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RESUMO 

0 fluxo de caixa e considerado como urn dos principais instrumentos para 

analise e avaliagao de uma empresa, na atual complexidade da economia mundial, 

da expansao e competitividade das empresas, verifica-se uma crescente 

necessidade em buscarem instrumentos que auxiliem no planejamento e controle 

dos recursos, para que estes sejam usados de maneira adequada, a fim de viabilizar 

a atividade empresarial e conseguir o objetivo a ser alcangado. 0 sucesso 

empresarial impoe cada vez mais o uso de praticas financeiras apropriadas. A 

realidade aponta para estrategias e informagoes relevantes que irao auxiliar no 

processo de tomada de decisao. Portanto, o trabalho intitulado, 0 Fluxo de Caixa e 

sua contribuigao nas pequenas e medias empresas, foi elaborado atraves de 

pesquisas bibliograficas e explorat6rias sabre o assunto em questao, verificando 

como base artigos, livros e comentarios. 0 objetivo principal e demonstrar a 

contribuigao do demonstrative de Fluxo de Caixa para ajudar e proporcionar 

eficiencia na administragao de uma empresa. Portanto, temos que ressaltar a 

importancia do planejamento financeiro e definindo o Fluxo de Caixa, seus 

objetivos, vantagens, situagao de equilibria, causas e conseqOencias, desta forma o 

uso indevido do fluxo de caixa pode acarretar problemas na busca por eficiencias 

nas operagoes financeiras, ocasionando maus resultados e ate influenciando na 

competitividade no processo empresarial. 
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INTRODUCAO 

Partindo da principal premissa "Fiuxo de Caixa" embora ainda nao exigida 

pela lei das sociedades anonimas a demonstrac;ao de fluxo de caixa e de grande 

importancia, a necessidade de urn demonstrative para visualizar como se 

desenvolve a captayao e a utilizac;ao dos recursos, certamente recai sabre a 

projec;ao de urn fluxo de caixa, para as empresas novas ou em fase de crescimento, 

pode significar o fracasso ou o sucesso. 

0 fluxo de caixa e uma operac;ao dinamica que oferece ao empresario uma 

serie de informac;oes que certamente ajudara na tomada de decisoes, essas 

informac;oes representa a previsao, o controle e o registro das entradas e saidas 

financeiras durante urn determinado periodo, contendo caracteristicas da empresa 

vitais para o funcionamento adequado das operac;oes, atraves dele obtem-se o 

estado de liquidez da empresa, e como utilizar seus recursos por urn determinado 

periodo, ao mesmo tempo se possui capacidade de aplicar seus recursos ou se ha 

necessidade de buscar recursos de terceiros. 

Apesar disso poucas sao as empresas que se preocupam com o fluxo de 

caixa, o que e inconcebivel, pois a atual conjuntura economica que a 

competitividade no mercado estacada vez mais acirrada, o minima que se espera 

de uma empresa e o controle do seu fluxo de caixa. 

Portanto, buscamos comentar os mecanismos de elaborac;ao e a 

contribuic;ao do fluxo de caixa nas pequenas e medias empresas. 
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1 FLUXO DE CAIXA: UMA FERRAMENTA GERENCIAL 

1.1 CONCEITO DO FLUXO DE CAIXA 

Sao as alterac;oes e ou modificac;oes que influenciam o caixa em qualquer 

momenta. 

Segundo Marion (1998, p.380), "a demonstrac;ao de Fluxo de caixa (DFC) 

indica a origem de todo o dinheiro que entrou no Caixa, bern como a aplicac;ao de 

todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado periodo, e, ainda o resultado do 

Fluxo Financeiro". 

Essa demonstrac;ao tern a caracteristica de evidenciar as transac;oes que 

efetivamente movimentam o caixa. 0 que poderia ser uma caracteristica 

controvertida. 0 registro de movimentac;oes de caixa e muito dinamico; a 

demonstrac;ao de fluxo de caixa, tal qual as demais demonstrac;oes, sao estaticas, 

ou seja, reflete urn determinado momenta ou, mais propriamente dizendo, urn 

determinado saldo disponivel e reportado. Portanto, nao devemos analisar o fluxo de 

caixa dessa forma, estatica, verticalmente como sao representadas, uma vez que 

essa nao e a realidade das empresas. 

1.2 OBJETIVOS DO FLUXO DE CAIXA 

0 conteudo e as informac;oes do fluxo de caixa de uma empresa sao uteis 

para proporcionar aos usuarios desta demonstrac;ao financeira, uma base para 

demonstrar a capacidade da empresa em obter caixa e valores equivalentes ao 

caixa e as necessidades da empresa para utilizar este metodo. A demonstrac;ao do 

fluxo de caixa propicia aos gestores financeiros uma fonte segura para melhor 

organizar seus planejamentos financeiros, como tambem serve a outros usuarios a 

forma com que a empresa obteve o caixa, ou ate mesmo como utilizou os recursos e 

valores equivalentes ao caixa. A empresa quando utiliza essa demonstrac;ao com as 

demais, supre de forma completa os usuarios e, principalmente, os habilitam a 
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incrementar novas mudan9as de ativos liquidos de uma empresa e sua estrutura 

financeira, que podem ser exemplificados nas questoes de liquidez e solvencia. E 

nao obstante a esse fato, ainda temos melhora substancial no conhecimento dos 

prazos relativos aos fluxos de caixa, proporcionando adapta9ao as circunstancias e 

as oportunidades. As proje9oes visando a antecipar sabras de caixa (para aplicar) ou 

falta de caixa (para financia-la), por exemplo, com bancos, tambem e mostrar as 

aplica9oes de recursos efetuados pela empresa no periodo e quais ass fontes de 

financiamento utilizadas. Sob o ponto de vista analitico, evidenciara o grau de 

eficiencia da administra9ao dos recursos da empresa. Se Ha aplica9oes demasiadas 

em ativos nao-operacionais e como a empresa esta obtendo recursos para essas 

aplica9oes, Se seus endividamentos sao renovaveis e se estao crescendo em fase 

de novos incrementos ou em fun9ao de valoriza9oes monetarias. Quais as 

alternativas que a empresa utilizou para solucionar ou agravar o problema financeiro. 

Se uma mudan9a na politica de estocagem ou de credito teve resultados favoraveis 

ou desfavoraveis, como tambem se urn determinado ganho de margem de lucro foi 

realmente satisfat6rio, tendo-se em vista o volume aplicado em giro. Dessa forma, 

conseguiremos examinar as probabilidades da empresa em obter Iueras futuros para 

pagar seus emprestimos por meio do fechamento tranqOilo e continuo do ciclo de 

opera9oes da empresa. A medida que o balan9o patrimonial e composto de ativos e 

passivos, estes representam aplica9oes, que sao usa/origem, fontes/recursos. 

1.3 CARACTERISTICAS DO FLUXO DE CAIXA 

Relaciona cronologicamente os recebimentos e pagamentos de forma 

analitica e sintetica; 0 periodo de analise de fluxo e o usuario quem define; Trabalha 

com valores previstos e realizados; Considera o prazo bancario para credito (D + n) 

nos compromissos a receber, conforme acordo com cada agente recebedor; trata 

duplicatas em desconto e cobran9a duvidosa destacando seus valores no fluxo de 

caixa. 
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1.4 VANTAGENS E DEVANTAGENS DO FLUXO DE CAIXA 

Vantagens, o fluxo de caixa oferece maior facilidade de entendimento por 

visualizar melhor o fluxo dos recursos financeiros. Existe tend€mcia mundial de 

adotar o fluxo de caixa em detrimento da Doar, pela utilizac;ao de uma linguagem 

comum. Faz-se necessaria para prever problemas de insolvencia e, portanto, avaliar 

o risco, o caixa e os dividendos futuros (SILVA, SANTOS, OGAWA, 1993). 

Desvantagens, nao existe consenso sobre que conceito de caixa utilizar, uns 

aconselham caixa e bancos, outros consideram tambem titulos em curto prazo. 

Apresenta volume de informac;oes menor em relac;ao a outra demonstrac;ao. Pode 

ser tao manipulavel como qualquer outra informac;ao contabil. A maquiagem tambem 

ocorre no fluxo de caixa a partir do momento em que a empresa atrasa 

conscientemente seus recebimentos e pagamentos, na tentativa de melhorar o fluxo 

de caixa num periodo especifico (SILVA, SANTOS, OGAWA, 1993). 

