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1. TEMA DA PESQUISA 

Administra9ao do fluxo de caixa. 

1.1 DELIMITACAO DO TEMA 

Pretende-se apresentar neste trabalho a ferramenta do fluxo de caixa como 

urn instrumento de planejamento que permite antecipar com razoavel 

detalhamento o que acontecera com o caixa da empresa. 

2. JUSTIFICATIVA 

A constante evoluyao e globalizayao dos mercados esta cada vez mais 

promovendo o aprimoramento das empresas no que se refere ao planejamento de 

seus recursos. Por outro lado, a complexidade dos processos empresariais 

comeya a apresentar vulnerabilidade, e isto dificulta o conhecimento da verdadeira 

situayao de urn neg6cio. 

Neste sentido o fluxo de caixa e urn metodo de aferiyao e interpreta9ao das 

variaveis dos saldos do "disponivel" da empresa, e o produto final da integrayao 

das Contas a Receber com as Contas a Pagar, de tal forma quem quando se olha 

para tras e se comparam as contas recebidas com as contas pagas tem-se o fluxo 

de caixa realizado e quando comparar as contas a receber com as contas a pagar 

tem-se o fluxo de caixa projetado. 

Administrar de forma correta as entradas e as saidas dos valores 

monetarios de uma empresa, comparando-se meios e necessidades de 

pagamentos, utilizando-se de urn instrumento gerencial capaz de subsidiar muitas 

tomadas de decisoes e muito importante para a continuidade do sucesso das 

empresas. 

0 fluxo de caixa bern elaborado, com bases concretas permite que uma 

empresa possa se proteger contra a fatencia e ainda prover ganhos financeiros. 

Para isso e preciso planejar corretamente o fluxo de caixa da empresa dentro dos 
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ciclos de entradas e saidas, desde a compra de estoques ate o recebimento do 

dinheiro decorrente da venda de seus produtos. 

Basicamente urn fluxo de caixa mostra a rela~ao entre a receita (entradas) 

obtida pela venda de seus produtos eo custo e a despesa (saidas) decorrente do 

cumprimento das obriga~oes, esta combinac;ao da entrada e saida de dinheiro 

pode resultar em saldo positivo ou negativo e a projec;ao mensa! pode ajudar a 

identificar e gerenciar deficits e superavits. 

3. OBJETIVOS DA PESQUISA 

1) Demonstrar a importancia, caracteristicas e necessidades da correta 

utilizac;ao do Fluxo de Caixa de uma empresa de prestac;ao de servic;os. 

2) Enfocar a importancia do planejamento atraves do fluxo de caixa, para 

uma empresa de prestac;ao de servic;os, possibilitando com os modelos a projec;ao 

de informa~oes econOmico-financeiras. 

3 .1 OBJETIVO GERAL 

Evidenciar a existencia de ferramentas eficazes na gestao empresarial, 

atraves da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa (DFC), juntamente com o 

planejamento e o controle financeiro, uma vez que implantados com seriedade na 

gestao de uma empresa, contribuem para o acompanhamento das diretrizes e 

para o alcance das metas estabelecidas. 

3.2 OBJETIVOS ESPECiFICOS 

- Demonstrar que a DFC e essencial no estudo da liquidez e da continuidade 

organizacional. 

- Enfocar a importancia do planejamento das informac;oes econOmico-financeiras 

atraves do fluxo de caixa. 
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4. DEFINICAO DO PROBLEMA 

Qual o motivo que leva muitas empresas a decretar a falfmcia? 

lnicialmente pode-se dar uma resposta muito simples para esta pergunta: 

faltou caixa para o cumprimento de suas obriga9oes. E 6bvio que esta analise e 

mais complexa, mas pode-se encontrar diversos motivos, como exemplo, as 

mudanyas de mercado, entrada de urn concorrente, eleva9ao dos custos e mesmo 

a falta de planejamento, mas e nesta falta de planejamento que o nosso trabalho 

pretende dar urn enfoque especial, pois uma administrayao segura e correta de 

urn fluxo de caixa pode ser uma valiosa ferramenta d~s projeyoes de uma 

empresa. 

6. ASPECTOS CONCEITUAIS DO FLUXO DE CAIXA 

6.1 CONCEITOS 

Segundo Braga (1999), o fluxo de caixa tern por objetivo principal, a 

proje9ao das entradas e das saidas dos recursos financeiros da empresa em urn 

determinado periodo de tempo. 

0 fluxo de caixa e urn instrumento financeiro para comparar e interpretar as 

varia9oes dos saldos monetarios da empresa em determinado periodo de tempo, 

comparando os valores das entradas e saida dos valores monetarios e quando se 

observam os fluxos passados temos o fluxo de caixa realizado; quando se 

comparam as contas a receber com as contas a pagar temos o fluxo de caixa 

projetado. 

Sendo urn instrumento de planejamento financeiro, o fluxo de caixa fomece 

estimativas da situa9ao dos recursos financeiros da empresa 'em determinado 

periodo de tempo e projeta situa96es futuras, capaz de traduzir em valores e datas 

todas as informa96es geradas para o born andamento da empresa. 

E atraves do fluxo de caixa que as empresas planejam e tomam 

importantes decisoes de investimentos, financiamentos, distribuiyao dos recursos, 
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entre outros acompanhamentos fundamentais para a continuidade e o born 

andamento das opera96es normais da atividade. 

5.2 ESTRUTURA DO FLUXO DE CAIXA 

Conforme bern ensina ZDANOWINCZ (2000), a estrutura do modelo norte 

americana para a Demonstra9ao dos Fluxos de Caixa F AS (Financial Accounting 

Standard), e urn dos mais utilizados atualmente e considerado como padrao 

mundial, e compoe-se de quatro grandes grupos, que sao: 

- disponibilidades 

- atividades operacionais 

- atividades de investimentos 

- atividades de financiamentos 

Qualquer tipo de empresa pode se utilizar desta estrutura, que e tacit de ser 

compreendida. 

Apresenta-se a seguir o conteudo de cada urn desses grupos: 

- Disponibilidades: 

* Caixa 

* Depositos bancarios a vista 

* Aplica9oes de alta liquidez 

Disponibilidades, segundo o dicionario Aurelio significa: qualidade ou 

estado do que e disponivel, dinheiro contado e disponfvel, abrange o dinheiro em 

caixa, o saldo de todas as contas corrente e as aplicagoes financeiras, fundos de 

investimentos, cademetas de poupanga e outras aplicagoes financeiras com prazo 

de vencimento de ate 3 meses da data de aplicagao, acima de tres meses e 
classificado como investimento. 

- Atividades operacionais: 

Geralmente envolvem a produgao e entrega dos bens e a prestagao de, 

servigos: 

Recebimentos operacionais de: 



7 

• Clientes por vendas a vista 

• Clientes por vendas a prazo 

• Clientes - adiantamentos 

• Rendimentos de aplica9oes financeiras 

• Juras de emprestimos concedidos 

• Dividendos recebidos 

• Outros recebimentos 

Pagamentos operacionais a: 

• Fornecedores de materias primas 

• Fornecedores de mercadorias 

• Adiantamentos a fornecedores 

• Salarios e encargos 

• Utilidades e servi9os 

• Tributos 

• Encargos financeiros 

• Outros pagamentos 

0 conceito de operacional corresponde as contas da demonstra9ao de 

resultados e o detalhamento desse grupo precisa ser adaptado a cada tipo de 

empresa, para a correta demonstra9ao dos principais pagamentos e recebimentos 

operacionais pr6prios. 0 detalhamento pode ainda ser feito com o que se costuma 

chamar de centros de custo, de resultados ou ainda de atividades. 

- Atividade de lnvestimentos: 

* aplica9oes financeiras (com prazo de vencimento maior do que 3 meses) 

* emprestimos concedidos 

* participa9oes em controladas/ coligadas 

* participa9oes em outras empresas 

* terreno 

* obras civis 

* M6veis- utensilio- instala9oes 

* maquinas - ferramentas - equipamentos 

* veiculos de uso da empresa 



* equipamentos de processamento de dados 

* software/ aplicativos de informatica 
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A maneira mais facil de definir lnvestimentos e par meio da relagao descrita, 

em linhas gerais, corresponde ao grupo Ativo Permanente do Balango Patrimonial. 

- Atividades de Financiamentos 

* emprestimos bancarios 

* financiamentos//easing 

* Recursos pr6prios 

* ( - ) Dividendos pagos 

0 conceito de Financiamentos utilizados aqui e diferente do mercado. 

Quando se fala de financiamento, no contexto de empresa, geralmente envolve a 

aquisigao de urn bern financiado com recursos de terceiros. Aqui, Financiamento e 

urn conceito mais abrangente, inclui recursos de terceiros e as recursos recebidos. 

5.3 OBJETIVOS DO FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa traduz em valores e datas o diversos dados gerados pelos 

demais sistemas de informagoes da empresa. 

As informagoes sabre as saldos de caixa podem ser em base diaria para o 

gerenciamento financeiro de curta prazo, au periodos mais longos, como mes au 

trimestre, quando a empresa precisa fazer urn planejamento par prazo maior. 

As projegoes do fluxo de caixa tern varias finalidades dentro de uma 

empresa, a principal e de informar qual a capacidade que a empresa tern para 

liquidar seus compromissos financeiros a curta e Iongo prazo. 

Qual o principal motivo que leva muitas empresas a decretar falencia? 

lnicialmente e facil de responder esta questao: faltou caixa para pagar seus 

compromissos assumidos. Pode-se descobrir outros motivos como mudangas no 

mercado de atuagao, entrada de urn forte concorrente, aumento dos custos, falta 

de urn planejamento minucioso par parte do gestor de caixa da empresa, na 

elaboragao de urn fluxo de caixa adequado. 
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0 fluxo de caixa e uma das ferramentas de gestao que as empresas utiliza 

como urn instrumento gerencial capaz de subsidiar muitas tomadas de decisoes. 

0 movimento financeiro das empresas deve ser administrado com muita 

organiza98o, coordenac;ao, controle e principalmente planejamento, de forma a 

antecipar fatos futuros e promover economias financeiras sem comprometer a 

liquidez e os recursos internos disponiveis. 

Cada empresa possui suas caracteristicas pr6prias, bern como 

necessidades singulares, de forma que o seu planejamento deva ser muito 

particular e estrategico, observando fatores que possam garantir seguranc;a e a 

continuidade da empresa. 

E neste argumento que as gestores do caixa assumem urn importante 

papel para estudar e avallar qual a melhor e mais rentavel forma de se administrar 

o fluxo de caixa das empresas, enfocando pontos de planejamento orc;amentario e 

proporcionando cursos e treinamentos para esta relevante func;ao dentro das 

organizac;oes. 

0 fluxo de caixa e urn instrumento de planejamento que permite adiantar 

detalhamentos aceitaveis do que acontecera com o caixa da empresa no futuro. 

TABELA 1- ENTRADAS E SAiDAS 

ENTRADAS SAIDAS 

Vendas a vista Fomecedores 
Vendas a prazo Funcionarios 
Venda de ativos Despesas de vendas 
Aumento capital Compra de ativos 
Opera~oes financeiras Opera~;oes financeiras 
Outros \ngressos Outros desembo\sos 
Fluxo de caixa 

0 conhecimento das condic;oes e pagamento das compras a prazo e de 

recebimento das vendas a vista e de fundamental importancia para a analise do 

fluxo de caixa, pais se deve considerar sempre o que e realizado efetivamente. 

