R$ 14.374,33 R$ 9.831,96 R$ 14.036,03 R$ 17.631,21

Recebimento com Cartões

Bandeira
Mês

 

 

No quadro, é apresentado todos ingressos referente a venda com cartão de 

crédito, à vista, débito (Redeshop e Cielo) e a prazo, crédito (Redecard e Visa), vale 

ressaltar que essa tabela é de recebimento de cartão não de vendas do mês, isso é um 

acumulado de parcelamento de diversos meses, apenas o cartão e débito que é recebido 

no dia seguinte. A taxa de desconto praticada para operação de antecipação varia de 
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acordo com cada credenciadora e cada contrato assinado com elas e do banco, essa taxa 

ela pode ter uma variação de acordo com dia e mês e valor na conta na credenciadora, 

quanto maior o valor da conta menos à taxa, também interfere nessa taxa o valor a ser 

antecipado quanto maior o valor menos a taxa, Foi feita uma média das taxas com as 

credenciadoras com um mesmo valor (R$ 25.000,00) como na tabela a seguir, o valor é 

creditado na conta da loja deduzido as taxas administrativas e de desconto. A 

credenciadora assume o risco da inadimplência do cliente.  

A principal vantagem de realizar essa operação está na capacidade de obter os 

recursos financeiros das vendas a prazo antes dos seus vencimentos, oportunizando uma 

liquidez imediata. A desvantagem está no alto custo financeiro, caso a empresa utilize 

essa modalidade seguidamente, visto a taxa de juros ser atraente num primeiro 

momento, mas poderá afetar a sua rentabilidade, caso o desconto de comprar à vista não 

compense. 

 

 

Quadro 8: Taxa de Antecipação de Recebíveis. 

Dias Cielo Rede

1 1,1 1,25

5 1,9 1,87

10 2,4 2,9

15 2,3 2,25

20 1,6 1,9

25 1,2 2,2

30 0,96 1,15

Média 1,64 1,93
 

 

6.2. Desembolso 

As principais saídas de caixa referem-se as compras, os salários, despesas 

operacionais – despesas administrativas, financeiras, tributárias e com vendas – assim 

como pra de itens do Ativo permanente. 
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6.2.1 Compras 

 

A empresa possui diversos fornecedores, sendo todos ligados a rede Bagaggio, o 

que facilita para a proprietária pois ela consegue um preço baixo devido ao numero de 

lojas que realizam as compras, o tempo de pagamento e recebimento também é fixado, o 

que pode trazer algumas dificuldades devido ao tempo de entrega que pode afetar ao 

estoque, e o prazo de pagamento porque não há negociação de prazo e valor. 

   Em média as formas de pagamento são 30,60 e 90 que pode variar de acordo 

com o fornecedor. De acordo com relato da proprietária a franquia sempre consegue um 

bom prazo de pagamento, vale acrescentar que o maior fornecedor é a própria franquia, 

tendo em vista que a bagaggio trabalha com produtos próprios, e essas compras podem 

ser divididas em três vez ou noventa dias de pagamento. 

Os pedidos de compras é realizado pela gerente no momento, pois a empresa 

mudou de programa a oito meses, e ainda não houve uma adaptação total de todas as 

lojas da rede e fornecedores, devido também a mudança do modelo e nota fiscal, que 

agora todas são eletrônicas o que ajuda na entrada do sistema, mas nem todos 

fornecedores se adaptaram o que causa uma dificuldade da Bagaggio em confiar 

cegamente no sistema, pois isso ainda é realizado manualmente, a franquia deu o prazo 

até julho para o sistema esta completamente adaptado. 

 

Quadro 9: Pagamento de fornecedores – janeiro a abril/2014 
 

 

Valor Janeiro Fevereiro Março Abril

R$ 33.933,88 R$ 22.931,23 R$ 27.156,66 R$ 15.078,83

Mês de pagamento/ 2014

 

 

 No arquivo coletado junto à empresa contava com contas separadas para cada 

fornecedor, neste trabalho trabalharemos com o valor consolidado, a proprietária separa 

os fornecedores e organiza as contas assim que a nota é entregue na loja e é realizado 

uma confirmação quando é entregue o boleto, quando este não é entregue a proprietária 

informa a franquia que faz o pedido ao fornecedor para ser disponibilizado o 

pagamento. 
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6.2.2 Despesas 

 

As despesas mais importantes para a empresa são referentes às despesas tributárias, 

Simples Nacional e com salários. As demais despesas estão distribuídas entre despesas 

administrativas, despesas com vendas e despesas financeiras. 