1.5 FATORES QUE AFETAM 0 FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa de uma empresa e impactado por uma serie de fatores, tanto 

internos quanto externos. 0 administrador financeiro deve estar preparado, atraves 

de indicac;oes observadas no fluxo de caixa para tomar medidas corretivas em 

tempo habil de forma minimizar o impacto nas contas da empresa. 

Fatores lnternos: 

a) Expansao descontrolada das vendas, implicando em urn 

volume maior de compras e custos operacionais; 

b) Aumento no prazo de vend as concedido pela empresa 

como forma de aumentar seu grau de competitividade ou 

aumentar sua participac;ao no mercado; 

c) Capitalizac;ao inadequada com a conseqOencia utilizac;ao 

de capital de terceiros de forma excessiva, aumentando o nivel 

de endividamento; 
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d) Compras em volume incompativeis com as projec;oes de 

vendas; 

e) Diferenc;as acentuadas no giro do contas a pagar e a 

receber em decorrencia dos prazos medias de recebimento e 

pagamento; 

f) Ciclos de produc;ao extremamente longos e incompativeis 

com o prazo media concedido pelos fornecedores; 

g) Giros no estoque Iento significando o carregamento de 

produtos obsoletes au de dificil venda, imobilizando recursos 

da empresa no estoque; 

h) Baixa ocupayao do ativo fixo; 

i) Distribuic;ao de Iueras em volumes incompativeis com a 

capacidade de gerac;ao de caixa; 

j) Gusto financeiro elevado em decorrencia de urn nivel de 

endividamento incompativel coma estrutura de capital da 

empresa; 

k) Politica salarial totalmente incompativel com o nivel de 

receitas e demais despesas operacionais; 

I) Aumento no nivel de inadimplencia. 

Fatores externos: 

a) Reduc;ao nas vendas causadas par retrac;ao no mercado; 

b) Au menta da concorrencia em decorrencia da entrada de 

novas concorrentes no mercado; 

c) Alterac;oes nas aliquotas de impastos seja tributos sabre 

venda interna como sabre a importayao de produtos 

concorrentes; 

d) Aumento geral no nivel de inadimplencia causada par 

fatores como, par exemplo, o au menta das taxas de juros. 
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1.6 EQUILIBRIO E DESEQUILIBRIO FINANCEIRO 

1.6.1 Equilibria firianceiro 

Manter urn fluxo de caixa com saude e essencial para a sobrevivencia e para 

o sucesso de qualquer empresa, e reflete em uma politica de "born senso 

empresarial". Acontece que para manter o equilibria financeiro, e preciso envolver os 

responsaveis de diferentes areas, cujas decisoes afetam o desempenho do caixa. 

Ao mesmo tempo, a fun~ao principal dos administradores e garantir esse equilibria, 

assegurando a compatibiliza~ao entre as saidas de caixa para honrar suas 

obriga~oes assumidas (contas a pagar) e a entrada de receitas (contas a receber) 

atraves de urn born fluxo de caixa. 

1.6.1.1 Caracteristicas do equilibria financeiro 

Para que uma empresa tenha niveis saudaveis para o equilibria financeiro, 

alguns requisitos deveram ser seguidos. 

a) Se o pagamento e efetuado atraves de deposito em conta 

corrente, deve-se pedir o envio de uma copia do comprovante 

do deposito; 

b) Sob o ponto de vista legal, o fato do devedor nao receber 

a cobran~a, nao exime da responsabilidade de pagar 

pontualmente; 

c) Deve-se enviar fatura com razoavel antecedencia; 

d) Quando os responsaveis pela cobran~a perceberem 

qualquer altera~ao de habito de pagamento, devem agir 

imediatamente; 

e) Pagamentos feitos a terceiros, sem a autoriza~ao do 

credor, nao quitam a divida; 
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f) Deve-se oferecer descontos, o que incentivara 

pagamentos antecipados; 

g) Quanto mais o tempo passa, menor a probabilidade de 

recebimento, e menos alternativas estao disponiveis ao 

cobrador; 

h) Todo recibo deve especificar o valor pago, a divida paga, 

quem pagou, data e local de pagamento, e deve conter a 

assinatura do credor ou de seu representante legal; 

i) Uma alternativa ao recebimento de cheques "pn3-datados" . 

e o recebimento de notas promiss6rias; 

j) Recibos com pagamentos em cheque devem ter ressalva. 

1.6.2 Desequilibrio financeiro 

A analise do fluxo de caixa permite determinar com precisao, uma empresa 

que se apresente em uma situac;ao de desequilibrio. 

1.6.2.1 Sintomas do desequilibrio financeiro 

E 6bvio que cada momento o fluxo se altera, pois, a vida da empresa e toda 

uma grande dinamica, a rigor os fluxos se projetam para conhecimento da situac;ao, 

os t6picos a seguir sintetiza alguns sintomas de desequilibrio. 

a) lnsuficiencia cronica de caixa; 

b) Captac;ao sistematica de recursos atraves de emprestimo; 

c) Queda na qualidade do dinheiro que a empresa consegue 

captar. 
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1.6.2.2 Causas do desequilibrio financeiro 

Causas basicas para o desequilibrio financeiro, fatores internos: 

a) Excesso de investimento em estoque; 

b) lnadequac;ao dos prazos de venda, pagamento e 

recebimento; 

c) Aumento do prazo de vendas, visando a melhoria da 

competitividade; 

d) Crescimento sem planejamento de fontes de recursos; 

e) Excesso de investimento em ativos fixos. 

Causas basicas para o desequilibrio financeiro, fatores externos: 

a) Aumento geral da inadimph~ncia e a retrayao do mercado; 

b) Alterac;oes de aliquotas de tributos; 

c) Reduc;ao das vendas causadas por retrac;ao do mercado; 

d) Aumento considerado da concorrencia; 

1.6.2.3 ConseqOencias do desequilibrio financeiro 

ConseqOencias basicas para o desequilibrio financeiro. 

a) Maior grau de vulnerabilidade diante das flutuac;oes nas 

condic;oes do mercado em que a empresa atua; 

b) Atrasos nos pagamentos aumentando as perspectivas de 

concordata ou falencia. 
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1.6.2.4 Medidas de saneamento financeiro 

Medidas de saneamento financeiro: 

a) Aumento do capital proprio atraves do aporte de novas 

recursos dos proprietarios atuais ou de novas s6cios; 

b) Reduc;ao ou adequac;ao do nivel de atividade aos volumes 

de recursos disponiveis para financiamento das operac;oes; 

c) Controle rigido dos custos e despesas operacionais; 

d) Desmobilizac;ao de ativos ociosos. 

Portanto, pelas influencias que podem afetar o desenvolvimento de caixa da 

empresa, o fluxo deve ser monitorado constantemente, pensamos que nao existe 

possibilidade de realizac;ao, mas temos que imaginar como na vida real, quando 

encontram Iongo do tempo aprendemos a gostar, querer bern, assim eo fluxo de 

caixa, deve ser analisado com carinho, olhar todos os dias a situac;ao momentanea 

para atuar de forma rapida e precisa, contribuindo assim para a realizac;ao dos 

objetivos das empresas. 

2. MECANISMOS DE ELABORACAO DO FLUXO DE CAIXA 

2.1 PLANEJAMENTO 

0 orc;amento de caixa faz parte do orc;amento geral de uma empresa, que 

planeja as operac;oes por periodos curtos de seis meses a urn ano, podendo ser de 

periodos menores. Nesse caso, ele e conhecido como previsao de caixa ou projec;ao 

de fluxo de caixa. Normalmente, o fluxo de caixa nao e uniforme durante o mes, pois 

apresenta periodos sazonais. Entao a projec;ao deve ser demonstrada diariamente 

para periodos pr6ximos. Quando mais distante estiver o periodo de projec;ao, maior 

sera o periodo de incerteza a ele ligado, portanto, nao tern sentido apresentar o fluxo 

de caixa dia a dia para periodos mais distantes. A titulo de sugestao, o fluxo de caixa 

deve ser projetado dia a dia para os primeiros trinta dias; para o segundo e o terceiro 
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mes, pode ser apresentado por mes. As proje~oes do fluxo de caixa devem ser 

atualizadas com base em fluxo efetivo, fazendo os ajustes nas premissas e 

condi~oes do mercado, para chegar o mais perto possivel do resultado financeiro 

efetivo. Na elabora98o, uma analise e necessaria sobre a qualidade da informa98o 

antes do lan~amento no fluxo de caixa. 