Par exemplo, se uma empresa vende com recebimento previsto para 25 dias mas 

na realidade recebe em 30 dias, deve considerar a data de recebimento como 

sendo 30 dias da data da venda. 
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Ap6s apurar todas as entradas e saidas, deve-se considerar qual e o caixa 

minima de seguran<;a que se pretende ter. E ele e fun<;ao do nivel de incerteza 

associado as receitas e despesas. 

Para definir o volume minima para se manter no caixa para efeitos de 

seguran<;a, e necessaria calcular a media das faltas de caixa dos ultimos meses e 

utiliza-la como base. 0 volume deve ser no minima igual a essa media. Para que 

seja possivel superar dias diffceis, a media apurada deve ser aumentada. Ja em 

tempos mais calmos aplica-se o contrario. 

Este tipo de administra<;ao de caixa traz vantagens na prote<;ao da empresa 

contra a falta de dinheiro, e consequentemente tambem traz ganhos financeiros, 

nas duas situa<;oes: a primeira e quando se projeta uma necessidade de caixa. Se 

conseguir urn emprestimo no ultimo momenta, ele com certeza vai custar caro. 

Mas, quando se sabe com antecedencia da necessidade de caixa, pode-se 

come<;ar a negociar com os provaveis financiadores com antecipa<;ao e conseguir 

taxas mais vantajosas. 

Na situa<;ao de sabra de caixa o planejamento tambem e fundamentaL Com 

incidencia da CPMF e do IOF sabre as aplica<;oes financeiras, apenas ap6s 20 ou 

22 dias e que uma aplica<;ao num fundo de renda fixa comega a ser rentaveL 

Entao se possui urn planejamento adequado, e possivel conhecer o volume e a 

dura<;ao das sabras de caixa podendo aplica-las da forma mais eficiente. Ganhos 

dos dais Iadas: emprestimos e aplica<;oes. 

Alem de proteger a empresa contra a possivel falencia e fomecer ganhos 

financeiros, a elabora<;ao de urn fluxo de caixa pode e deve ser inserida num 

programa mais amplo de planejamento da empresa, como base bern projetada 

nas previsoes o fluxo de caixa e urn dos instrumentos proporcionam uma base 

concreta para a tomada de decisao. 

5.4 CARACTERiSTICAS DO FLUXO DE CAIXA 

Para se elaborar urn fluxo de caixa existem alguns fatores determinantes no 

que diz respeito ao seu formato, como prazo de cobertura, utiliza<;ao e a 
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disponibilidade de recursos materiais e humanos a serern alocados na sua 

implantac;ao e operac;ao, portanto, para a elaborac;ao de urn fluxo de caixa, alguns 

aspectos primordiais devern ser considerados, como: 

a) prazo de cobertura e periodo de informac;ao 

Projetar o saldo de caixa dentro de urn periodo de tempo, ou seja, fluxo 

diario, semanal, mensal ou anual, que e considerado prazo de cobertura. 

Quando esta projec;ao tern urn prazo de cobertura diario, semanal ou ate 3 

meses, e considerado urn fluxo de caixa de curto prazo. Se o prazo de cobertura 

ficar entre 91 dias ate urn ano, o fluxo de caixa e considerado de media prazo; se 

for urn fluxo de caixa de Iongo prazo o seu prazo de cobertura e superior a urn 

a no. 

Esta unidade de tempo em que se divide o prazo de cobertura do fluxo de 

caixa e denominado periodo de informac;ao, portanto, urn fluxo de caixa com prazo 

de cobertura mensa!, habitualmente tern urn periodo diario de informac;ao. 

As contribuic;oes entre prazo de cobertura e periodo de informac;oes mais 

usadas sao as seguintes: 

TABELA 2- PRAZO DE COBERTURA E PERiODO DE INFORMA<;AO 

Prazo de cobertura Periodo de informa~io 

Semana Dia 
Quinzena Dia 
Mes Dia ou semana 
Trimestre Dia, semana ou mes 
Semestre Mes 
Ano Mes ou trimestre 

b) grau de detalhamento das entradas e saidas de caixa 

Os dados das entradas e saidas de caixa podem ser apresentados de 

forma resumida ou detalhados, a medida que aumenta o numero de func;oes do 

fluxo de caixa ele precisara ter maior nivel de detalhamento para as entradas e 

saidas de caixa. E. recomendavel que os obietos do fluxo de caixa limitem-se as 

informac;oes sobre a posic;ao de caixa da empresa, assim o ffuxo de caixa nao 

deve incluirfunc;oes de controle financeiro. 
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0 fluxo de caixa contem as principais entradas e saidas de caixa 

peri6dicas, diarias, semanais e mensais, o saldo inicial e o saldo final em cada 

periodo de informa9ao. 

c) grau de precisao 

Para avaliar o grau de precisao dos dados do fluxo de caixa e necessaria 

verificar a variagao de seu prazo e cobertura. 

Para ZDANOWICZ (2000), o fluxo de caixa mensa!, uma variagao de ate 

10% entre os valores previstos e realizados e considerada satisfat6ria, mas 

tratando-se de urn fluxo de caixa trimestral, semestral ou anual, uma margem 

maxima de variagao e de ate 15%. 

d) fun9oes do fluxo de caixa 

0 fluxo e caixa deve ser apenas urn instrumento de planejamento 

financeiro. 

Outras fungoes como controle bancario, de gastos, controle de 

inadimplemcia nao deve ser objeto de fluxo de caixa, outros controles devem ter 

caracteristicas especificas fora do fluxo de caixa. 

6. ASPECTOS TECNICOS DO FLUXO DE CAIXA 

6.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE DO FLUXO DE CAIXA 

E muito importante planejar de forma correta o fluxo de caixa de uma 

empresa. E precise saber exatamente quanta de recursos financeiros a empresa 

podera ter no futuro proximo, e se esses recursos serao suficientes para cumprir 

suas obrigagoes (contas a pagar diversas, considerando os custos e despesas 

fixas, como aluguel de im6vel e salaries de empregados, e os custos e despesas 

variaveis, como impastos, taxas e contas de luz, agua, aquecimento, entre outros). 

0 fluxo de caixa opera em ciclos, desde a compra de estoques ate o recebimento 

do dinheiro decorrente da venda de seus produtos a prazo. 

A correta administragao de caixa comega com urn planejamento intense, 

que consiste em estimar a evolugao dos saldos de caixa da empresa para que as 
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habilidades nas tomadas de decisoes sejam concretas em todas as situac;oes, 

tanto para empresas que passam por dificuldades financeiras como para 

empresas que estao bern capitalizadas. 

Conforme Shoon Leyard, controller da Charlotte Hornets: 

0 planejamento de caixa e a espinha dorsal da empresa. Sem e/e nao se sabera 

quando havera caixa suficiente para sustentar as operar;oes ou quando se 

necessitara de financiamentos bancarios. Empresas que continuamente tenham 

falta de caixa e que necessitem de emprestimos de ultima hora, poderiio perceber 

como e dificil encontrar bancos que as financie. (GITMAN, 1997). 

A analise do fluxo de caixa basicamente mostrara a relac;ao entre as saidas 

decorrente do cumprimento das obrigac;oes e entradas obtida pela venda de seus 

produtos. 

A combinac;ao da entrada e saida dos recursos financeiros pode resultar em 

urn saldo positive ou negative. E. conveniente que no final do rnes a ernpresa 

tenha sardo em dlnhelro suficiente para pagar suas obrlgac;oes do rnes seguinte. 

A projec;ao rnensal do fluxo de caixa ajuda o gestor a identificar e elirninar 

deficits e rnesrno superavits. Se o fluxo de caixa for deficitario, a ernpresa 

precisara alterar seus pianos financeiros para conseguir rnais dinheiro. Por outro 

lado, urn fluxo de caixa superavitario pode indicar que a ernpresa pediu dinheiro 

ernprestado em excesso ou que os recursos que estao sobrando poderiarn ser 

investidos. 0 objetivo e desenvolver urn plano que proporcione urn fluxo de caixa 

equilibrado. 

Caso o fluxo de caixa esteja deficitario, existern varias formas pelas quais o 

gestor de caixa podera buscar e aumentar as suas reservas financeiras. A mais 

conhecida e o aumento de vendas, porem, se grande parte das vendas forem 

efetuadas atraves de crediario, esse aumento nao resultara necessariamente em 

incremento imediato dos recursos a sua disposic;ao. Alern disso, o estoque ficara 

desfalcado e precisara ser reposto, o que aumentara suas saidas. 
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Assim como a demonstrat;ao do resultado do exerclcio, a DFC e uma 

demonstragao dinamica e tambem esta contida no balam;o que, por sua vez, e 

uma demonstragao estatica. 

A DFC propicia ao gestor de caixa a elaboragao de urn melhor 

planejamento financeiro, para fazer frente a compromissos assumidas pela 

empresa. Atraves do planejamento financeiro o gestor de caixa sabera o montante 

exato de emprestimos, que precisara para cobrir a falta (insuficiencia) de recursos, 

bern como quando aplicar no mercado financeiro o excesso dos recursos, 

proporcionando assim maior rendimento a empresa. 

86 atraves do conhecimento do que ocorreu, ou seja, baseando-se em 

fatos passados podera ser feita uma boa projegao do Fluxo de Caixa para o futuro. 

A compensagao do fluxo projetado com o real vern indicar as variagoes que, 

quase sempre, demonstram as deficiencias nas projegoes. Estas variagoes sao 

excelentes subsidios para aperfeigoamento de novas projeyaes de Fluxos de 

Caixa. 

6.2 ELEMENTOS DO FLUXO DE CAIXA 

Os principais elementos que compoem urn fluxo de caixa e suas formas de 

demonstragao podem ser destacados a seguir, como bern ensina BRAGA (1999): 

a) Equivalentes de caixa: sao aplicagoes financeiras realizaveis num prazo 

curtissimo, feitas atraves de fundos de liquidez imediata ou em titulos que 

garantam uma remuneragao imediata, visando a manutengao dos valores 

inicialmente aplicados. Deverao ser considerados como equivalentes de caixa as 

aplicagoes cujo prazo entre a emissao ou aplicagao no fundo e o vencimento final 

nao seja superior a 30 dias. A excegao se faz as aplicagoes financeiras de 

curtissimo prazo,pois devem ser consideradas como atividades de investimento. 