As despesas não eram controladas em contas igual aos fornecedores, era apenas 

considerado uma conta para todas despesas. Para melhorar a visualização, foram 

segregadas em alguns grupos sendo eles: administrativa, pessoal, vendas, financeira e 

tributária. Organizando os dados assim, a interpretação se dará de forma mais completa, 

proporcionando criar informações úteis para alcançar os objetivos propostos. 

 

Quadro 10: Despesas administrativas – Janeiro a abril/2014 
 

Janeiro Fevereiro Março Abril

Aluguel R$ 4.990,26 R$ 5.060,81 R$ 6.165,85 R$ 5.987,98

CDL R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00 R$ 210,00

Condominio R$ 5.968,74 R$ 6.343,00 R$ 5.761,80 R$ 5.467,87

Consevação e Limpeza R$ 22,70 R$ 17,30 R$ 18,98 R$ 15,34

Fundo de Promoção R$ 1.024,03 R$ 1.024,03 R$ 1.024,03 R$ 1.024,03

Honorário R$ 1.086,00 R$ 1.463,35 R$ 1.086,00 R$ 1.086,00

Propaganda R$ 1.580,00  - R$ 530,00  - 

Seguro R$ 161,00 R$ 161,00 R$ 161,00 R$ 161,00

Sindicato R$ 395,28 R$ 355,84 R$ 327,64 R$ 327,64

Supervisor R$ 790,00 R$ 790,00 R$ 790,00 R$ 790,00

Telefone R$ 315,98 R$ 276,68 R$ 234,70 R$ 298,67

Totvs R$ 397,00 R$ 397,00 R$ 397,00 R$ 397,00

Vale Transporte R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00 R$ 705,00

Outras despesas R$ 59,30 R$ 6,00 R$ 4,80 R$ 39,70

Total R$ 17.705,29 R$ 16.810,01 R$ 17.416,80 R$ 16.510,23

Natureza

Mês de pagamento/ 2014

 

 

Algumas observações importantes sobre Quadro: 

 O aluguel e condomínio sempre são calculados com as vendas do mês anterior. 

 Conservação e limpeza refere a compra de material de limpeza para a loja. 

 O fundo de promoção é do Sider Shopping, e costuma ser constante em meses 
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que não há promoção, e é calculado no próprio mês. 

 Honorário corresponde ao serviço de contabilidade que é terceirizado. 

 Propaganda é pagado a Franquia, em mês de grandes datas (Janeiro, Maio, 

Junho, Julho, Agosto, Setembro e Dezembro) 

 Seguro da loja é obrigatoriedade do shopping. 

 Totvs é o novo sistema, e o pagamento da licença de uso é mensal. 

 Outras despesas referem-se ao pagamento de papelaria e água de consumo 

interno. 

As despesas administrativas possuem valores próximos, alterando em alguns meses 

devido ao movimento das vendas, tendo em vista que o aluguel e condomínio que são as 

maiores contas são calculados sobre a venda. 

 

Quadro 11: Despesas com vendas e pessoal – Janeiro a abril/2014 
 

 

Lanches e Refeições R$ 93,60 R$ 62,40 R$ 109,20 R$ 109,20

Recisão Contratual  - R$ 2.589,64  -  -

Salários R$ 6.660,13 R$ 3.809,10 R$ 5.255,50 R$ 5.255,50

SAMED R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00 R$ 30,00

Vendas R$ 1.056,87 R$ 1.304,06 R$ 1.091,95 R$ 1.008,56

Total R$ 9.200,04 R$ 10.568,48 R$ 7.607,73 R$ 7.517,78  

 
As despesas com vendas de acordo com a empresa são os Royalties, pagado a 

Franquia que corresponde 6% da venda, descontado as vendas feitas internamente para 

funcionário. 

Os salários discriminados no quadro são líquidos já descontados os encargos 

sociais e previdenciários e são pagos sempre até o 5º dia útil do mês seguinte, no mês de 

fevereiro teve uma queda devido ao desligamento de funcionários de extra para o natal, 

voltando a empresa a ter seis funcionários. 

No quadro consta também o pagamento de Lanches e Refeições que é feito todos 

os  domingos e feriados e o SAMED que é a empresa de medicina do trabalho que a 

empresa utiliza. 
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Em relação às despesas tributárias, estão computados todos os impostos sejam 

federais, estaduais ou municipais, num documento único de arrecadação, como relatado 

anteriormente pois a empresa esta enquadrada no Simples Nacional. 