2.21MPORTANCIA DO PLANEJAMENTO 

T oda organiza~ao deve entender a importancia de planejar, o fluxo de caixa 

planejado estrategicamente, sendo este alinhado com o planejamento estrategico da 

organiza~ao, a empresa deve planejar quando vai antecipar o pagamento de 

fornecedores, aumentar o prazo de clientes, investir em maquinas, contratar 

funcionarios, quando este processo ocorre, certamente o sucesso vira. 

2.3 INFORMACOES PARA ELABORAR-SE 0 FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa apresenta-se como uma ferramenta de aferi~ao e 

interpreta~ao das varia~oes dos saldos do disponivel da empresa. E o produto final 

da integra98o 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, quando se comparam as contas a receber com as contas pagas, tem-se o 

fluxo de caixa projetado (SA, 2006b). 

2.4 REQUISITOS PARA IMPLANTA<;AO DO FLUXO DE CAIXA 

Requisitos basicos para implanta~ao de urn fluxo de caixa: 

a) Obtenha total controle das entradas, e fa~a uma provisao para 

contas que provavelmente nao serao recebidas; 

b) Em qualquer negocio, ha despesas e gastos imprevistos, fa~a 

uma previsao razoavel e inclua-a; 
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c) Nao esquec;a de incluir os gastos com diretores e s6cios, 

pagamento de juros e outros gastos habituais; 

d) Revisar periodicamente as projec;oes; 

e) Checar os pianos de expansao e investimento da empresa. 

2.5 IMPLANTACAO DO FLUXO DE CAIXA 

como: 

Para que haja efetiva implantayao, e precise atender a alguns requisites, tais 

a) Apoio da direc;ao da empresa; 

b) lntegrac;ao dos diversos departamentos da empresa ao 

sistema de fluxo de caixa; 

c) Definic;ao do fluxo de informac;oes, qualidades dos dados, 

planilhas e mapas a serem utilizados, calendario de entrega de 

dados, responsaveis pela elaborac;ao de varias projec;oes; 

d) Escolha da planilha de fluxo de caixa que atenda as 

necessidades da empresa; 

e) Treinamento da pessoa ou do pessoal que vai implantar o 

sistema de fluxo de caixa na empresa; 

f) Conscientizac;ao dos responsaveis pelos departamentos 

para alcanc;ar os objetivos e as metas estabelecidas no fluxo 

de caixa; 

g) Criar controles financeiros adequados, principalmente de 

movimentac;ao bancaria. 

A implantac;ao do fluxo de caixa constitui-se em trabalhar os valores enviados 

pelos diversos departamentos da empresa, segundo o regime de caixa, ou melhor, 

os periodos em que efetivamente devem ocorrer as entradas e saidas de caixa. 

Apos o envio das informac;oes para o administrador financeiro ele trabalhara para a 

consolidac;ao do fluxo de caixa da empresa. 
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2.6. FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL 

Fluxo de caixa operacional e o fluxo de caixa resultante das operac;oes diarias 

de uma empresa, e igual a receita menos os custos, excluindo depreciac;oes e juros. 

2.6.1 Fluxo de caixa extra-operacional 

0 fluxo de caixa extra operacional compreende os ingressos e os 

desembolsos de itens nao relacionados a atividade principal da empresa, como 

amortizac;ao de emprestimos ou de financiamentos e receitas financeiras. 

2.7 FORMA DE APRESENTAQAO DO FLUXO DE CAIXA 

2.7.1 Metodo Direto e Metodo lndireto 

0 metodo direto demonstra os recebimentos e pagamentos derivados das 

atividades operacionais da empresa em vez do lucro liquido ajustado. Mostra 

efetivamente as movimentac;oes dos recursos financeiros ocorridos no periodo. 

Apresenta-se a seguir modelo adaptado de YOSHITAKE e HOJI (1997, p.153) 



QUADRO 1 - DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO 

RECEBIMENTOS DE CLIENTES 

PAGAMENTOS A FORNECEDORES 

DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS 

0ESPESAS FINANCEIRAS 

IMPOSTOS 

MAO-DE-OBRA DIRETA 

(=) INGRESSOS DE RECURSOS PROVENIENTES DAS OPERA<;OES 

RECEBIMENTOS POR VENDAS DO IMOBILIZADO 

(=) TOTAL DOS INGRESSOS DOS RECURSOS FINANCEIROS 

DESTINA<;OES DE RECURSOS 

AOUISI<;AO DE BENS DO IMOBILIZADO 

PAGAMENTOS DE EMPRESTIMOS BANCARIOS 

(=)TOTAL DAS DESTINA<;OES DE RECURSOS FINANCEIROS 

VARIA<;AO LiOUIDA DE DISPONIBILIDADES 

(+) SALDO INICIAL 

(=) SALDO FINAL DE DISPONIBILIDADE 
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Como se verifica, a demonstrac;ao pelo metoda direto facilita ao usuario 

avaliar a solvemcia da empresa, pais evidencia toda a movimentac;ao dos recursos 

financeiros, as origens dos recursos de caixa e onde eles foram aplicados. 

Ja o metoda indireto e aquele no qual os recursos provenientes das 

atividades operacionais sao demonstrados a partir do Iuera liquido, ajustado pelos 

itens considerados nas contas de resultado que nao afetam o caixa da empresa. A 

seguir apresenta-se urn modelo adaptado de YOSHITAKE e HOJI (1997, p.151). 



QUADRO 2 - DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 

ORIGENS 

Lucro liquido do exercicio 

Mais: 

Depreciac;oes 

Aumento em imposto de renda a pagar 

Aumento em fornecedores 

Me nos: 

Aumento em clientes 

(=) Caixa gerado pelas operac;oes 

Venda do lmobilizado 

(=)Total dos ingresses de Disponibilidade 

APLICACOES 

Pagamento de Emprestimos bancarios 

Aquisic;ao de lmobilizado 

(=)Total das aplicac;oes de Disponibilidades 

Variac;ao liquida das Disponibilidades 

( +) Saldo inicial 

(=) Saldo final das Disponibilidades 
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Observa-se pelo modelo apresentado, que a demonstrac;ao pelo metodo 

indireto e semelhante a DOAR, principalmente pela sua parte inicial, exigindo do 

usuario maior conhecimento de contabilidade. 

Os modelos apresentados seguem a estrutura tradicional da demonstrac;ao do 

fluxo de caixa, que tern como objetivo principal mostrar apenas as entradas e saidas 

de recursos financeiros. De acordo com YOSHITAKE e HOJI (1997, p.153), 

basicamente demonstram os seguintes itens: 

a) Entradas 

b) Saidas 

c) Diferenc;a (a -b) 

d) Saldo inicial 

e) Saldo Final (c+d) 
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3 0 FLUXO DE CAIXA COMO FERRAMENTA DE TOMADA DE DESCISAO NAS 

MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 

3.1 A NECESSIDADE DE UMA GESTAO FINANCEIRA NAS MPE's 

Quando se comenta de gestao financeira, muitas sao os comentarios do que 

isso possa ser. Nem sempre as pessoas acreditam que gerir finanyas seja brincar de 

controlar as contas a pagar e a receber. Por outro lado, pode ser que se confunda 

gestao financeira com lan~amento e controle das transa~oes financeiras. 

Gerir finanyas e mais do que executar tarefas simplesmente operacionais 

espera-se do analista financeiro uma serie de a~oes pr6-ativas, de carater 

estrategico. Gestao financeira analisa elabora~ao de or~amento, estrategias de 

investimentos, planejar, controlar, e escolher. Escolha do melhor investimento, da 

melhor forma de pagamento, do melhor financiamento. 0 foco principal desta 

materia esta em gerir fluxo de caixa. Optou-se assim por acreditar que a saude 

financeira de qualquer empresa depende, antes de tudo uma gestao competente do 

fluxo de entradas e saidas de dinheiro da empresa. Para uma gestao financeira 

adequada e fundamental, antes de tudo, organizar quais serao as categorias de 

despesas e receitas que a empresa utilizara. A esta tarefa deve-se proporcionar o 

tempo que for preciso para que nao esque~a nada. 0 Quadro 3 apresenta alguns 

exemplos de categorias de despesas e de receitas de uma empresa social. 0 

Quadro 3 tambem mostra, como estas categorias podem ser subdivididas em 

subcategorias para urn maior detalhamento das despesas e receita. Assim, por 

exemplo, as despesas com a categoria infra-estrutura podem ser detalhadas nas 

subcategorias aluguel, conta de luz e conta de agua. 
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QUADRO 3- EXEMPLOS DE CATEGORIAS E SUBCATEGORIAS 