Nas demais entidades tais investimentos em titulos do mercado financeiro de 

curtissimos prazos devem ser caracterizados como caixa. 
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b) Atividades operacionais: compreendem as transat;oes que envolvam 

produ<;ao e venda de bens ou presta<;ao de servi<;os ligados ao objeto social da 

empresa, conforme se exemplifica abaixo: 

b.1) valores recebidos de: clientes por venda de servi<;os; subsidiarias 

avaliadas pelo metodo de equivalencia patrimonial, por recebimento de 

dividendos, devedores por juros de emprestimos e quaisquer outros reembolsos 

recebidos de fornecedores, companhia de seguro, restitui<;ao de impasto, entre 

outros. 

b.2) valores pagos a: fornecedores; empregados, credores por juros de 

emprestimos e quaisquer outros pagamentos por processos, reembolso a clientes, 

impastos e contribui<;oes governamentais, entre outros. 

c) Atividades de investimentos: compreendem as transa<;oes, aquisi<;oes ou 

vendas de participa<;oes em outras empresas, ativos utilizados na produ<;ao de 

bens ou presta<;ao de servi<;os ligados a outros objetos sociais da entidade. Neste 

tipo de atividade nao estao compreendidas as aquisi<;oes de ativos adquiridos com 

o objetivo de revenda, conforme se exemplifica abaixo: 

c.1) valores recebidos por: vendas de ativos permanentes, distribui<;ao de 

Iueras/ dividendos de outras investidas 

c.2) valores pagos por: aquisi<;oes de ativos permanentes. 

d) Atividades de financiamentos: compreendem a capta<;ao de recursos dos 

acionistas e seu retorno em forma de dividendos: a capta<;ao de emprestimos, sua 

amortiza<;ao e remunera<;ao; e a obten<;ao e amortiza<;ao de outros recursos 

classificados no Iongo prazo, conforme se exemplifica abaixo: 

d.1) numerarios recebidos por: integraliza<;ao de a<;oes, coloca<;ao de tftulos 

a Iongo prazo (debentures e equivalentes), obten<;ao de emprestimos a Iongo 

prazo. 

d.2) numerarios pagos a: acionistas por dividendos ou reembolso de capital; 

credores de obriga<;ao de Iongo prazo. 
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7. ANALISE DO FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa e urn grande aliado do administrador financeiro tornando

se ferramenta indispensavel na tomada de decisoes. Para tanto, e necessaria que 

o administrador busque alternativas para fazer com o que as decisoes tomadas 

sejam as mais corretas possiveis. 

7.1. ANALISE HORIZONTAL 

Segundo define o autor BRAGA (1999) "a analise horizontal e determinada 

pela tendE'mcia dos valores absolutes ou relatives das diversas grandezas 

monetarias, apurando-se o porcentual de crescimento ou declinio de valores de 

uma mesma conta ou grupo de contas, entre duas datas ou periodos 

consideraveis". 

Ou seja, esta analise compara a revolugao dos valores de uma mesma 

conta em periodos diferentes possibilitando a identificagao das diferentes 

variagoes incorridas no perlodo. 

7 .2. ANALISE VERTICAL 

Define MATARAZZO (1994): "analise vertical baseia-se em valores 

percentuais das demonstragoes financeiras. Para isso calcula-se o percentual de 

cada conta em relagao a urn valor base". 

Conclui-se que esta analise compara as diversas contas de uma 

demonstragao financeira com uma respectiva conta. 

7.3. ANALISES ATRAVES DE iNDICES 

Na analise de fluxo de caixa o administrador financeiro podera criar alguns 

indices que o auxiliarao na tomada de decisoes. Com eles e passive! a 

comparagao das principais subdivisoes de urn fluxo de caixa, como par exemplo, a 
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relagao do total de saldas com o total de entradas, ou ainda, a relagao das 

despesas como total de ingressos entre outros. 

8. PLANEJAMENTO 

8.1 CONSIDERACQES GERAIS 

0 processo de planejamento de fluxo de caixa de uma empresa consiste 

em implantar uma estrutura de informagoes util, pn3tica e economica. A proposta e 
dispor de urn mecanismo seguro para estimar os futuros entradas e saidas de 

caixa na empresa. 

"Quem melhorar a gestao de caixa reduzira a necessidade de usar dinheiro 

emprestado e podera liberar capital para outras atividades" (REVISTA EXAME, 26 

de margo de 2.003) 

0 fluxo de caixa e urn dos instrumentos mais eficientes de planejamento e 

controle financeiros, o qual podera ser elaborado de diferentes maneiras, 

conforme as necessidades ou conveniencias de cada empresa, a tim de permitir 

que se visualiza ingressos de recursos e os respectivos desembolsos. 

Em geral, o orqamento de caixa e elaborado para um ano, embora 

possa ser desenvolvido para qualquer perfodo. 0 perfodo coberto e 
norma/mente dividido em intervalos de tempos menores, e o mJmero e o 

tipo de tais intervalos depende da natureza do neg6cio. Quanto mais 

sazonais e incertos forem os ffuxos de caixa da empresa, maior o mimero 

dos intervalos. Uma vez que muitas empresas se defrontam com o padrao 

sazonal de ffuxo de caixa, o Of9amento de caixa e freqaentemente 

apresentado em intervalos mensais. As empresas com padroes estaveis de 

ffuxo de caixa podem usar intervalos trimestrais ou anuais., Se um 

orqamento de caixa for desenvolvido para um perfodo superior a um ano, 
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justificam-se intervalos menos frequentes, devido a dificuldade e a incerteza 

de se prevervendas e outros itens que envolvam o caixa. 3 

E urn instrumento utilizado pelo administrador financeiro, com a finalidade 

de detectar se o saldo inicial de caixa adicionado ao somat6rio de entradas, 

menos o somat6rio de saidas em determinado perfodo apresentara excedentes de 

caixa ou escassez de recursos financeiros pela empresa. 

Caso houver excedentes financeiros, permitira ao administrador financeiro 

estudar a destinagao mais eficiente dos mesmos. Se houver falta de recursos 

financeiros, possibilitara a ele captar nas fontes menos onerosas do mercado. 

Cumpre destacar que, na captagao e na aplicagao de recursos financeiros 

por parte da empresa, devera ser fixada dentre outros fatores, o prazo de 

operagao. Par exemplo, na aplicagao de recursos no mercado financeiro (Fundo 

de Aplicagoes Financeiras), a administrador financeiro devera levar em 

consideragao nao s6 a taxa e juros que sera paga pela instituigao financeira, mas 

tambem a seguranga da operagao e a periodo que o excedente sera aplicado, 

pois a empresa e uma industria, comercio ou prestadora de servigos, e nao uma 

especuladora no mercado financeiro. 

8.2 IMPORTANCIA DO PlANEJAMENTO 

E importante o planejamento do fluxo de caixa, porque ira indicar 

antecipadamente as necessidades de numerario para o atendimento dos 

compromissos que a empresa costuma assumir, considerando as prazos para 

serem saldados. Com isso, a administrador financeiro estara apto a planejar com a 

devida antecedencia, os problemas de caixa que poderao surgir em consequencia 

de redugoes ciclicas das receitas au de aumentos no volume dos pagamentos. 

Outro fator importante e a possibilidade de evitar a programagao de saidas 

vultuosas para periodos em que as entradas orgados sejam baixos por questao de 

mercado, por exemplo. 0 planejamento do fluxo de caixa permite ao administrador 

3 Introduqao 8 Hermen&tica das Demonstraqoes Contabeis. Sao Paulo: Atlas 1997. 
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financeiro verificar a possibilidade da realizac;ao de aplicagoes a curta prazo com 

base na liquidez, na rentabilidade e nos prazos de resgate. 

Nestes termos, o fluxo de caixa e de vital importancia para a eficacia 

economico-financeira e gerencial das empresas, a tal ponto, que muitas 

instituigoes de credito exigem a sua apresentagao antes de concederem 

emprestimos a seus clientes. 

8.3 HORIZONTE DE PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA 

0 periodo abrangido pelo planejamento do fluxo de caixa depende do 

tamanho e ramo de atividade da empresa. Em geral, quando as atividades estao 

sujeitas a grandes oscilagoes, a tendencia e para estimativas com prazos curtos 

(diario, semanal ou mensa!), enquanto as empresas que apresentam volume de 

vendas estavel, preferem projetar o fluxo de caixa para periodos fangos (trimestral, 

semestral ou anual). 

Segundo ROSS (1999): 

0 fluxo de caixa e expresso em termos nominais quando indicado o 

valor monetario a ser recebido ou a ser pago, e em termos correntes 

quando fomece o poder de compra corrente. 

A finalidade do planejamento tambem influi no perlodo abrangido pelo 

mesmo. Par exemplo, um programa de investimento intensive par parte da 

empresa toma-se conveniente um planejamento mais detalhado, referente a um 

prazo menor, do que o utilizado para dar uma ideia aproximada da projegao dos 

saldos mensais durante o exercicio social. Como toda empresa tern mais de uma 

especie de necessidade financeira, precisa ter estimativas com prazos variaveis, 

de acordo com as respectivas finalidades. 
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8.4 PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA A LONGO PRAZO 

0 planejamento do fluxo de caixa a Iongo prazo dispensa a apresentac;ao 

de muitos detalhes mencionados, pois tern em vista apenas relacionar alterac;oes 

significativas nos futuros saldos de caixa da empresa. De acordo com os pianos 

de ac;ao aprovados pela cupula diretiva, deverao resultar de expansao ou 

modemizac;ao da capacidade de produc;ao e/ou comercializac;ao, lanc;amento de 

novas linhas de produtos e crescimento almejado da empresa dentro de urn ou 

tres anos, ou em futuro proximo. 

T em por objetivo demonstrar a possibilidade de serem geradas as 

disponibilidades de caixa, ou obtidos os recursos financeiros necessarios a 
manutenc;ao das atividades planejadas para urn dado periodo. Deverao indicar as 

epocas em que as disponibilidades poderao ser insuficientes, a fim de que o 

administrador financeiro fique apto a: 

1) incluir no planejamento de caixa o montante dos emprestimos ou 

financiamentos com que a empresa devera contar a curta, media e longos prazos: 

2) prever aumentos de capital social, mediante aproveitamento de reservas 

ou subscric;ao de novas ac;oes; 

3) analisar os efeitos que cada uma dessas maneiras de obter maiores 

recursos tera na estrutura do capital da empresa; 

4) determinar para a alta administrac;ao os projetos que poderao ser 

executados de acordo com os pianos, quais serao adiados ou alterados, e quais 

deverao ser inteiramente abandonados. 

Mesmo que se queira e disponha-se das tecnicas mais eficientes, e dificil 

conseguir estimativas de caixa detalhadas e exatas, devido ao fato de so ser 

possivel tomar-se por base projec;oes referentes a urn futuro mais ou menos 

proximo, assim como em estimativas feitas por outros departamentos. 



21 

8.5 INFORMAC0ES PREUMINARES PARA ELABORAR-SE 0 FLUXO DE 

CAIXA 

Elabora-se o fluxo de caixa a partir das informagoes coletadas em sistemas 

de informagao da empresa, referentes a diversos departamentos, setores, segoes 

da empresa, de acordo com o cronograma anual, mensa! au diario de entradas e 

saidas. 

"Assim o fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferigao e 

interpretagao das variaQoes dos saldos do Disponfvel da empresa. E o produto 

final da integragao do Contas a Receber com o Contas a Pagar, de tal forma que, 

quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas tem-se o fluxo de 

caixa realizado, e quando se comparam as contas a receber com as contas a 

pagar, tem-se o fluxo de caixa projetado" (HOLANDA, 1990) 

As informagoes a seguir sao uteis para a elaboragao do fluxo de caixa: 

projegao das vendas, considerando-se as provaveis proporgoes entre as vendas a 
vista e a prazo da empresa; estimativa das compras e as respectivas condigoes 

oferecidas pelos fomecedores; levantamento das cobrangas efetivas com as 

creditos a receber de clientes; determinagao da periodicidade do fluxo de caixa, de 

acordo com as necessidades, tamanho, organizagao da empresa e ramo de 

atividade, orgamento dos demais ingresses e desembolsos de caixa para o 

periodo em questao. 