 

Quadro 12: Despesas Tributárias – Janeiro a Abril/2014 

Janeiro Fevereiro Março Abril

Simples Nacional R$ 1.439,21 R$ 1.537,34 R$ 104.222,00 R$ 850,50

Substituição Tributária R$ 530,34  -  -  -

Total R$ 1.969,55 R$ 1.537,34 R$ 104.222,00 R$ 850,50

Despesa

Mês de pagamento /2014

 
 

 
A empresa tem conta em apenas um banco, Caixa Econômica Federal, onde 

recebe os cartões de credito, realiza as antecipações quando necessária, e onde realizou 

na abertura da loja um empréstimo, hoje já quitado. Com isso dispõe das seguintes 

despesas financeiras: 

 

Quadro 13: Despesas Financeiras – Janeiro a Abril/ 2014 

Janeiro Fevereiro Março Abril

Mensalidade R$ 63,00 R$ 87,50 R$ 63,00 R$ 63,00

Seguro R$ 185,31 R$ 227,76 R$ 119,13 R$ 119,13

Total R$ 248,31 R$ 315,26 R$ 182,13 R$ 182,13

Natureza

Despesas Financeiras/ 2014

 
 

 

 

 
6.3 Fluxo de caixa Realizado 

 
Após coletar as informações junto à proprietária da loja e com o serviço 

terceirizado de contabilidade, formou-se o fluxo de caixa consolidado, relacionando aos 

ingressos e desembolsos demostrados, que somados ao saldo inicial, que nesse trabalho 

começaremos o ano de 2014 com zero, a pedido da proprietária para ela poder iniciar o 

ano corretamente.   

Com base nos dados fornecidos, chegou-se à formação do fluxo de caixa 

semanal, detalhando todas as entradas, sendo elas: 

 Venda à vista – em espécie 
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 Recebimento Cartão de Crédito 

 Recebimento Cartão de Débito 

 Os desembolsos que a loja pratica são: 

 Fornecedores – compra a prazo 

 Despesa com Pessoal  

 Despesas com vendas – Royalties 

 Despesas Administrativas  

 Despesa com Cartão 

 Despesas Financeiras 

 Despesas Tributárias 

 Pró-Labore 

 

No Período Analisado, apenas no mês de Março que ficou com saldo final negativo, 

o que foi recuperado no seguinte. 

Até o encerramento deste trabalho, não foi necessário à empresa realizar antecipação 

de recebíeis, não afetando em nenhum momento os dados do trabalho, como não foi 

considerados anos anteriores, o saldo negativo de março, foi suprido por caixa existente, 

o que pode ter influenciado os dados finais do trabalho. 

As compras, fornecedores, representam os maiores desembolsos, que são de 

realizados a até 90 dias, e os maiores ingresso, cartões de crédito, também são de vendas 

realizadas a até 180 dias, com isso sempre haverá uma movimentação constante nos 

caixas, não sendo representado pelas vendas do mês x compras do mês. 
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 CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho teve como principal objetivo demostrar a importância do fluxo 

de caixa para a gestão financeira da empresa, uma técnica que auxiliara nas suas 

decisões, através do planejamento e controle financeiro, observa-se a necessidade de 

cobrir obrigações a curto prazo, em momentos de escassez de caixa, assim como aplicar 

os excedentes em ativos rentáveis, oportunizando manter a loja competitiva num 

mercado que exige gestores capacitados, capazes de agregar valor à atividade financeira 

e à administração da empresa. 

O fluxo de caixa permite visualizar todas as entradas e saídas e caixa realizadas nos 

períodos compreendidos entre Janeiro e Abril de 2014. Com isso foi necessário realizar 

consultas em documentos gerenciais da empresa, e também em documentos fornecido 

pela empresa de contabilidade, com esses dados foram criados alguns parâmetros, que 

não existiam para analisar ingressos e desembolsos. 

Para criar o fluxo de caixa, foi necessário entender como é a politica de venda e 

compra da empresa, para assim calcular as despesas e custos referente as atividades da 

empresa, criando assim a principal ferramenta do planejamento financeiro da empresa. 

A implantação do fluxo de caixa e seu controle e de extrema necessidade para que o 

administrador possa agir com habilidade, objetivando e minimizando ou neutralizando 

as situações desfavoráveis à organização. A sazonalidade do comércio pode atrapalhar 

os níveis de caixa, ora alto ora baixo, do nível desejado pela empresa.  

Com isso, a presente pesquisa constituiu em evidenciar a utilização do fluxo de 

caixa nas micro e pequenas empresas, como sendo uma ferramenta capaz de gerir com 

competência os recursos financeiros, garantindo melhores controles das suas atividades 

com relatórios mais confiáveis. Por isso, a curiosidade pelo tema que se constitui pela 

dificuldade que os micro e pequenos empresários têm em controlar seus recursos e até 

mesmo em investir em novos ativos. 