Subcategoria 

Despesas 

- --~ 

)lnfra-estrutura I Aluguel, Conta de luz, Conta .de agua 

!Pessoal I Secretaria, Coordenador do Projeto, Ajudante geral 

Receitas 

--- . ·- -·---- ---·--
lndividuos, Empresas 

[Eventos 
------------------·--·-------

Bazar, Feijoada 

Fonte: lnstituto Fonte- Gestao Financeira- 2006 

E importante propiciar clareza que em uma categoria estao englobadas varias 

subcategorias. Quando da definic;ao das categorias e subcategorias deve-se 

assegurar que elas ajudarao o analista ter certeza das informac;oes ap6s a 

conclusao de relat6rios. Portanto, pode-se para agrupar varios itens de menor 

relevancia financeira em uma s6 categoria, mas e necessaria detalhar itens de 

relevancia financeira nas categorias e nas subcategorias que mostrem claramente a 

origem e o destine dos recursos financeiros da empresa. Outro conceito importante e 

ode centros de custo ou de receita, ou seja, de onde sairao os recursos para pagar 

determinado gasto e para onde irao os recursos recebidos pela empresa. Quando da 

definic;ao das categorias e subcategorias deve-se tambem definir os centros de 

custos. 0 Quadro 4 mostra urn exemplo de centros de custo e suas subdivisoes. No 

exemplo abaixo, urn centro de custos denominado Projetos esta subdividido em 

Projeto felicidade, Projeto Pia Born de Bola e Projeto Busca do Saber. 
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QUADRO 4 - EXEMPLOS DE CENTROS DE CUSTOS 

----··-----.... --.,.-~v._... ______ .._;.. ____ .......,.~~-·-·· _....__.,......_~---___ ., 

1 Centro de Custo I Subdivisio 

~--·-----------JProjeto- Felicidade, Projeto ·P ia Born·-- de 
lProjetos 1 

!Bola, Projeto Busca do Saber 

Atraves deste, ja se pode ter urn exemplo de lanyamento. Quando se paga o 

salario do Supervisor do Projeto Felicidade lanya-se da seguinte maneira: Categoria 

- Pessoal; Subcategoria - Supervisor de Projeto; Centro de Custos - Projeto 

Felicidade. 

lsso proporciona a confecyao de relat6rios especificos conforme cada projeto 

ou conforme cada categoria de despesa ou de receita. Hoje em dia a informatica ja 

esta muito avanyado em praticamente em todas as empresas, outro passo 

necessaria e a escolha de urn software que sera utilizado para controlar as finanyas. 

Faz-se necessaria testa-lo, fazer simulayoes e verificar se o mesmo atenda as 

necessidades da empresa. E importante que essa escolha seja criteriosa, pois, se 

for necessaria trocar o software ap6s o lanyamento dos dados pode ser urn processo 

dificil e gera custo para empresa. Portanto, trocar informayoes com outras empresas 

que ja utilizam a informatica para controlar suas finanyas a fim de trocar ideias sobre 

as vantagens e as desvantagens dos inumeros softwares que existem no mercado. 

Entretanto mesmo que o software tenha sido escolhido criteriosamente e, 

aparentemente, todas as simulayoes tenham sido efetuadas, pode-se descobrir ao 

Iongo do percurso que ele nao atende todas as necessidades da empresa. lsso pode 

acontecer por nao se ter pensado em tudo no memento da escolha ou porque essa 

necessidade surgiu ao Iongo do funcionamento. 0 oryamento e outra ferramenta de 

extrema importancia. 0 Oryamento e a previsao dos acontecimentos financeiros que 

acontecerao no futuro. Portanto, o oryamento e a principal ferramenta para o 

planejamento financeiro de uma empresa. Depois de convencionadas as categorias 

que serao necessarias, deve-se fazer urn oryamento no qual serao lanyadas as 

previsoes de receitas e despesas. Deve-se ser cauteloso nessa construyao para 

que as previsoes se aproximem ao maximo dos valores que serao realizados. 
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A elaborac;ao do primeiro orc;amento e sempre mais complicado, pois ainda 

nao existe dados para serem usados na base. Apos urn determinado periodo, urn 

ano, por exemplo, ja se consegue fazer urn orc;amento mais proximo da realidade, 

pois os dados do periodo anterior ja servem como base. Com as categorias, 

subcategorias, centros de custos, orc;amento e software definido o processo de 

gestao financeira e do fluxo de caixa da empresa pode prosseguir com o 

acompanhamento efetivo das despesas e receitas e pela sua comparac;ao com os 

orc;amentos efetivados. Mas e so isso que se espera de urn analista financeiro? Nao. 

Do analista financeiro se espera bern mais que isso. 0 analista financeiro nao e urn 

mero pagador de contas nem urn mero lanc;ador de transac;oes num software 

financeiro. Ele esta diretamente ligado em antecipar os fatos financeiros na empresa. 

0 analista financeiro tern que saber quando faltara caixa e tomar as medidas 

necessarias para evitar catastrofes ou minimizar seus impactos. Entretanto ele 

precisa dominar uma ferramenta que se chama fluxo de caixa. 0 fluxo de caixa, 

numa definic;ao simples, nada mais e do que urn demonstrative onde e apresentado 

o movimento de entradas e de saidas de dinheiro de uma empresa ao Iongo do 

tempo. Ou seja, fluxo diz respeito ao tempo e caixa diz respeito as movimentac;oes 

de dinheiro. 0 orc;amento de fluxo de caixa, ou seja, a previsao de receitas e 

despesas da empresa num determinado espac;o de tempo e a principal ferramenta 

que urn analista pode ter para o planejamento financeiro da empresa. Com a 

previsao das entradas e saidas de dinheiro que ocorrerao no futuro, ou seja, com urn 

born orc;amento de fluxo de caixa, o analista financeiro pode tomar as medidas 

necessarias de modo que nao faltem recursos nos momentos em que a empresa 

necessite e que os recursos excedentes nao fiquem parados na conta corrente. 

Quanto maior o tempo das previsoes, mais tempo tera o analista para tomar 

as medidas necessarias, entretanto, quanto mais proximo da data de efetivac;ao das 

transac;oes, mais reais os valores vao se tornando. Quando dizemos que o analista 

precisa estar atento para que nao falte dinheiro nao queremos dizer que ele deve 

sair em busca dos recursos que faltam pra se cobrir o buraco na conta da empresa 

embora estar atento seja valido. Ele precisa, avisar a direc;ao da empresa que urn 

deficit de recursos financeiros ira ocorrer, e comec;ar a pensar o que podera ser feito 

para evitar a falta de recursos na data prevista caso urn novo aporte financeiro nao 

seja feito. Como, com urn born orc;amento de fluxo de caixa, se tern urn prazo ate o 

dia em que "reverso" acontec;a, o analista pode comec;ar a negociar urn maior prazo 
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com seus fornecedores ou urn parcelamento da divida, se for o case. Enfim, o 

analista precisa comeyar a se precaver e pensar aonde pede ser mudado, pois as 

contas terao de ser pagas, senao a empresa pede parar de funcionar ( Exemplo luz, 

agua, telefone). E precise negociar tude o que pede ser negociado e fazer escolhas 

para que as contas mais importantes sejam pagas. Considera-se como mais 

importantes aquelas que, se nao forem pagas, comprometem 0 funcionamento da 

empresa e aquelas que apresentam urn alto valor de juros e multas case nao forem 

pagas, como e o case dos tributes e impostos. Assim, por exemplo, deve-se evitar o 

nao pagamento de impostos como o INSS que proporcionam pesadas multas ja no 

primeiro dia de atraso e pode-se, por exemplo, tentar renegociar o pagamento de urn 

determinado fornecedor, antes que o boleto venya, somente assim podera evitar os 

juros, as multa e os eventuais protestos de titulos em cart6rio que podem 

comprometer o nome da empresa. 0 Quadro 5 apresenta urn exemplo de oryamento 

de fluxo diario de caixa. 