8.6 REQUISITOS BASICOS PARA 0 PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA 

E importante, para a elabora~ao do fluxo de caixa, considerar as oscilagoes 

que possam eventualmente ocorrer e que irao implicar em ajustes dos valores 

projetados, mantendo assim a flexibilidade deste instrumento de trabalho do 

administrador financeiro. 
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Dentre os principais pre-requisites para o planejamento do fluxo de caixa 

estao os dados economicos - ftnanceiros, que serao utilizados pelo administrador 

financeiro, pois deverao ser os mais corretos possiveis, captados no orgamento de 

operagoes da empresa para o periodo a ser projetado. 

Neste momenta, o administrador financeiro ira buscar informagoes em 

outros departamentos da empresa, e e importante que seus responsaveis estejam 

conscientes da exatidao e clareza dos dados prestados. 

A empresa, para utilizar este instrumento de gestao financeira e alcangar os 

objetivos e as metas propostas, nao deve medir esforgos na sua implantagao. Ela 

deve manter um nivel razoavel em caixa e bancos para que possa atender as 

suas necessidades diarias. Este saldo disponivel, nao podera ser arbitrario, e sim, 

determinado pelo administrador ftnanceiro de acordo com os parametros 

operacionais da empresa. Quanta mais cuidado houver na sua elaboragao menor 

tera de ser o saldo minima do caixa. 

8.7 REQUISITOS PARA IMPLANTA<;AO DO FLUXO DE CAIXA 

Os principais requisites para implantagao do fluxo de caixa sao: 

* apoio da cupula diretiva da empresa; 

* organizagao da estrutura funcional da empresa com definigao clara dos niveis de 

responsabilidade de cada area; 

* integragao dos diversos setores e/ou departamentos da empresa ao sistema do 

fluxo de caixa; 

* definigao do sistema de informagoes, quanta a qualidade e os formularies a 

serem utilizados, de entrega dos dados (periodicidade) e os responsaveis pela 

elaboragao das diversas projegoes; 

* treinamento do pessoal envolvido para implantar o fluxo de caixa na empresa; 

* criagao de urn manual de operagoes ftnanceiras; 

* comprometimento dos responsaveis pelas diversas areas, no sentido de alcangar 

os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa; 

* controles financeiros adequados, especialmente da movimentagao bancaria; 
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* utilizat;ao do fluxo de caixa para avaliar com antecedencia os efeitos da tomada 

de decisoes que tenham impactos financeiros na empresa; 

* fluxograma das atividades na empresa, ou seja, definir as atividades meio e as 

atividades afins. 

8.8 IMPLANTACiO DO FLUXO DE CAIXA 

A implantagao do fluxo de caixa consiste em apropriar os valores fomecidos 

pelas varias areas da empresa segundo o regime de caixa, isto e, de acordo com 

os periodos que efetivamente deverao ocorrer os entradas e saidas de caixa. 

Assim, o principal aspecto a ser levado em consideragao e quanta a 

apropriagao dos valores, conforme as epocas que irao ocorrer os efetivos 

recebimentos e pagamentos de caixa pela empresa. 0 importante e considerar 

todos aqueles itens que alteram a posigao de caixa da empresa. 

A implantagao do fluxo de caixa consiste essencialmente em estruturar as 

estimativas de cada unidade monetaria em dois grandes itens: o planejamento dos 

entradas e o planejamento dos saidas, que poderao ser subdivididos em fluxo 

operacional e fluxo nao operacional. 

9. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 

9.1 CONSIDERACOES 

0 fluxo de caixa operacional compoe-se de itens estritamente decorrentes 

da atividade-fim da empresa. As principais modalidades de ingressos operacionais 

sao as vendas a vista; recebimentos, descontos, caugoes e cobrangas das 

duplicatas de vendas a prazo realizadas pela empresa. 

Quanta as saidas operacionais, poderao ser relacionados com as compras 

de materias primas a vista e a prazo, salarios e ordenados com os encargos 

sociais pertinentes, custos indiretos de fabricagao, despesas administrativas, 

despesas com vendas, despesas financeiras e despesas tributarias. 
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Nestes termos, o fluxo de caixa resulta da atividade economica da empresa 

e deve ser superior ao lucro liquido ap6s o impasto de renda, devido a dois 

fatores: 

1) 0 montante de gastos nao desembolsados atribufdas ao perfodo, 

principalmente a deprecia<;ao que e custo, porem, nao representa uma saida de 

caixa; 

2) desembolsos com investimentos nao capitalizados, porem considerados 

como gastos do periodo. 

Ja no que diz respeito a deprecia<;ao, consiste no processo de atribui<;ao 

do custo de urn ativo imobilizado ao Iongo de sua via util. 0 bern pertence ao ativo 

imobilizado e depreciado pelo seu uso ou por obsolescencia, portanto, e uma 

conta retificadora que reduz o ativo imobilizado e aumenta o ativo circulante. 

Como a parcela de deprecia<;ao esta computada no custo de produ<;ao, sendo urn 

dos itens utilizados pela empresa na determina<;ao do pre<;o de venda do produto 

que o consumidor final ira pagar no momenta de sua aquisi<;ao. 

0 Fluxo de Caixa e urn processo pelo qual uma empresa gera e aplica seus 

recursos de caixa determinados pelas varias atividades desenvolvidas. Neste 

enfoque, ainda, o Fluxo de Caixa focaliza a empresa com urn todo, tratando-se 

das mais diversas entradas e saidas (movimenta<;5es financeiras) de caixas 

refletidas por seus neg6cios. 

9.2 ENTRADAS OPERACIONAIS NO FLUXO DE CAIXA 

A partir das estimativas de vendas, sao feitas as apropria<;oes dos valores a 

receber pela empresa. Raramente, o total das vendas sera recebido no proprio 

mes de sua ocorrencia, exceto em empresas que vendem exclusivamente a vista. 

Fa<;a-se a hip6tese, que uma empresa em determinado mes efetivara urn 

montante de vendas de$ 5.000. A condi<;5es de vendas praticadas pela empresa 

sejam: 10% a vista, 50% a 30 dias, 20% a 60 dias e 20% a 90 dias. 
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A hip6tese apresentada estaria completa para uma empresa que utiliza 

unicamente o sistema de cobran9a simples para o recebimento da duplicatas. 

Entretanto, na pratica, isso dificilmente ocorre. 

0 recebimento de duplicatas faturadas, por exempto, a 30 dias, podera ser 

antecipado atraves de desconto bancario, ou retardado pela falta de pontualidade 

dos clientes. 

Na etabora9ao do ftuxo de caixa, deve-se considerar as varias modalidades 

de cobran9a e, tanto quanta possivel, estimar eventuais desvios como valores 

incobraveis, atrasos nos pagamentos por parte dos clientes, etc. 

As principais modalidades de ingresses operacionais no caixa sao: 

1) Vend as a vista; 

2) Descontos e cau96es de duplicatas; 

3) Cobran9as simples. 

As vendas a vista dependem do tipo de atividade e tamanho da empresa 

para exercer este tipo de transa9ao comercial. 

Quanta aos descontos e cau96es de duplicatas, e possivel que a empresa 

mantenha, com determinados bancos, limites de desconto de duplicatas, que 

poderao ser fixas ou rotativas. 

Devera, entao, com base no prazo media dos titulos e no periodo de 

processamento das propostas por parte dos bancos, efetuar a estimativa de 

entradas por descontos. 

A empresa, alem dos descontos, podera operar dentro de outros timites de 

credito, como as caugoes de duplicatas atraves de emprestimos para capital de 

giro com as instituigoes financeiras, em geral, ou mediante abertura e aprovagao 

de linhas de credito para financiar o ciclo operacional atraves de bancos de 

investimento ou desenvolvimento. 

Recomenda-se que a empresa observe urn percentual regular de desconto 

de duplicatas em relagao ao faturamento, e defina qual o prazo a ser utilizado, o 

que facilitara o dimensionamento do fluxo de caixa, em termos de entradas desta 

natureza. 
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Por outro lado, cumpre destacar que estas praticas nao devem ser 

utilizadas como urn constante pela empresa, pois isto podera significar rna 

administra<;ao da mesma, ou planejamento realizado fora dos parametros 

operacionais, alem de sacrificar a sua rentabilidade. 

A experiencia tern comprovado que a empresa, ao utilizar-se de tal 

expedients com freqoencia, denota uma falta de liquidez e uma carencia de capital 

de giro para financiar o seu ciclo operacional, ou seja, urn mau planejamento de 

caixa. 

Acresce-se, ainda, o reembolso e duplicatas, que deve ser considerado 

como elemento redutor da entrada de caixa por desconto de duplicatas.O 

reembolso de duplicatas ocorrer quando estas nao forem pagas nos prazos 

estabelecidos por parte dos clientes aos bancos. 

0 administrador financeiro devera estudar, antecipadamente, a forma de 

cobertura dos possiveis valores a serem reembolsados a empresa, se por simples 

debito em conta ou por uma nova opera<;ao de desconto. Deve-se considerar que 

as duplicatas reembolsadas serao transferidas para a carteira de cobran<;a 

simples. 

Quanta a cobran<;a simples, partindo-se do saldo inicial de duplicatas em 

carteira, somando a estimativa de vendas do periodo e deduzindo-se as proje<;oes 

de recebimento por vendas a vista e por desconto ou cau<;ao de duplicatas, 

obtem-se o saldo de duplicatas negociaveis. Do saldo de duplicatas negociaveis 

podera ser estimada uma parcela de duplicatas a serem colocadas em cobran<;a 

simples com vencimento no mes seguinte. 

Esta parcela sera mais facilmente or<;ada, desde que a empresa observe 

uma regularidade em termos do prazo medio de vendas e do prazo medio de 

duplicatas descontadas. 

E importante ressaltar que, na determinayao do montante deste item 

deverao ser conjugadas as vendas passadas, pendentes de cobran<;a e a propria 

proje<;ao de vendas, fazendo-se,pois, a apropria<;ao de entradas em cada periodo. 

Devera ser analisada a liquidez das contas a receber dos clientes, pois 

normalmente sera necessaria ponderar tambem o atraso medio de cobran<;as. 



9.3 DESEMBOLSOS OPERACIONAiS PELOS FLUXOS DE CAIXA 

As saidas de caixa decorrente da atividade operacional sao: 

a) Materias-primas 
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A estimativa de saida e baseada em compras passadas e na propria 

projec;ao de aquisic;ao de materias-primas. Devera ser feita a apropriac;ao de 

valores de compras em func;ao das epocas de desembolso. Conjuga-se, pais, o 

mapa auxiliar de valores a pagar, com a propria estimativa de compras. 

Recomenda-se uma organizac;ao adequada do processo de compras, com 

destaque para a formalizac;ao atraves da emissao das ordens de compra, assim 

como a estruturac;ao do fluxo das respectivas notas fiscais e demais documentos 

correlatos. 0 extravio ou a emissao nos registros de urn desses documentos, 

dependendo do seu valor,podera distorcer a invalidade os resultados projetados 

no fluxo de caixa da empresa. 

b) Sa Iarios mais encargos sociais 

Os itens que compoem este grupo de desembolsos poderao estar 

relacionados em mapas ou tabelas auxiliares e transportados para o fluxo da 

caixa. 