Primeiramente, buscou-se na literatura conceitos e classificações sobre o tema 

abordado. Em seguida foi executada uma pesquisa de campo na Bagaggio onde a partir 

de visitas e entrevistas foram verificadas as dificuldades que o responsável pelo controle 

de recursos enfrenta por não possuir uma ferramenta eficaz. 
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O resultado da pesquisa apontou que a empresa separava suas entradas e saídas mas 

sem muita precisão, desta forma, o fluxo de caixa possibilitará ao micro empresário 

melhor condições para programar seus pagamentos e recebimentos, adequando aos 

prazos, bem como permitir um melhor investimento do capital de giro. 

 Mas como o controle de caixa pode auxiliar a empresa Bagaggio? Foi notório ao 

longo de todo o trabalho realizado na empresa, que não havia um controle preciso de 

compras nem de receitas a receber, com a inclusão do fluxo de caixa ficou mais simples, 

não só para saber o saldo final de cada mês como também poder programar as compras 

de produtos. A aplicação do fluxo de caixa na empresa foi de suma importância, pois o 

responsável pelo controle financeiro teve informações reais e precisas de seus recursos, 

possibilitando um eficiente controle financeiro fundamental para as tomadas de 

decisões. 

Conclui-se então que o fluxo de caixa é um instrumento que permite organizar, 

planejar, dirigir e controlar os recursos financeiros, demonstrando a real situação 

financeira a curto e longo prazo. Assim a contabilidade estará recebendo dados seguros 

sobre as movimentações, fazendo com que os relatórios finais sejam verdadeiros e 

confiáveis, representando melhor a situação da empresa. 

O tema escolhido foi de grande relevância para a acadêmica e para empresa, pois ao 

estudar e aplicar as técnicas apresentadas contribuiu com a realização da acadêmica em 

colocar na prática os ensinamentos obtidos durante o curso. E para a empresa, 

proporcionou satisfação em obter informações mais organizadas para auxiliá-los na sua 

gestão. Possibilitando ainda conhecer áreas de riscos e buscar soluções para ausência de 

controles existentes. 
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Anexo 1 - Alíquotas e Partilha do Simples Nacional  – Comércio 

 

Receita Bruta em 12 meses 

(em R$)
Alíquota IRPJ CSLL Cofins PIS/Pasep CPP ICMS

Até 180.000,00 4,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 2,75% 1,25%

De 180.000,01 a 360.000,00 5,47% 0,00% 0,00% 0,86% 0,00% 2,75% 1,86%

De 360.000,01 a 540.000,00 6,84% 0,27% 0,31% 0,95% 0,23% 2,75% 2,33%

De 540.000,01 a 720.000,00 7,54% 0,35% 0,35% 1,04% 0,25% 2,99% 2,56%

De 720.000,01 a 900.000,00 7,60% 0,35% 0,35% 1,05% 0,25% 3,02% 2,58%

De 900.000,01 a 1.080.000,00 8,28% 0,38% 0,38% 1,15% 0,27% 3,28% 2,82%

De 1.080.000,01 a 1.260.000,00 8,36% 0,39% 0,39% 1,16% 0,28% 3,30% 2,84%

De 1.260.000,01 a 

1.440.000,00
8,45% 0,39% 0,39% 1,17% 0,28% 3,35% 2,87%

De 1.440.000,01 a 1.620.000,00 9,03% 0,42% 0,42% 1,25% 0,30% 3,57% 3,07%

De 1.620.000,01 a 1.800.000,00 9,12% 0,43% 0,43% 1,26% 0,30% 3,60% 3,10%

De 1.800.000,01 a 1.980.000,00 9,95% 0,46% 0,46% 1,38% 0,33% 3,94% 3,38%

De 1.980.000,01 a 2.160.000,00 10,04% 0,46% 0,46% 1,39% 0,33% 3,99% 3,41%

De 2.160.000,01 a 2.340.000,00 10,13% 0,47% 0,47% 1,40% 0,33% 4,01% 3,45%

De 2.340.000,01 a 2.520.000,00 10,23% 0,47% 0,47% 1,42% 0,34% 4,05% 3,48%

De 2.520.000,01 a 2.700.000,00 10,32% 0,48% 0,48% 1,43% 0,34% 4,08% 3,51%

De 2.700.000,01 a 2.880.000,00 11,23% 0,52% 0,52% 1,56% 0,37% 4,44% 3,82%

De 2.880.000,01 a 3.060.000,00 11,32% 0,52% 0,52% 1,57% 0,37% 4,49% 3,85%

De 3.060.000,01 a 3.240.000,00 11,42% 0,53% 0,53% 1,58% 0,38% 4,52% 3,88%

De 3.240.000,01 a 3.420.000,00 11,51% 0,53% 0,53% 1,60% 0,38% 4,56% 3,91%

De 3.420.000,01 a 3.600.000,00 11,61% 0,54% 0,54% 1,60% 0,38% 4,60% 3,95%

 