QUADRO 5 - EXEMPLO DE FLUXO DIARIO DE CAIXA 

~----l-Data 
I 

Descri~io !Movimenta~io Saldo 

I R$ R$ 

01/03 Saldo 

i027o3- ~Ns-s ----· -3.000,00 
- -- v~ ---- -

17.700,00 

14.700,00 

05/03 ~ Pagamento de salaries -12.500,00 2.200,00 
.-~---- - ~.---- ------ -·-----·--· -· -- --r--·-·-- -- - ------~ ·-
' 10/03 .Doayao EMPR. ALIM. Ltda. 1.000,00 3.200,00 
~- ---- ------ ----- - --- --~--- -. -
,15/03 Aluguel -1.000,00 

~ 

2.200,00 

'15/03 :Telefone 

15/03 ,Luz -300,00 1.400,00 
.,.._.,._,.....,_ -~---

-500,00 900,00 15J03 -JOutros impostas ---- - --

- - -- ---- --- ---- --
15/03 FORN. PROD. de limpeza -300,00 600,00 

---- - - ,_ -
15/03 Seguro -800,00 -200,00 

--
3.000,00 2.800,00 !20/03 -~D-oa~ao E MPR. Brasileira -S/A 

Fonte: lnstituto Fonte- Gestao Financeira- 2006 
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No exemplo acima nota-se que haverc) uma falta de R$ 200,00 no dia 15/03. 

Nota-se tambem que algumas contas sao fundamentais e nao se pode atrasar. 

Entao o que fazer? Talvez o fornecedor de materia prima conceda urn prazo maior 

para pagamento, principalmente se a empresa ja for cliente ha algum tempo. Outra 

estrategia seria parcelar a compra de material de escrit6rio, pois assim garante-se 

urn saldo positive ate o proximo recebimento. 0 Quadro 6 apresenta urn outro 

exernplo de oryarnento de fluxo diario de caixa. 

QUADRO 6 - OUTRO EXEMPLO DE FLUXO DIARIO DE CAIXA 

---- ----~.- --------- .. -
Data Descri~io Movimenta~io Saldo 

Rf- - R$ -
_._.._....._ -- .... 

4.900,00 01/04 Saldo 

02/04 1INSS -2.400,00 !2.500,00 
- ~- _.... - " 

03/04 Doayao lndividuos 10.000,00 12.500,00 

05/04 JPagto. Pessoal 
1
-2.500,00 

10/04 JDoayao Ernpr.Aiimentayao Ltda. 1.000,00 

15/04 JAiuguel -1.000,00 

-500,00 

10.000,00 

,9.500,00 15/04 Telefone 

f5Jo4-rLuz-- ~- ----- ~- -300,00 9.200,00 

-15t04 16Utros impoStOs - - --- - -500,0o - - 8.700,00 
- -- ·- .... ·-· --- ....--- . ..------ .... ~ --· -- - -.--~ ... - -

15/04 Fornecedor produtos de lirnpeza -300,00 8.400,00 
- -~-- ----

15/04 JSeguro -800,00 
-·--- --·---------..---- - __ .,...,..__.. _. 

20/04 Doayao Ernpresa Brasileira S/A 3.000,00 

25/04 JDoayao Ernpresa Caridade SIC 18.000,00 

3olo4 -roep-.cheques/pre-datados - ~- 2.o-oo,rio 
,(evento) 
I 

Fonte: lnstituto Fonte- Gest~o Financeira- 2006 

7.600,00 

10.600,00 

18.600,00 

20.600,00 

Neste exemplo tern-se uma situayao oposta. Alem de o saldo ser sernpre 

positive, nota-se que se trata sempre de urn rnontante razoavel. 0 analista financeiro 
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precisa estar atento para que urn montante como esse nao fique parado na conta 

corrente, pois, com isso, deixa-se de obter receitas financeiras. Essas receitas 

financeiras podem ser conseguidas atraves de aplicayc)es financeiras. No exemplo 

acima percebe-se que o menor saldo disponivel e de R$ 7.600,00 no dia 15, ou seja, 

uma aplicayao financeira de ate este valor nao traria nenhum problema de 

disponibilidade de recursos para se cumprir com os compromissos assumidos. 0 

Quadro 7 apresenta urn exemplo de fluxo de caixa mensal. 0 fluxo de caixa mensal 

pode ser util para se planejar periodos maiores, onde o nivel de detalhamento das 

operayoes nao precisa ser diario. 0 formate do Quadro 7 reproduz uma estrutura 

classics de apresentayao de urn fluxo de caixa. 

QUADRO 7 - EXEMPLO DE ORCAMENTO DE FLUXO DE CAIXA MENSAL 

ttcm \ ....e. 0 Set Out Nov l f ON T s usos 
1.125,68 1 .015 ,00 12.150,00 J9.ols.oo lOOI 

$ _ 1 . 5 ,0 
2 .o 

,0 

)( A. 

9.040,00 XXJ( 

XXX 

CaDIII finaJ 
otal 

Fonte: Institute Fonte - Gestao Financeira - 2006 

Nao e necessaria ser urn profunda entendedor de mercado financeiro para 

fazer aplicayoes financeiras. Existem aplicayoes mais arriscadas e menos 

arriscadas. As primeiras geralmente proporcionam uma rentabilidade maior, mas nao 

deve ser experimentada por aqueles que nao dominam o universe dos 
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investimentos. Ja as aplicayoes em fundos de investimento, principalmente os de 

renda fixa e Dl, dificilmente acarretarao algum tipo de prejuizo ao investidor. No 

entanto, antes de investir e preciso fazer uma boa leitura do prospecto e 

regulamento do fundo para conhecer sua politica de investimento, seus prazos de 

carencia etc. Deve tambem haver urn planejamento para que os recursos completem 

pelo menos 30 dias de aplicayao no fundo, pois, caso o montante seja resgatado 

antes, havera incidencia de IOF e a receita financeira sera reduzida. Alguns fundos, 

os que reembolsam CPMF, por exemplo, possuem uma carencia de 90 dias antes 

de creditar a rentabilidade ao fundo. lnvestir em urn fundo como este sem saber se 

os recursos poderao ficar aplicados por 90 dias nao e recomendavel. Existem fundos 

com resgate automatico, o que tambem facilita o processo de gestao. 0 importante e 

ter sempre em mente que as receitas auferidas com as aplicayoes financeiras 

podem ter uma contribuiyao significativa nas finanyas da organizayao. Muitas vezes 

o gestor financeiro e visto como alguem que abusa da burocracia, pois exige 

documentos para a liberayao de despesas. E. importante que se saiba que gestao 

financeira requer uma serie de procedimentos, todos eles bern documentados. Deve

se lembrar que as finanyas precisam ser transparentes e acima de qualquer 

suspeita, por isso tudo deve ser registrado em documentos e cada organizayao deve 

ter muita clareza sobre quais pessoas tern o poder de autorizar despesas. Para 

efetuar pagamentos e preciso autorizayao, c6pia de cheque, nota fiscal, enfim, todos 

os documentos que comprovem a transayao. Alem disso, periodicamente toda esta 

documentayao deve ser auditada, de preferencia por uma pessoa que nao participou 

do processo de autorizayao e pagamento. A documentayao em ordem possibilita 

que o controle seja feito e evita problemas com doadores, com a fiscalizayao e com 

a propria equipe. Tendo tudo em ordem, quando surge aquela duvida de onde foi 

usado o cheque no (xxx), fica facil localizar e verificar que este cheque foi utilizado 

no dia (xx/xx/xxxx) para comprar materiais de escrit6rio e autorizado pelo diretor 

Artur. Atualmente o pagamento de contas pela Internet tern facilitado o dia-a-dia das 

organizayoes, no entanto, as organizayoes que operam dessa maneira precisam ser 

muito cuidadosas para nao perder o controle sobre a documentayao. Uma dica muito 

importante e que em se tratando de autorizayao de despesas, a centralizayao acaba 

sendo urn born principia, ou seja, e preferivel que as contas sejam movimentadas 

por uma s6 pessoa, de total confianya da organizayao. Enfim, pode-se verificar que 

gestao financeira (fluxo de caixa) e mais do que controlar pagamentos e 
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recebimentos. Gerir financ;as requer planejamento e visao de Iongo prazo, a fim de 

manter os dirigentes sempre bern informados da situac;ao da organizac;ao, de modo 

que estes tenham tempo suficiente para definir o rumo a ser tornado. (instituto fonte 

- Gestao Financeira) 

3.2 0 FLUXO DE CAIXA NAS MPE's 

Com a crescenta globalizac;ao, muda a forma de relacionamento com o 

ambiente externo, interno e de gestao dos neg6cios das organizac;oes, exige das 

empresas uma nova forma de competir, com isso, quem melhorar a gestao do fluxo 

de caixa reduzira a necessidade de usar dinheiro emprestado, e concentrando seu 

capital para outras atividades prioritarias da empresa. A garantia da saude financeira 

de qualquer empresa comec;a no controle das entradas e saidas de dinheiro. 

Portanto o fluxo de caixa e urn instrumento de controle que tern por objetivo auxiliar 

o empresario a tomar decisoes sobre a situayao financeira da empresa. 