Nao ha uma preocupac;ao rigorosa em classificar as despesas com mao-de

obra direta e indireta, aspecto que interessa, por exemplo, a Contabilidade de 

Custos. 0 importante e dimensionar o nivel de desembolsos com salarios e os 

encargos sociais pertinentes. 

c) Gastos indiretas de fabricac;ao 

Este grupo compreende o pagamento de compras de materiais 

secundarios, de manutenc;ao ou conservac;ao da empresa, cuja sistematica a ser 

seguida e semelhante as projec;oes anteriores. 
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Para a determina~ao do montante de desembolsos com este grupo, sugere

se igualmente, elaborar tabelas auxiliares e, posteriormente transportar os valores 

apara o fluxo de caixa. 

Cumpre destacar que, quanta mais discriminados em sua proje~ao forem os 

itens pertinentes as despesas indiretas de fabrica~ao, mais facil e eficiente podera 

ser procedido o controle e analise das possiveis defasagens apresentadas entre 

os valores or~ados e realizados pela empresa. 

d) Despesas Operacionais. 

Sao compostas, basicamente, pelas despesas administrativas, vendas, 

tributarias e financeiras. 

As despesas administrativas sao todas aquela que representa saida no 

fluxo de caixa, mas servem se suporte para as demais areas da empresa, como 

vendas, produ~ao, etc. 

Estas despesas referem-se aos salaries com os respectivos encargos 

sociais, materiais de expediente, comunica~oes, energia eletricas, etc. 

As despesas de vendas vinculam-se ao fato gerador vendas, que podem 

ocorrer, antes, durante e ap6s o evento de comercializar os produtos ou as 

mercadorias pela empresa. 

Sao despesas de vendas:propaganda, publicidade, promo~oes, salaries e 

meses subseqoentes, devendo-se, pois, ter o cuidado de apropriar os 

desembolsos, conforme o regime de caixa. 

Se os tributes nao tiverem sido gerados ainda, deve-se posicionar o seu 

valor com base nas estimativas de compras e vendas da empresa. 

Quanta as despesas financeiras compreendem as desembolsos relativos as 

capta~oes realizadas pela empresa junto as institui~oes de credito para capital de 

giro e/ou inversoes fixas. 
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9.4. FLUXO DE CAIXA NAO-OPERACIONAL 

0 fluxo de caixa nao-operacional compreende as entradas e as saidas de 

itens nao relacionados a atividade principal da empresa, como:imobilizac;oes, 

vendas de itens do ativo permanents, receitas financeiras, alugueis recebidos ou 

pagos, amortizac;oes de emprestimos ou de financiamentos, pagamentos de 

contraprestac;oes (leasing). 

Dois destes itens merecem destaque: as amortizac;oes de emprestimos ou 

financiamentos e as imobilizac;oes. 

As amortizac;oes compreendem os pagamentos de emprestimos ou 

financiamentos de Iongo prazo, geralmente contratados com garantias reais de 

bens dos s6cios ou da empresa. Acrescem-se, tambem, as operac;oes contratadas 

pela empresa por arrendamento mercantil, que devera pagar as contraprestac;oes 

a arrendadora. 

A fim de facilitar a estimativa dessas saidas, recomenda-se manter uma 

planilha ou mapa de acompanhamento para cada contrato assinado pela empresa 

com as instituic;oes financeiras, bern como a projec;ao das parcelas com seus 

respectivos valores e vencimentos. 

Quanto a projec;ao das imobilizac;oes, deve ser elaborada pela 

Administrac;ao da empresa, pois geralmente envolvem investimentos que 

provocam urn grande impacto sobre o fluxo de caixa. Como se tratam de 

aplicac;oes, cujo retorno s6 se processa a Iongo prazo, e preciso ter precauc;ao, a 

fim de nao se deslocar e congelar recursos que sacrifiquem o capital de giro 

necessaria a dar suporte a atividade operacional da empresa. 

Recomenda-se, neste caso a utilizac;ao de fontes de recursos de Iongo 

prazo, cuja amortizac;ao de vera ser feita com os lucros do empreendimento. 

Cumpre destacar que as informac;oes ate este estagio apresentadas devem 

refletir a posic;ao do fluxo de caixa, da empresa, em casa periodo. Empresas em 

situac;ao de desequilibrio financeiro devem estruturar urn programa especifico de 

saneamento, planejando para cada periodo uma parcela de pagamento dos 

compromissos vencidos, visando recuperar e alcanc;ar uma posic;ao de liquidez 
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normal, o que pe sempre sadio, em termos de conceito da empresa. Uma situac;ao 

de pagamentos com atraso comprometem seriamente a eficacia do fluxo de caixa. 

9.5. CICLO DE CAIXA 

Atraves do fluxo de caixa procura-se analisar o deslocamento dos recursos 

financeiros da empresa.Entre outras palavras, partindo-se do disponivel (caixa, 

ban cos e aplicac;oes no mercado financeiro) pode-se verificar os caminhos 

percorridos por uma unidade monetaria na empresa e, principalmente, de 

operac;oes que aumentam ou diminuem o nivel de caixa da empresa. Conforme o 

IBEF (2005): 

Durante a execuQao do ciclo operacional, a empresa pode obter um 

financiamento junto aos fornecedores dos insumos produtivos (materias

primas, mao de obra direta, energia, embalagem etc) e comerciais 

(transporte, comissoes etc) consumidos neste ciclo. Assim, atraves do 

prazo de pagamento obtido junto a estes fornecedores, a empresa diminui o 

montante de aplicaQ€10 de seus recursos financeiros no ciclo operacional. 

Pode-se concluir que os fluxes de caixa sao ciclicos e poderao ser classificados 

em: 

a) Regulares sao aqueles entradas ou saidas que a empresa recebe ou paga 

regularmente, por exemplo: recebimento de vendas e pagamento de salarios aos 

funcionarios da empresa. 

b) Razoavelmente Regulares 

Sao as entradas ou saidas financeiras que ocorrem de tempo em tempo, 

quase sempre em periodos iguais. ldentificam-se com as compras de materias 

primas e secundarias, a amortizac;ao de emprestimos ou financeiros, o 

recebimento de alugueis etc; 

c) lrregulares 
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Sao todos os aportes de recebimento ou pagamento pela empresa de forma 

inesperada, ou seja, sem urn planejamento previa. Como par exemplo: a compra a 
vista de uma pec;a de reposic;ao do ativo imobilizado pela quebra da existente, o 

pagamento de uma ac;ao trabalhista ou multa fiscal pela empresa. 

9.6 CICLO ECONOMICO E CICLO FINANCEIRO 

A fim de assegurar urn fluxo continuo de produc;ao e/ ou comercializac;ao, a 

empresa deve manter em estoque certa quantidade de materias primas. As 

materias-primas sao, em geral, adquiridas a prazo atraves de creditos obtidos 

junto aos fomecedores, dando origem aos valores a pagar. Os custos das 

materias-primas consumidas durante o processo de produc;ao, os custos com 

mao-de-obra direta e os gastos indiretos de fabricac;ao, fluem para o estoque de 

produtos. Os produtos prontos sao vendidos, em geral, a prazo atraves dos 

creditos concebidos a clientes, dando origem aos valores a receber. 

Considerando-se que 0 fluxo de produc;ao e urn processo continuo, OS 

niveis dos estoques de materias-primas, de produtos em processamentos, de 

produtos, de valores a receber e a pagar flutuarao com as vendas, programa de 

produc;ao e politicas de administrac;ao de valores a receber/pagar e de estoques. 

Nestes termos, o ciclo economico caracteriza-se pelo prazo decorrido entre 

as entradas de materias primas (compras) e as saidas de produtos prontos 

(vendas ), enquanto o ciclo financeiro caracteriza-se pelo prazo decorrido entre as 

saidas de caixa e as entradas de caixa. Como se pode observar, ha defasagem 

entre os ciclos economico e financeiro, vista que os movimentos de caixa ocorrem 

em datas posteriores as datas das compras de materias primas e vendas de 

produtos prontos. 

Os ciclos economico e financeiro relacionam-se, aproximadamente atraves 

da seguinte expressao: ciclo financeiro (CF) = ciclo economico (CE) + prazo media 

de recebimentos (PMR)- prazo medio de pagamento (PMP). 

CF = CE + PMR- PMP 
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Considerando-se que o prazo media de rota<;ao dos estoques (PMRE) 

fomece, para uma empresa em funcionamento, uma medida aproximada do seu 

ciclo economico, a expressao anterior pode ser escrita da seguinte forma: 

CF = PMRE = PMR- PMP 

10. REVISAO DO FLUXO DE CAIXA - CONTROLE 

10.1 CONSIDERACOES GERAIS 

0 controle do fluxo de saida e tao essencial a empresa como o seu 

processo de planejamento, pais urn depende de outro para que ambos possam 

ser uteis e praticos. 

0 fluxo de caixa projetado pela empresa pode estar sujeito as oscilagoes de 

mercado, bern como a imprevistos inerente a atividade empresarial. 

Formular estimativas por si s6, nao garante que os objetivos e as metas 

propostas serao alcangados. Requer o envolvimento dos responsaveis das areas 

da empresa com os objetivos fixados. Todos devem firmar uma especie de 

contrato moral com as metas estabelecidas. 

Paralelamente, o administrador financeiro devera acompanhar o 

desempenho dos pianos, informando periodicamente aos seus responsaveis o 

realizado e o quanta falta por realizar. Mensalmente, os pianos deverao ser 

revistos e atualizados, ou em perlodo mais curta, quando isto for necessaria. 

A revisao do fluxo de caixa compreende os seguintes controles: 

a) controles diaries da movimentagao bancaria; 

b) boletim diario de caixa e ban cos 

c) controle financeiro diario, em termos de ingresses e desembolsos de caixa. 

Recomenda-se que o controle do realizado com o orgado, seja efetuado 

diariamente, pais tern a vantagem de aliviar os acumulos normais de final de mes. 

Os levantamentos efetuados apenas no encerramento do mes tomam-se 

exaustivos e retardam a elaboragao do novo f!uxo de caixa da empresa. 



33 

0 controle diario diminui a margem de erros e permite acompanhar a 

performance, em tempo de aplicar eventuais medidas corretivas. 

Ha duas alternativas de proceder-se o levantamento dos dados, pela 

contabilidade ou por urn controle paralelo. Recomenda-se a utilizac;ao de urn 

controle proprio do realizado, o qual permite a apurac;ao imediata das informac;oes 

e da mais flexibilidade ao sistema. 

As fontes de informac;oes sao o movimento intemo de caixa e extra caixa, e 

o movimento das contas bancarias da empresa. 

A analise e interpretac;ao da planilha do controle financeiro diarios, auxilia a 

compreender e a aperfeic;oar toda a sistematica do fluxo de caixa. 

Sugere-se que a cada mes se prepare o fluxo de caixa para o tres meses 

subsequentes, dos quais os dais ultimos serao objeto de revisao, propiciando uma 

maior precisao e seguranc;a aos processos de planejamento e controle financeiros. 

Cumpre destacar que esta revisao mensal serve como uma retro

alimentac;ao a todo sistema de planejamento, diagnosticando ao mesmo tempo os 

pontos fracos e fortes e sugerindo medidas de correc;ao aqueles que necessitem 

ser revistos, em termos de entradas, saidas ou nivel minima desejado de caixa 

para o periodo. 

Esta particularidade de projer;ao trimestral, com acompanhamentos 

mensais, permite uma maior flexibilidade a sistematica de planejamento e controle 

de fluxo de caixa da empresa. 