3.2.1 Etapas para implementac;ao do fluxo de caixa 

Para obter e elaborar de forma coerente o fluxo de caixa desejado em 

qualquer empresa, sera necessaries os seguintes passos para obter informac;oes 

seguras, para que nao comprometa o ciclo de tomada de decisao. 

3.2. 1.1 Obtenc;ao de informac;oes relevantes 

No primeiro momento, sera necessaria obtenc;ao das informac;oes junto a 
contabilidade ou nos controles existentes, bern como a manutenc;ao de mapas e 

planilhas auxiliares. E importante tambem, para a implementayao do fluxo de caixa, 

considerar as oscilac;oes que possam eventualmente ocorrer e irao implicar em 
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ajustes dos valores projetados, mantendo-se assim a flexibilidade desse instrumento 

de trabalho do administrador financeiro. Dentre os principais pre-requisitos para o 

planejamento do fluxo de caixa estao os dados economicos financeiros, que serao 

utilizados pelo administrador financeiro, pois deverao ser os mais corretos possiveis, 

captados no plano geral de operayoes da empresa para o periodo a ser 

projetado. Neste momento, o administrador financeiro ira buscar informayoes em 

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

conscientes da exatidao, clareza e confiabilidade dos dados prestados. A empresa, 

para utilizar este instrumento de gestao financeira e alcanyar os objetivos e as metas 

propostas, nao deve medir esforyos na sua implantayao e implementayao, em 

termos empresariais. Ela deve manter urn nivel razoavel em caixa de bancas para 

que possa atender as necessidades diarias. 

Este saldo disponivel nao podera ser arbitrario, porem determinado pelo 

administrador financeiro de acordo com os parametros operacionais da empresa. 

Quanto mais cuidado houver na sua elaborayao menor tera de ser o nivel de 

caixa. Para que a empresa obtenha resultados positivos atraves do fluxo de caixa e 

necessario que observe os seguintes requisitos: buscar a maximizayao do lucro, 

possuindo certos padroes de seguranya, previamente fixados; assegurar ao caixa 

urn nivel desejado, a partir da constituiyao de reservas necessarias a empresa; obter 

maior liquidez nas aplicayoes dos excedentes de caixa no mercado financeiro; 

determinar o nivel desejado de caixa, a partir das contas que compoe o disponivel 

da empresa; fixar limites minimos, mediante as experiencias adquiridas pela 

empresa, permitindo realizar os ajustes quando for necessario; ainda que a empresa 

observe certos padroes de seguranya, pode investir parte de seus recursos 

disponiveis, mas nunca alem do minimo necessario para as suas atividades 

operacionais. 

3.2.1.2 Requisitos para implantayao do fluxo de caixa 

Os principais requisitos para a implantayao do fluxo de caixa sao: 

Apoio de cupula diretiva da empresa; Organizayao da estrutura funcional da 

empresa com definiyao clara dos niveis de responsabilidades de cada area; 
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lntegracao dos diversos setores e/ou departamento da empresa ao sistema do fluxo 

de caixa; Definicao do sistema de informacoes quanto a qualidade e aos 

funcionarios a serem utilizados, calendario de entrega dos dados (periodicidade) e 

os responsaveis pela elaboracao das diversas projecoes; Treinamento do pessoal 

envolvido para implantar o fluxo de caixa na empresa; Criacao de urn manual de 

operacoes financeiras; Comprometimento dos responsaveis pelas diversas areas, no 

sentido de alcancar os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa; Utilizacao 

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 fins. 

3.2.2 lmportancia e a contribuicao do fluxo de caixa 

Cada vez mais a falta de percepcao da importancia do fluxo de caixa nas 

organizacoes, seja por desconhecimento ou por negligencia. Muitos consideram esta 

importante ferramenta da administracao financeira apenas uma analise superficial, 

mas a empresa que se organiza e desenvolve urn trabalho sobre a gestao do fluxo 

de caixa, nota-se que esta ferramenta e altamente complexa, possui interligacoes 

com todos os departamentos da empresa, o fluxo de caixa esta ligado diretamente 

ao sucesso ou ao insucesso da empresa. A gestao do fluxo do caixa deve ser 

planejada estrategicamente, sendo este alinhado com o planejamento estrategico da 

organizacao. A empresa deve planejar quando vai antecipar o pagamento de 

fornecedores, aumentar o prazo de clientes, investir em maquinas, contratar 

funcionarios. Quando este processo e visado com antecedemcia e toda estrutura 

preparada, nao havera problemas na gestao financeira. 0 fluxo de caixa e urn 

mecanismo indispensavel para o sucesso, e urn instrumento fundamental na tomada 

de decisoes financeiras. Lucro contabil nao significa, necessariamente, liquidez 

financeira. E porque isso? A resposta e simples; nem sempre a equacao (ativo 

circulante) x (passivo circulante) esta compativel como capital de giro da empresa. 

Por isso a importancia de urn perfeito gerenciamento do fluxo de caixa, que permite 

ao administrador financeiro projetar o dia-a-dia e fazer as provisoes necessarias 

para enfrentar a escassez ou mesmo a abundancia de recursos. Na verdade, o fluxo 
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de caixa representa uma evoluyao de saldos seja ele positivo, seja negativo. 

Portanto, a sensibilidade do financeiro aos fatores que influenciam no fluxo de 

entradas e saidas de recursos, precisa ser especialmente aguda e perceptiva. 0 

prop6sito de uma previsao de caixa e minimizar 0 inesperado, 0 que leva a 
importancia de se ter urn ativo disponivel extra para cobrir as varia~oes entre as 

necessidades monetarias previstas e reais. Quanta maior racionalidade na previsao 

dos fundos, menores as chances de erro. Por outro lado, a incerteza no fluxo de 

caixa e inerente as opera~oes empresariais. Todavia, pode-se tomar medidas para 

reduzir as amplas flutua~oes, exemplo, picos e vales no fluxo de caixa, para 

periodos sazonalmente fracas em termos de receitas, devem-se montar estrategias 

anticiclo, exemplo, promo~ao, produtos e ou servi~os complementares. Ou diminuir 

as concentra~oes de pagamento em periodos sobrecarregados de saidas de 

recursos. 

3.2.2.1 Demonstra~ao do fluxo de caixa 

A seguir estao resumidos e comentados os principais pontos da norma sobre 

a demonstra~ao de fluxo de caixa no IASn. 

(Fonte: OFICIO-CIRCULARICVM/SNC/SEP NO. 01/2005). 

Objetivos 

A informa~ao dos fluxos de caixa fornece uma base para avalia~ao da 

capacidade de gera~ao e utiliza~ao desses fluxos de forma estruturada por natureza 

de atividades. Os usuarios da empresa estao interessados em saber como a 

empresa gera caixa e equivalentes de caixa, e este interesse independe da natureza 

da empresa. 

Estrutura 

Os seguintes t6picos principais devem ser usados em todos os fluxos de 

caixa: (a) atividades operacionais, (b) de investimento e (c) de financiamento. Essa 

classificayao permite avaliar o efeito das atividades sobre o montante de caixa e 

equivalentes de caixa. 
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Conceitos 

Caixa e equivalentes de caixa: o caixa compreende numerario em maos e 

depositos bancarios disponiveis; Equivalentes de caixa sao investimentos de curto 

prazo, de alta liquidez, que sao prontamente conversiveis em valores de caixa e que 

estao sujeitos a urn insignificante risco de mudanc;a de valor. 

Atividades operacionais: sao as principais atividades geradoras de receita da 

entidade, alem de outras atividades diferentes das de investimento e financiamento; 

Esses fluxos sao basicamente derivados de transac;oes geradoras de receita da 

entidade e, portanto, geralmente resultam das transac;oes e outros eventos que 

entram na apurac;ao do resultado. Exemplos sao os recebimentos em dinheiro pela 

venda de bens e servic;os e o pagamento em dinheiro a fornecedores, a 

empregados, a seguradores por premios e de impastos. 

Atividades de investimento: sao aquisic;ao e venda de ativos de Iongo prazo e 

outros investimentos que representam gastos destinados a gerar receitas futuras e 

fluxos de caixa e que nao estao incluidos nos equivalentes de caixa. Exemplos sao 

os desembolsos para aquisic;ao de ativo imobilizado, intangivel e outros ativos de 

Iongo prazo, recebimentos pela venda de ativo imobilizado, aquisic;ao ou venda de 

ac;oes ou instrumentos de divida de outras entidades. 

Atividades de financiamento: sao atividades que resultam em mudanc;as no 

tamanho e na composic;ao do patrimonio liquido e emprestimos a pagar da entidade, 

que representam exigencias impostas a futuros fluxos de caixa pelos fornecedores 

de capital a entidade. Exemplos sao o numerario proveniente da emissao de ac;oes 

ou instrumentos de capital, pagamento a investidores para adquirir ou resgatar 

ac;oes da entidade, numerario proveniente da emissao de debentures, tomada de 

emprestimo a curto e Iongo prazo, amortizac;ao de emprestimos e, pagamento de 

arrendamento (/ease). 

Metodos para apresenta~io 

A entidade pode usar o metoda direto ou indireto para reportar o fluxo de 

caixa das atividades operacionais, sendo encorajado o metoda direto. No metoda 

direto as principais classes de recebimentos e desembolsos sao divulgadas e, no 

metoda indireto, 0 fluxo de caixa liquido das atividades operacionais e determinado 

ajustando-se o resultado (lucro ou prejuizo): (a) pelos efeitos das transac;oes que 

nao afetam o caixa, como depreciac;ao, diferimentos e provisoes, lucros ou prejuizos 
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cambiais nao realizados, lucros nao distribuidos de investidas e interesses 

minoritarios, (b) variac;oes ocorridas no periodo nos estoques e nas contas a receber 

e a pagar e, (c) todos os outros itens de receita e despesa relativos a fluxos de caixa 

de atividades de investimento e financiamento, (d) todos os outros itens de receita e 

despesa relativos a fluxos de caixa de atividades de investimento e financiamento. 

Aspectos de classificat;io e divulgat;io 

a) A entidade deve destacar as principais classes de 

recebimento e pagamentos decorrentes das atividades de 

investimento e financiamento pelo valor bruto; 

b) Os fluxos de caixa de transac;oes em moeda estrangeira 

devem ser registrados na moeda em que estao expressas as 

demonstrac;oes contabeis (reporting currency) da entidade, 

convertendo-se o montante em moeda estrangeira a taxa 

cambial na data do fluxo de caixa; 

c) Quando urn contrato e contabilizado como protec;ao (hedge) 

de uma posic;ao identificavel, os fluxos de caixa do contrato sao 

classificados do mesmo modo como os fluxos de caixa da 

posic;ao que esta sendo protegida. 

d) os fluxos de caixa referentes a itens extraordinarios devem 

ser classificados como resultantes de atividades operacionais , 

de investimento ou de financiamento, conforme o caso, e 

separadamente divulgados; 

e) os fluxos de caixa referentes aos juros, dividendos e 

impostos de renda devem ser divulgados separadamente e de 

maneira uniforme no grupo em que melhor represente a 

essencia da transac;ao; o pronunciamento lAS 7 nao especifica 

como devem ser classificados estes fluxos de caixa, e requer 

da empresa que estabelec;a a sua politica contabil para esses 

itens da forma mais adequada; 

A diferenc;a de tratamento dos juros e dividendos entre os pronunciamento 

americana FASB Statement 95 e o pronunciamento internacionaiiAS 7 

A classificac;ao dos juros e dividendos, que no pronunciamento internacional 

lAS 7 permite tratamentos alternativos, recebe uma diretriz especifica no caso do 
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pronunciamento americana. 0 pronunciamento lAS 7 permite uma empresa nao 

financeira classificar de forma consistente entre os periodos: (a) juros (despesas 

financeiras) e dividendos pagos ou recebidos no t6pico "operacional" ou (b) juros e 

dividendos pagos como "financiamento", ou seja, custo da obten~ao dos recursos 

financeiros, e juros (receitas financeiras) e dividendos recebidos como 

"investimento", ou seja, retornos sobre investimento. 

0 pronunciamento SFAS 95, por outro lado: (a) requer que os juros pagos e 

os juros e dividendos recebidos devem ser classificados como fluxo de caixa 

operacional, (b) classifica os dividendos pagos como urn fluxo de caixa de 

"financiamentos", porque sao considerados urn custo para obter recursos. 

Acrescente-se que o SFAS 95 determina que a transa~ao deve ser classificada na 

atividade que representar a fonte predominante de fluxos de caixa para o item, e 

esta diferen~a pode fazer com que a empresa potencialmente varie a classifica~ao 

para urn mesmo tipo de transa~ao. 

A premissa subjacente no caso do pronunciamento americana e a 

convergencia entre o fluxo de caixa operacional e os itens do resultado. 0 lAS 7 

requer divulgar, separadamente, os juros pagos e recebidos e os dividendos pagos e 

recebidos e o SFAS 95 permite que os juros e dividendos recebidos possam ser 

divulgados em conjunto. 

Recomenda-se que a empresa brasileira, particularmente aquelas com 

registro em bolsas americanas, estabele~am e divulguem em nota explicativa as 

demonstra~oes de fluxos de caixa uma politica contabil para esses itens. Uma forma 

de concilia~ao entre esses pronunciamentos poderia ser a demonstra~ao de juros 

pagos e juros e dividendos recebidos, como item do fluxo de caixa operacional e os 

dividendos pagos como item do fluxo de caixa de financiamento, mantendo-se cada 

urn desses itens demonstrado em separado. 

Divulga~io de notas explicativas as demonstra~oes de fluxo de caixa 

0 lAS 7 e o SFAS 95 requerem divulgac;oes em notas explicativas sabre 

certos t6picos da demonstra~ao de fluxo de caixa, conforme exemplificado no 

quadro 8. 
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QUADRO 8: TOPICOS DA DEMONSTRACAO DE FLUXO DE CAIXA CONFORME 

OFiCIO lAS 7 E 0 SFAS 95 

T6pico 

Componentes caixa 
equivalentes caixa 

Juros, dividendos e 
impasto de renda 

ltens extraordinarios 

SFAS 95 IAS7 

Exige a divulga9ao dos 
componentes que a empresa 
esta considerando como caixa 
e equivalentes caixa e deve 

Exige a divulgayao dos apresentar uma concilia9ao 
criterios que a empresa entre os ~alores em sua 

e utiliza na considerayao dos de~onstrayao_ dos fluxos de 
investimentos classificados catlx~ co~ 

1
°s ltens

0
do balan9o 

. . pa nmoma eve ser 
como eqU1valentes-ca1xa. d. 1 d ~ .t d 1 

Os juros (liquido das 
quantias capitalizadas) e 

1vu ga o o e.e1 o e qua quer 
mudan9a na politica para 
determinar os componentes 
de caixa e equivalentes de 
caixa (lAS 8). 

impasto de renda pagos Os juros e dividendos, pagos 
devem ser evidenciados em e recebidos, e o impasto de 
destaque apenas se for renda pago devem ser 
utilizado o metoda indireto; mostrados de forma 
dividendos pagos podem ser individualizada na 
agrupados com outras demonstra9ao de fluxo de 
distribuiyoes aos caixa, independentemente de 
proprietarios; e, juros e se utilizar o metoda direto ou 
dividendos recebidos podem indireto. 
tambem constituir urn unico 
subitem. 

Devem ser classificados como 
resultantes de atividades 

Nao e necessaria nenhum operacionais, de investimento 
procedimento especial para ou de financiamento, 
evidenciar os fluxos de caixa conforme o caso, 
oriundos de itens separadamente divulgados, a 
extraordinarios. que os originou, e 

evidenciados de acordo com o 
lASS. 

Fhncn dP. r.::~iY::~ nor ProfhP. :::~ divuln::~dio dP. Nao faz referencia. 
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ao fluxo de caixa por ayao. 

Requer a divulga~ao dos 
criterios utilizados para 
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Atividades de hedging classificar os hedges de Nao requer a divulga~ao dos 
transa¢es identificaveis na criterios utilizados. 
mesma categoria dos itens 
que o originaram. 

Saldos indisponiveis N _ .f " A • 

de caixa ao .az re.erencla. 

Outras divulga~oes Nao faz referencia. 

Fonte: OFiCIO-CIRCULARICVM/SNC/SEP N° 01/2005 

Deve divulgar os saldos de 
caixa e equivalentes de caixa 
indisponiveis, juntamente com 
os comentarios da 
administra~ao. 

Encoraja a divulga~ao, de: 
Valor de emprestimos 

obtidos mas nao utilizados, 
. Valor dos fluxos de caixa por 
atividade em joint ventures; 
. Valor dos fluxos de caixa 
derivados de aumentos na 
capacidade operacional 
separadamente daqueles 
necessarios para manter a 
capacidade operacional; 

Valor dos fluxos por 
atividade economica e regiao 
geografica. 