Acresce-se ainda, que assim como se descreve a projec;ao trimestral com a 

revisao mensal, se a empresa necessitar de estimativas para periodos mais curtos 

e revisoes mais rapidas, pode-se perfeitamente projetar o fluxo de caixa para o 

mes e sua revisao ser semanal ou diaria, se foro caso. 

10.2 ACOMPANHAMENTO DO FLUXO DE CAIXA 

0 administrador financeiro devera acompanhar o desempenho dos pianos 

trac;ados pela cupula administrativa e periodicamente atualiza-los. 
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0 acompanhamento de entradas e saidas do fluxo de caixa deve ser feito 

por meio de documentos. Desta forma, estar-se-a garantindo a legitimidade das 

opera<_toes de caixa. Sao comprovantes todas as notas fiscais de compra e venda, 

duplicatas, promiss6rias e os titulos a receber e a pagar. Para a caracteriza<_tao 

das despesas devem ser utilizados modelos de recibos devidamente aprovados 

pela empresa. 

Tal procedimento ira permitir que se fa<_ta urn controle de todas as 

opera<_toes realizadas pela empresa, em determinado perfodo. 

10.3 INTERPRETACAO DO FLUXO DE CAIXA / 

0 fluxo de caixa relaciona todos os valores que entrarao na empresa e 

todos os valores que sairao em determinado perlodo, projetando o excedente ou a 

escassez de recursos financeiros para a forma<_tao do saldo final de caixa. 

0 esquema de funcionamento do fluxo de caixa consiste em coletar, ao final 

de cada periodo, as estimativas de entradas e saidas de recursos financeiros que 

comporao o fluxo de caixa para o periodo subseqoente desejado. 

Esta seria a interpreta<_tao sob o enfoque de planejamento, porem, ao 

projetar-se o fluxo de caixa, tem-se a necessidade de controlar todas as 

opera<_toes da empresa, com a finalidade de verificar se as estimativas estao ou 

nao apresentando defasagens acentuadas. Esta fun<_tao consiste na interpreta<_tao 

do controle do fluxo de caixa. 

10.4 AVALIACAO DO DESEMPENHO 

De nada adianta o fluxo de caixa, se o mesmo nao for considerado urn 

auxiliar do processo decis6rio. A proje<_tao de necessidades futuras podera indicar 

a escassez ou o excedente de recursos. No caso de insuficiencia de recursos, o 

controle do fluxo de caixa permitira que se tomem providencias em tempo habil, 

permitindo assim a escolha de altemativas mais viaveis a empresa. A pratica de 
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buscar recursos depois de ter surgido a necessidade, denota a faita de 

planejamento e controle financeiros na empresa. 

0 controle do fluxo de caixa requer uma analise de desempenho do 

perfodo, a fim de se verificar as causas eventuais e defasagens apresentadas em 

func;ao do que foi planeiado. E recomendavel que, alem dos valores absolutes, 

sejam avafiadas e lnterpretadas as defasagens, em varores refatfvos. 

Paralelamente, e interessante tambem relatar por escrito as justificativas 

mais relevantes. Esta pratica possibilita analises comparativas futuras das 

situac;oes de cada periodo projetado. 

Assim podem ser analisadas as causas dos atrasos nos pagamentos a 

fornecedores, as dificuldades encontradas na obtenc;ao de creditos, ou os motivos 

dos desvios favoraveis ou nao. Enfim, destacar todos os fatores que contribuiram 

para urn born ou mau desempenho do fluxo de caixa. 

Capias dos relat6rios e analise economico-financeiras deverao ser 

distribufdas a todos os responsaveis da empresa, nas suas diversas areas. S6 

assim poderao contribuir para evitar a repetic;ao de erros ou omissoes futuras. Por 

outro lado, cada gerente devera conhecer as metas fixadas para o proximo 

periodo, para nelas concentrar seus esforc;os. 

10.5 FINALIDADES DO CONTROLE 

Entre varias finalidades do controle de fluxo de caixa que se poderia arrolar, 

destacam-se: 

a) controlar a atividade financeira, pois a noc;ao de responsabilidade 

relaciona-se com todas as operac;oes da empresa. o nive! desejado de caixa 

fixado deve fazer frente as necessidades correntes da empresa, sem que haja a 

preocupac;ao de captar em fontes de Iongo prazo, que podera representar alto 

custo financeiro. 

Assim, toda vez que a empresa capta grandes somas de emprestimos as 

pressas, ou apresenta disponibilidade sem uso, evidencia, a principio, a falta de 

controle. 
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A rentabilidade das atividades financeiras pode ser medida comparando, 

por exemplo, o montante dos custos financeiros ao volume de neg6cios e a 

analise das evolugoes dos mesmos. 

b) controlar a atividade da empresa, em geral, quando as faltas antes 

relacionadas, nao sao apenas imputaveis as atividades financeiras; deve-se 

analisar todo o sistema operacional da empresa. Uma diminuigao das 

disponibilidades pode evidenciar uma redugao das entradas provenientes de 

quedas das vendas ( situagao do mercado ou agao insuficiente de vendedores, ou 

ainda, por tratar-se de mercados que apresentam urn comportamento sazonal), 

ou devido ao menor ritmo das entradas em virtude de entregas com atraso. A 

carencia de ingresses pode, igualmente, resultar de um aumento nos 

desembolsos devido a fatores intemos e extemos a empresa. 

10.6 REQUISITOS DE CONTROLE 

0 controle de caixa pode ser realizado, conforme os principios ja expostos, 

ou seja, de acordo com: 

a) o periodo de controle que deve ser igual ao do orgamento 

b) os titulos de contas a receber e a pagar devem coincidir com os adotados 

pela contabilidade da empresa 

c) o prazo entre a realizagao e a comparagao deve ser tao curto quanto 

possivel, para evitar erros e permitir uma rapida agao corretiva; 

d) a pessoa encarregada do controle devera ser diferente daquela que 

estabeleceu as estimativas e efetuou operagoes de encaixe ou desencaixe. lsto e 
tao mais verdadeiro quanto maior e a empresa. 

Acresce-se que, a objetividade e a eficacia do controle do fluxo de caixa tende 

a beneficiar a empresa em suas atividades operacionais. Este e urn argumento 

suplementar em favor da segregagao das fungoes de tesoureiro e controller. 
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11. PLANEJAMENTO E CONTROLE FINANCEIRO 

Planejar e uma das tarefas mais importantes do gestor. Atraves do 

planejamento e que se realiza uma gestao eficaz. Administrar uma empresa sem 

planejar suas atividade e como pilotar uma aeronave sem fazer o plano de voo: 

fica-se sujeito a urn pouso forgado a qualquer momenta e Iugar, podendo sofrer 

apenas urn grande susto, como tambem ter destruigao total. Se nao planejar suas 

atividades, o gestor corre o risco de ser surpreendido par imprevistos e colocar a 

empresa em grandes dificuldades, ou ate mesmo leva-la a falencia. 0 

planejamento se faz necessaria em todas as atividades da empresa, mas 

principalmente nas atividades da area financeira. 

Nesse contexto, planejamento financeiro e o processo formal que conduz a 

administragao da empresa a acompanhar as diretrizes de mudangas e a rever, 

quando necessaria, as metas ja estabelecidas. Assim, paden~ a administragao 

visualizar com antecedencia as possibilidades de investimento, o grau de 

endividamento o montante de dinheiro que considere necessaria manter em caixa, 

visando seu crescimento e sua rentabilidade. 

Nota-se que o planejamento financeiro alem de indicar caminhos que levam 

a alcangar os objetivos da empresa, tanto a curta como a Iongo prazo, cria 

mecanismos de controle que envolvem todas as suas atividades operacionais e 

nao operacionais. 0 planejamento e o controle orgamentario, quando realizado 

juntamente com o controle financeiro, possibilitam mudangas taticas rapidas para 

tratar de eventos estranhos ao processo administrative, os quais colocam em risco 

o alcance das metas estabelecidas. Aumentos inesperados no indica de 

inadimplencia no recebimento de creditos ou dificuldades na obtengao de recursos 

de terceiros sao rapidamente identificados. Como o controle financeiro eficaz, a 

empresa podera sempre adotar uma postura pr6 ativa em relagao a tais eventos. 

0 planejamento e o controle de disponibilidades normalmente devem estar 

relacionados a tres dimensoes temporais diferentes: 
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planejamento a Iongo prazo quando a ocorrencia de fluxos corresponds as 

dimensoes dos projetos de investimento e a dimensao temporal do plano de 

resultados a Iongo prazo (geralmente de cinco anos ); 

planejamento a curta prazo quando a ocorrencia de fluxos esta enquadrada 

no plano anual de resultados 

planejamento operacional, em que as entradas e saidas de caixa sao 

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

0 planejamento financeiro a Iongo prazo busca conhecer antecipadamente 

o impacto da implementa<;ao de a<;oes projetadas sabre a situa<;ao financeira da 

empresa, indicando ao gestor se haven~ excesso ou insuficiencia de recursos 

financeiros. 0 planejamento financeiro a curta prazo reflete a preocupa<;ao de 

estimar detalhadamente as entradas e saidas de dinheiro geradas pela propria 

atividade da empresa. E o planejamento operacional destina-se ao controls 

preciso das disponibilidades, a fim de minimizar os encargos financeiros dos 

emprestimos e maximizar os rendimentos das aplica<;oes dos excessos. 

A gestao financeira para ser eficaz, precisa estar sustentada e orientada par 

urn planejamento de suas disponibilidades. Para isso, o gestor precisa de 

instrumentos confiaveis que o auxiliem a otimizar os rendimentos dos excessos de 

caixa ou a estimar as necessidades futuras de financiamentos, para que possa 

tamar decisoes certas e oportunas. A sobrevivencia e o crescimento da empresa 

sao consequencias de urn planejamento que envolve volume de vendas com 

margens de Iueras que remunerem de forma satisfat6ria o capital investido e urn 

plano de recebimentos e pagamentos intercalados com boa margem de seguran<;a 

do primeiro para o segundo, garantindo assim a viabilidade e a permanencia da 

empresa no mercado. Neste contexto, o fluxo de caixa tem-se apresentado como 

uma das ferramentas mais eficazes na gestao financeira das empresas, como 

afirma ZDANOWICZ (2000): "o fluxo de caixa e o instrumento que permite ao 

administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os 

recursos financeiros de sua empresa para urn determinado perlodo". 

0 fluxo de caixa possibilita ao gestor programar e acompanhar as entradas 

e as saidas de recursos financeiros, de forma que a empresa possa operar de 
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acordo com o objetivos e as metas determinadas a curto e a Iongo prazo. A curta 

prazo, para gerenciar o capital de giro e a Iongo prazo para gerenciar 

investimentos. 

11.1 GERENCIAMENTO DO FLUXO DE CAIXA 

Os relat6rios provenientes do sistema de informagoes sao os principais 

instrumentos de gestao empresarial, tendo como objetivo fomecer informagoes 

relevantes para que cada usuario possa tamar suas decisoes com seguranga. No 

entanto, com a crescenta complexidade das organizagoes empresariais, somente 

com as informagoes classicas da contabilidade, ou seja, Balango Patrimonial, 

Demonstragao de Resultado do Exercicio - DRE e Demonstragao de Origem e 

Aplicagao dos Recurs as - DOAR, dificilmente o gestor tera conhecimento imediato 

e oportuno da verdadeira liquidez da sua empresa. Nao basta a empresa 

apresentar Iuera contabil, e preciso que a equagao "Ativo Circulante versus 

Passivo Circulante" esteja compativel com sua necessidade de capital de giro. 

lsso faz com que o gestor utiliza-se de todos os instrumentos disponiveis que, 

juntamente com os demais demonstratives contabeis, ajude-o a interpretar a 

realidade financeira da empresa, conhecendo e coibindo eventos estranhos que 

possam afetar o seu desempenho financeiro. 