A companhia deve, tambem, considerar outros itens de esclarecimento para 

os usuarios em notas explicativas adicionais como, por exemplo: (a) a divulga~ao 

dos juros e encargos pagos no ano, inclusive os capitalizados oriundos de ativa~oes 

em bens em constru~ao; (b) o total do impasto de renda e CSSL pagos no ano e, (c) 

eventuais transa~oes que ou eventos que nao alteraram o caixa, mas sao relevantes 

para informar sobre o fluxo de recursos da empresa (e que sao expressamente 

excluidos da demonstrayao do fluxo de caixa pelo lAS 7). 

Como politica contabil a empresa tambem pode determinar que qualquer fluxo 

de caixa das atividades de investimento e financiamento que seja maior que 5% do 

valor total da atividade envolvida seja discriminado em separado. Nesse caso, a 

empresa julgou que, ao abrir a composi~ao desses fluxos de caixa, facilitaria a 

avalia~ao do comportamento da atividade para o investidor/analista de mercado. 
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QUADRO 09 - EXEMPLO DE DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 
CONTROLADORA CONSOLIDADO 
2004 2003 2004 2003 

ATIVIDADE S OPERACIONAIS 
Prejuim do exercieio (1.855.434) (292.903) (1.055.434) (292.903) 
Despesas(receitas) que nio afiltam o caixa 

D epre cia.;ao e amortiza.;ao (nota3 4) 478.439 449.095 564.752 536.200 
V aria4_18o monet8ria e cambial de 1ongo prazo 223.712 122.952 223.366 121.840 
Baixas do ativo imobilizado 1545 3.222 16.189 34.180 
Provisao para creditos de liquida4_1ao duvidosa (25 .a) 38.228 64.052 61511 140552 
Provisoes para contigencias (25. b) 557 517 63.696 618.666 65.023 
Equivalencia P atrim o:nial 177.009 161.661 - -

421.016 571.775 429.050 604.892 
Variac:ao JIO ativo eirclllante 

C onsumi.dores, cone ession8rias e permission8ri as 52.706 (40.037) 711 (61.727) 
Estoques (1.127) (11.065) (3 .235) (14531) 
Titulos pliblicos e valores mobili8rios (15.377) 12.909 (15 .377) 12.909 
D espe sas pagas antecipadamente (4.900) 2.756 (5.130) 3.050 
Devedores diversos (20.385) 11.927 (46.116) 9.958 
Outros creditos 1.098 (55) 1.457 (7 .656) 

12.Dl5 (23.565) (67 .690) (57997) 
Variac:ao JIO passivo circulante 

Fo:rnecedores (73.601) (41.079) (72 .396) (1.060) 
F o1ha de pagam ento 1.741 (4.1 25) 1.804 (3.786) 
Tribut.os e contribuigoes sociais 19.255 9.181 20.661 9.939 
Tax as regulamentare s 148 191 3 2.414 
Obz-igagoes estimadas 1.008 1.046 758 1.954 
Provisoes para contigencias (10588) (84.245) (11.311) (84.668) 
Entidade de pre'l'idencia privada (6.328) 8.292 (6 .328) 8.313 
Outras contas a pagar 56.657 27.984 48.484 26.151 

(ll.708) (82.755) (18325) (40.743) 
Aplicac:io JIO realizive1 a1ongo pram 

ICMS are cuperar (17.921) (109.279) (117 .249) (213.164) 
D ep6sitos judiciais (12.770) 22.940 (14.616) 21.519 
Credito junto a c ontro1adora e c ontro1adas (6.490) 1.245.825 (6.114) 1.245.825 
Titulos pUblic os e val ores m obili8rios 24.007 (364) 24.007 (364) 
C onsumi.dores, cone ession8rias e permission8ri as (77.667) (11 .1 05) (84.156) (11.1 05) 
D espe sas pagas antecipadam ente 9.153 - 9.153 -
Outros (1.292) (13.661) 72 506 

(82.980) 1.134356 (188.903) 1.043.217 
AUlllento(red~io) do exi~~:ive1 a1on~~:o pram 

Fo:rnec edores 2.066 32.475 2.066 32.475 
Tribut.os e contribui~;oes sociais 690 8.264 372 6.502 
Entidade de pre'l'idencia privada (23.726) (28.644) (23 .726) (28.644) 
ICMS pago pe1a CCC - - 160.649 -
Outras contas a pagar - 91 - 887 

(20.970) 12.186 139361 11.220 
TOTAL DAS ATIVIDADE S OPERACIONAIS 317373 1.611.997 293.493 1.560.589 

Ativ-idades de hwestimentos 
Aquisi~;ao de ativo imobilizado (988.663) (956.270) (1 .071 .042) (1.038.042) 
Aum ento de inve stim entos .(87.110) (161.929) (17 .353) (490) 

(1.D75.773) (1.118.199) (1.088395) (1.038.532) 
Ativ-idades de lillaliCiamentos 

Financiamentos obtidos- 1ongo prazo 1.215.823 532.344 1.258.292 535.279 
Finsnciamemos obtidos- curlo prazo - 94.635 3.276 164.403 
Encargos apagar some emprestimos efinanciamentos 676.119 377.923 679.289 380.263 
Varia~; 8o monet8ria sobre em pre stimos e financi am ento s 10.873 (106.085) 10.888 (111.1 09) 
Pagamentos de emprestimos (437.413) (678.643) (462 .943) (682.805) 
Paga:mentos de encargos (93.130) (750.503) (96 .418) (819.426) 
Recursos destinados a aumento de capital 43.195 45500 43.195 45500 

1.415.467 (484.829) 1.435.579 (487.895) 
TOTAL DOS EFEITOS NO CAIXA 657.067 8.969 640.677 34.162 

- Cai.xae equivalentes de cai.xano INiCIO do exercicio 79.851 70.882 117.193 83.031 
- Cai.xa e equivalentes de cai.xano FIM do exercicio 736.918 79.851 757.870 117.193 

AU MENTO NO CAIXA E E OUIVALENTE DE CAIXA 657.067 8.969 640.677 34.162 

Fonte: lnstltuto Fonte- Gestao Fmance1ra - 2006 
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CONCLUSAO 

A importancia do fluxo de caixa nas pequenas e medias empresas, e de tal 

maneira que, sem este instrumento de trabalho, as empresas estao vulneraveis e 

praticamente fadada ao insucesso, a contabilidade ja nao pode mais a limitar-se a 

lan9ar e registrar fatos passados e a manter livros fiscais escriturados com o unico 

fim de recolhimento de tributos e o cumprimento das obriga96es. Nao que o registro 

e a boa ordem das informa96es passadas nao sejam relevantes e necessarias, mas 

porque o seu papel, torna-se cada vez mais, objeto a ser cobrado como uma 

atividade integrada ao todo das empresas. Pensar em contabilidade para a empr~s~ 

atual significa pensar em urn sistema integrado a contabilidade de informa96es que 

mostre a realidade da situa9ao no passado e na atualidade, mas que tambem seja 

capaz de fornecer base e espelhos perfeitamente harmonizados com todas as 

demais areas da empresa. 

Assim sendo, o estudo voltado para o desenvolvimento de novas 

ferramentas que viabiliza o processo de tomada de decisao nas pequenas e medias 

empresas deve ser incentivado. Dentre os mecanismos gerenciais de carater mais 

dinamicos, o fluxo de caixa merece destaque, seja por sua estreita rela9ao com a 

situa9ao de liquidez da empresa, como pela propriedade de alcan9ar e projetar 

situa96es ao Iongo do tempo. 

As dificuldades encontradas na gestao dos recursos financeiros de uma 

empresa, tomando-se por base dados concretos, relat6rios organizados e 

elaborados pelo regime de competencia, fizeram, com que surgisse o fluxo de caixa, 

bastante evidenciado e indispensavel para a boa gestao das pequenas e medias 

empresas. Outro fundamento importante a ser considerado e que o fluxo de caixa 

torna se imprescindivel a administra9ao para o acompanhamento do dia a dia das 

atividades operacionais da empresa. Entretanto, se ela quiser tomar decisoes em 

funyao de urn horizonte maior, tera que procurar outros demonstrativos contabeis, 

exemplo, demonstra9ao das origens e aplica96es dos recursos - DOAR. 

Por outro lado, os analistas devem estar atentos aos mecanismos que 

utilizam no planejamento e no acompanhamento do desempenho das empresas. 0 

fluxo de caixa e importantrssimo e contribui como parametro para a aferi9ao e 

ajustes nas atitudes tomadas pelas pequenas e medias empresas. 
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