Assim o fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferigao e 

interpretagao das varia9oes dos saldos do disponivel da empresa. E o produto 

final da integragao do Contas a Receber com o Contas a Pagar, de tal forma que, 

quando se comparam as contas recebidas com as contas pagas tem-se o fluxo de 

caixa realizado, e quando se comparam as contas a receber com as contas a 

pagar, tem-se o fluxo de caixa projetado? 

0 fluxo de caixa e urn retrato fie! da composigao da situagao financeira da 

empresa. E imediato e pode ser atualizado diariamente, proporcionando ao gestor 

uma radiografia permanente das entras e safdas de recursos financefros da 

empresa. 0 fluxo de caixa evidencia tanto o passado como o futuro, o que 

7 Gerenciamento do Fluxo de Caixa. Apostila, Sao Pft'u.lo: 1 op Eventos, 1998. 
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permite projetar, dia a dia, a evolu~ao do disponivel, de forma que se possam 

tomar com a devida antecooencia, as medidas cabiveis para enfrentar a escassez 

ou o excesso -de recursos. 

Por outro !ado e importante ressaltar que o fluxo de caixa tambem 

apresenta suas limita~oes. Uma delas e a incapac1dade de fornecer informa~aes 

precisas sobre o lucro e sobre os custos dos produtos da empresa. isto porque as 

apura~oes e demonstra~oes sao realizadas pelo regime de caixa e nao pelo 

regime de competencia. Todavia, pode-se afirmar que o fluxo de caixa e urn 

instrumento de controle e analise financeira que juntamente com as demais 

demonstra~aes contabeis torna-se efetivamente urn instrumento de apoio a 
tomada de decisoes de carater financeiro. 

11.2 FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

A finalidade do fluxo de caixa realizado e mostrar como se comportara as 

entradas e as saidas de recursos financeiros da empresa em determinado 

perlodo. 0 estudo cuidadoso do fluxo de caixa realizado, alem de propicar analise 

de tendencia, serve de base para o planejamento do fluxo projetado. 

Outro aspecto que deve ser considerado e a comparabilida-de que existe 

entre o fluxo de caixa realizado e o projetado. lsto possibilita identificar os motivos 

das varia~oes ocorridas, se ocorreram por falha de proje~oes ou por falhas de 

gestao. A analise das varia~oes ocorridas no fluxo de caixa permite identificar as 

causas de eventuais divergencias de valores; funciona como feedback , gerando 

informa~oes para o processo decis6rio e para o planejamento financeiro futuro. 

11.3 FLUXO OE CAIXA PROJETADO 

0 objetivo principal do fluxo de caixa projetado e informar como se 

comportara o fluxo de entradas e saidas de recursos financeiros em determinado 

periodo, podendo ser projetado a curto prazo. A curto prazo, o fluxo de caixa 
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projetado, alem de identificar as possiveis excesses ouescassez derecursos, v1sa 

tambem obter outras informay5es importantes, tais como: 

b) verificar a capacidade da empresa de gerar as recursos necessaries para 

custear suas opera96es 

c) determinar a capital em giro no periodo 

d) determinar a indice de Eficiencia financeira da empresa (IEF = capital em 

giro/ capital de giro da empresa); 

e) determinar a grau de dependencia de capitais de terceiros da empresa, etc; 

E. lembrar que as informa96es de que a empresa dispoes para elaborar a 

fluxo de caixa projetado a curta prazo diferem daquelas que estao disponiveis 

quando se projeta a Iongo prazo. Normalmente quando se projeta a curta prazo as 

principais opera96es que vao provocar entradas e saidas de dinheiro ja foram 

realizadas e a empresa trabalha com relative grau de certeza dos recebimentos 

e/ou pagamentos dentro do periodo. No entanto, quando se projeta a Iongo prazo, 

a que se conhece sao apenas proje9ao das opera9oes de ingresses e/ou 

desembolsos de recursos financeiros, ficando a fluxo de caixa projetado a Iongo 

prazo exposto a eventos estranhos ao conhecimento primario par parte da 

empresa, podendo comprometer as previsoes consideradas. 

11.4 DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA REALIZADO 

Diante da abertura de mercado e da internacionalizayao de capitais, as 

investidores e financiadores de capitais buscam a cada dia mecanismos que 

permitam uma analise mais segura da situa9ao financeira da empresa em que 

pretendam investir. As informa96es obtidas atraves das demonstra96es contabeis 

classicas nao sao suficientes para que os analistas de mercado avaliem as riscos 

e a capacidade de retorno do investimento que a empresa oferece. Segundo 

YOSHITAKE e HOJI (1997), os analistas de balanc;os com visao moderna dao 

mais importancia ao fluxo de caixa: "Nao e muito importante saber se uma 

empresa teve lucro au prejuizo em determinado exercicio, pais a resultado pode 

ter sido maquilado par algum artificio contabil permitido pela lei e, portanto, sem 
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conhecer o fluxo de caixa, nao se pode saber que capacidade a empresa tern em 

gerar receita". 

Seguindo esse raciocinio, pode-se concluir que Iuera nao e sinOnimo de 

caixa. De forma que a empresa pode apresentar Iuera em suas demonstracoes 

contabeis, no entanto, estar com dificuldade de geracao de caixa. Assim, segundo 

os autores acima, "e sempre born lembrar que as empresas quebram nao par falta 

de Iuera e sim par falta de caixa". Cabe porem ressaltar que as empresas tambem 

nao sobrevivem sem Iueras, pais sem remunerar o capital investido, a tendencia e 
que as atividades operacionais consumam todo o capital de giro disponivel e as 

levem ao processo de falencia. 

Para conhecer a capacidade de geracao de caixa de uma empresa e 

necessaria obter, alem das demonstracoes contabeis classicas, uma 

demonstracao que evidencie os recebimentos e pagamentos de urn determinado 

perlodo. Buscando atender a essas necessidades dos usuaries da informacao 

contabil, paises como lnglaterra, Japao, Estados Unidos e outros estao exigindo a 

pubticacao da DFC, par entenderem que somente as demonstracoes contabeis 

classicas nao perm item uma analise segura da situacao financeira da empresa. 

12. EVIDENCIAS DA RELEVANCIA INFORMATtVA DA D.F.C. 

As informacoes contidas na DFC tern importancia singular para 

administradores intemos, credores, analistas, investidores e outros usuarios, pais 

a DFC quando usada em conjuncao com a informacao disponivel em outras 

demonstracoes financeiras e evidenciacoes relacionadas e de muita r-elevancia 

para: 

a) avaliar a capacidade das empresas em gerar fluxos de caixa liquido futuro 

positivos; 

b) avaliar a capacidade das empresas em liquidar suas obrigacoes, pagar 

dividendo e satisfazer suas necessidades de financiamentos externos 



43 

c) avaliar as razoes das diferengas entre o lucro liquido e o caixa associado 

aos recebimentos e pagamentos 

d) avaliar as efeitos sabre a posigao financeira das empresas de ambas as 

transagoes, de investimento e financiamento, caixa e nao caixa. 

lnformagao relevante para administradores financeiros intemos: no intuito 

de preservar a sua continuidade operacional, a empresa precisa dos fluxos de 

caixa necessaries para honrar suas obrigagoes, adquirir e financiar as ativos 

circulantes e fixos. Os salarios dos empregados, os fornecedores, os dividendos a 

acionistas etc, sao pagos com caixa. E, normalmente, os problemas de insolvencia 

ou falta de liquidez ocorrem par falta de uma administragao adequada ao Fluxo de 

Caixa. 

lnformagao relevante para credores e emprestadores em geral: a DFC 

revela a composigao dos fluxos de caixa, na medida em que deixa bern nitido de 

onde provem as recursos necessarios para a continuidade da empresa: quanta 

dos recursos e proveniente das atividades operacionais, de atividades de 

investimento e atividades de financiamento. Deixa evidenciada a capacidade de 

pagamento da empresa e serve de base para projegao de fluxos de caixa futuros. 

lnformagao relevante para investidores {acionistas): a DFC revela qual a 

capacidade de expansao da empresa utilizando-se de recursos pr6prios {gerados 

pelas operagoes), au seja, qual o papel cumprido pelo autofinanciamento. Revela 

se a empresa tern capacidade de distribuigao de Iueras e/ou se a politica de 

distribuigao nao compromete sua saude financeira. Os investidores, amparados 

pela DFC presente em conjungao com outras informagoes {investimentos em 

tecnologia, novas neg6cios, novos produtos, mercado potencial em expansao, 

demonstragoes contabeis e outras evidenciagoes), tern condigoes de inferir sobre 

o Fluxo de caixa Futuro, pois a capacidade de gerar caixa futuro e uma das 

abordagens para se chegar ao valor de mercado de uma empresa. 

12.1 UTILIDADE DA DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA 
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A DFC e uma ferramenta gerencial para auxiliar a evitar problemas de 

liquidez, evidenciar a relacao entre Iuera e Fluxo de Caixa, como serao pagas as 

dlvidas, como sera usado o caixa gerado, como as pollticas financeiras adotadas 

pela administracao estao refletidas no fluxo de caixa, enfim, para planejar e 

administrar as fontes e necessidades de caixa. 

A informacao em uma DFC devera auxiliar os investidores, credores e 

outros a avaliarem varios aspectos da posicao financeira da empresa, 

principalmente sua capacidade de gerar fluxos de caixa. 

Urn objetivo primario do informe financeiro e prover informacoes que tornam 

possivel predizer as quantias e projetar a incerteza de fluxos de caixa futuros. 

Examinando relacoes entre tais itens como vendas e caixa llquido 

proveniente de atividades operacionais, ou caixa provido por operacoes de 

aumentos ou diminuicoes de caixa, investidores e outros podem trazer previsoes 

das quantias e podem projetar e provisionar fluxos de caixa futuros para melhorar 

a base de dados. 

As informacoes contidas na DFC tambem identificam a capacidade da 

empresa de pagar dividendos e cumprir com suas obrigacoes. Simplesmente,s e 

uma companhia nao tern caixa adequado, nao podem ser pagos os empregados, 

dividas, dividendos ou equipamentos adquiridos. Uma DFC indica como o caixa e 

usado e suas fontes. 

Empregados, credores, acionistas e clientes devem ter particularmente 

interesse nesta demonstracao, porque somente ela demonstra o fluxo de dinheiro 

de urn neg6cio. 

Esta demonstracao define as razoes para a diferenca entre Iuera liquido e 

fluxo de caixa liquido de atividades operacionais. 0 numero do Iuera liquido e 

importante, porque prove informacao sabre o sucesso ou fracasso de urn 

empreendimento empresarial de urn periodo para outro. 

A DFC nao deve ser enfocada como uma preocupacao exclusiva da area 

financeira. Mais efetivamente deve haver comprometimento de todos os setores 

empresariais com os resultados Hquidos de caixa, destacando-se: 
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a) a area de produ9ao, ao promover attera9oes nos prazos de fabrica9ao dos 

produtos, determina novas altera96es nas necessidades de caixa. De forma 

identica, os custos de produ9ao tern importantes reflexos sabre o caixa; 

b) as decisoes de compras devem ser tomadas de maneira ajustada a 
existencia de saldos disponiveis de caixa. Em outras palavras, deve haver 

preocupa9ao com rela9ao a sincroniza9ao dos Fluxos de Caixa, avaliando-se os 

prazos concedidos para pagamento das compras com aqueles estabelecidos para 

recebimento das vendas; 

c) politicas de cobran9a mais ageis e eficientes, ao permitirem colocar recursos 

financeiros mais rapidamente a disposi9ao da empresa, constituem-se em 

importante refor9o de caixa. 

d) A area de vendas, junto com a meta de crescimento da atividade comercial, 

deve manter urn controle mais proximo sabre os prazos concedidos e habitos de 

pagamentos dos clientes, de maneira a nao pressionar negativamente o Fluxo de 

Caixa. Em outras palavras, e recomendado que toda decisao envolvendo vendas 

deve ser tomada somente ap6s uma previa avalia9ao de suas implicayoes sabre 

os resultados de caixa, tais como: prazo de cobran9a, despesas com publicidade e 

propaganda etc. 

e) A area financeira deve avaliar criteriosamente o perfil de seu endividamento 

de forma que os desembolsos necessaries ocorram concomitantemente a gera9ao 

de caixa da empresa. 

13. ADMINISTRACAO EFICIENTE DE CAIXA 

Os saldos de caixa e os "estoques de caixa" de seguran9a sao 

influenciados significativamente pelas tecnicas de produ9ao e vendas, bern como 

pelos procedimentos adotados para a cobran9a das duplicatas a receber e o 

pagamento das duplicatas a pagar. 



46 

A analise dos ciclos operacional e de caixa da empresa pode esclarecer 

como ocorrem essas influencias. Por meio de uma gestao eficiente desses ciclos, 

o administrador financeiro conseguira manter urn baixo nlvel de investimento em 

caixa, o que contribuira para a maximiza~ao do valor da empresa. 

A empresa pode normalmente comprar muitos de seus insumos a credito. 0 

perlodo de tempo de que a empresa dispOe para pagar por esses insumos e 

chamado de perlodo media de pagamento PMP e, alem disso, tais compras geram 

financiamento espontaneo a curta prazo. 0 financiamento espontaneo tern custo 

zero, a medida que a empresa pode aproveitar quaisquer descontos financeiros 

oferecidos. A habilidade de adquirir insumos a credito possibilita que a empresa 

compense parcialmente o perlodo de tempo em que seus recursos encontram-se 

comprometidos no ciclo operacional. 

Afinal, o numero de dias do ciclo operacional menos o periodo media de 

pagamento pelos insumos representa o ciclo de caixa. 

As estrategias basicas a serem empregadas pela administra~ao do ciclo de 

caixa seriam as seguintes: 

a) Girar estoques tao rapido quanta possfvel, evitando a falta destes que 

poderia resultar na perda de vendas; 

b) Cobrar duplicatas a receber o mais cedo possivel, sem que isso motive 

perdas futuras de vendas, devido a tecnicas que pressionem os clientes de forma 

exagerada; 

c) Conceder descontos financeiros que sejam economicamente justificaveis 

poderiam ser usados para atingir esse objetivo; 

d) Retardar o pagamento das duplicatas a pagar tanto quanta posslvel, sem 

prejudicar o conceito de credito da empresa, mas aproveitar quaisquer descontos 

financeiros favoraveis. 
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Transcorrem 120 dias entre o desembolso para o pagamento das duplicatas 

a pagar (no 35° dia) e o recebimento obtido atraves da cobranya das duplicatas a 

receber)no 155° dia).l durante esse periodo, o dinheiro da empresa nao pode ser 

utilizado, esta "empatado". 

No tempo zero, a empresa compra materias primas que inicialmente sao 

pastas no estoque. Oportunamente, as materias-primas sao usadas no processo 

de produyao. 

Quando o produto em fabricayao esta complete, fica estocado ate que se 

realize a venda. 

0 periodo de tempo total que vai, em media, da compra de materias primas 

ate a venda definitiva dos produtos e a idade media do estoque, 85 dias. 

Quando a empresa comprou as materias primas, originou-se uma duplicata 

a pagar. Esta permaneceu registrada ate o pagamento, 35 dias mais tarde. Foi 

nesse ponto que ocorreu uma saida de caixa. Ap6s a venda do produto, no 85° 

dia, originou-se uma duplicata a receber. Esta permaneceu registrada por 70 dias. 

Portanto , como se passaram 70 dias ap6s a venda, foi no 155° dia (70 dias ap6s 

o 85°, quando se efetuou a venda). 

Urn ciclo de caixa da empresa e calculado, encontrando-se o numero de 

dias que vao do pagamento de duplicatas a pagar ao recebimento de duplicatas a 

receber. 

14. SETE PONTOS IMPORTANTES NA ADMINISTRACAO DO FLUXO DE 

CAIXA 

A gestao do fluxo de caixa de uma empresa passa pela estruturagao 

conceitual de elementos que irao afetar a liquidez e mesmo viabilizar seu 

adequado gerenciamento. Dessa maneira, os principios iniciam tal elenco, tendo 

enorme importancia em termos de postura da empresa frente a gestao da liquidez. 

A seguir apresenta-se os sete componentes que tern por fungao estruturar a 

atividade, com base na seguinte caracterizagao: 



48 

FIGURA 2- PONTOS DO FLUXO DE CAIXA 
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14.1 PRINCiPIOS GERAIS 

Os principios servem para nortear questoes comportamentais e de postura 

da organizac;ao frente a administrac;ao de fluxo de caixa. 

Apresenta-se a seguir, os principios que sao considerados mais relevantes 

frente as necessidades dos profissionais: 

f) envolvimentos dos tomadores de decisao 

g) analise global das operac;oes da empresa 

h) contato intima como mercado 

i) concorrencia 

j) controle e ac;oes corretivas prontas 

k) atribuic;oes de resultados 

I) ponto de referencia e controle 

m) visao de curto e Iongo prazo 

n) revisoes e constantes sistematicas 
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14.2 ESTRUTURA DE CAPITAL 

A estrutura de capital de uma empresa e urn tema importante na visao de 

Iongo prazo. Na verdade o custo de capital da organizac;ao e composto das fontes 

de recursos que financiam as operac;oes de curto e Iongo prazos devidamente 

ponderado pela estrutura de recursos pr6prios e de terceiros. 

Os recursos originarios do acionista ou por eles deixados a disposic;ao da 

empresa correspondem aos recursos pr6prios. Tais recursos pertencem ao 

stakeholder mais critico, ou seja, aquele que assume o maior risco de nao obter 

retorno por seu investimento: sua remunerac;ao ocorre em func;ao do potencial de 

Iueras distribuidos e pela valorizac;ao verificada com as ac;oes. 

Desta forma, quanta mais sucesso tiver em termos de alongar e buscar 

recursos de Iongo prazo, mais tranquila a gestao de recursos de liquidez e o 

menor risco financeiro a empresa estara exposta. 

14.3 ANALISE DAS ENTRADAS E SAiDAS NAO FINANCEIRAS 

0 formato do fluxo de caixa seja ele para finalidade de tesouraria, 

elaborac;ao do plano e mesmo projetos de investimentos, deveria seguir o formato 

basico demonstrado a seguir: 

+ fluxo operacional 

+ fluxo do acionista 

+ fluxo do permanente 

= total do fluxo nao financeiro 

+I- fluxo financeiro 

Tal detalhamento tern como motivo: 

o) separar naturezas diferentes do fluxo de caixa; 

p) permitir que decisoes fossem tomadas levando em conta diferente 

gestores. 



50 

14.4 ANALISE DAS ENTRADAS E SAlDAS FINANCEIRAS 

As entradas e saidas financeiras sao uma conseqoencia do que acontece 

com o fluxo nao financeiro: no caso de sabras de caixa no fluxo nao financeiro, 

temos uma saida para aplica<;ao em alguma alternativa/ investimento. 

0 fluxo de caixa financeiro corresponde exatamente ao mesmo valor do 

fluxo de caixa nao financeiro, com sinal invertido: sinal positivo no fluxo nao 

financeiro indica sobra de caixa que sera aplicada no fluxo financeiro, com sinal 

negativo. 

14.6 CONCENTRACAO DE RECURSO FINANCEIRO 

A concentra<;ao de recursos financeiros refere-se a rotina de urn gestor da 

liquidez em buscar nos diversos bancos as sabras de caixa e transferi-las para 

uma (mica conta ou banco. Tal concentra<;ao pode ocorrer em contas bancarias ou 

em filiais e empresas de urn mesmo grupo. 

14.6 FLUXO DE INFORMAC0ES 

0 fluxo de inforrna<;oes para a administra<;ao de caixa e algo que deve ser 

planejado pela empresa. Afinal, trata-se de elemento de grande importancia 

qualitativa e de otimiza<;ao de resultados com diminui<;ao de riscos. 

0 fluxo interno esta ligado fundamentalmente a gera<;ao e gerenciamento 

do fluxo de caixa. Quanta mais integrados forem os sistemas, menor a 

possibilidade de erros e maior a economia de tempo. 

Ja o fluxo externo, possui informa<;oes variadas, desde cota<;oes de 

opera<;oes, credito de cobran<;as e indices. 

14.7 RELACOES BANCARIAS 
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0 relacionamento bancario e algo fundamental na gestao de liquidez de 

qualquer organizac;ao, afinal, o parceiro financeiro viabiliza as transac;oes de 

captac;ao, investimento e de. servic;os, de maneira cada vez mais integradas aos 

sistemas de informac;ao das empresas. 

16. CONCLUSAO 

0 fluxo de caixa e urn processo pelo qual a empresa gera e aplica seus 

recursos de caixa determinados pelas varias atividades desenvolvidas. Neste 

enfoque, o Fluxo de Caixa focaliza a empresa como urn todo, tratando-se das 

mais diversas entradas e saidas de caixas refletidas por seus neg6cios. 

Com a necessidade de produzir mais e melhor, e a valores competitivos, 

para urn mercado mais exigente, sao empreendidos esforc;os continuos a fim de 

se obter, no ambito financeiro, urn equilibria entre o fluxo de caixa decorrente de 

receitas e despesas. As entradas devem ser suficientes para cobrir os 

desembolsos de caixa, bern como os excedentes devem ser aplicados e os 

recursos necessaries detectados e captados nas fontes menos onerosas a 
empresa. 

0 acirramento da competitividade no mercado exige das empresas maior 

eficiencia na gestao financeira de seus recursos, principalmente em tempos de 

globalizac;ao da economia. Esta globalizac;ao vern exigindo que as empresas 

oferec;am bens e servi<;os com mais qualidade e prec;os menores. lsto requer que 

o administrador financeiro tome decisoes rapidas, eficientes e seguras, em termos 

de captac;ao e aplicac;ao de recursos financeiros destinados a empresa. 

Mesmo nos periodos de liquidez e de mercado em expansao, as empresas 

nao podem descuidar da administrac;ao de seus recursos, pois esta desatenc;ao 

pode afetar a sua saude financeira quando os recursos ficam mais escassos e o 

mercado se retrai. 

Portanto, mesmo em situac;oes normais, deve existir urn sistematico e 

rigoroso planejamento e controle sabre o fluxo de caixa. 
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