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RESUMO 

0 Fluxo de Caixa e uma importante ferramenta para controle e planejamento 

financeiro. Por isso tern como um de seus objetivos, auxiliar na tomada de decisao 

dos rumos a serem seguidos pelos gestores e pelas empresas. 

0 objetivo deste trabalho e propor a reestruturac;So de um sistema administrative 

fundamentado na analise de fluxo de caixa. 

Para atingir tal meta, apresentou-se um referencial te6rico fundamentado na 

administrac;So financeira com foco principal em fluxo de caixa, alem disso, foi 

analisada as atividades de uma pequena empresa. 

Com o intuito de atingir os objetivos propostos, a metodologia consiste em aplicar 

alguns modelos para controle de estoque, vendas, consumo e finalmente fluxo de 

caixa. 

Concluiu-se que o fluxo de caixa representa, de fato, uma ferramenta util para 

controle financeiro e na tomada de decisoes. 

Palavras-chave: Gestao Financeira, Planejamento financeiro, Fluxo de Caixa. 
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ABSTRACT 

The cash flow is an important tool for control and financial planning. Therefore it has 

as one of your objectives, auxiliary in the decision of the directions they be her 

followed for the managers and for the companies. 

The objective of this work is to propose the restructuring of an administrative system 

based in the cash flow analysis. 

To reach such goal, it came a theoretical referencial based in the financial 

administration with main focus in cash flow, besides, it was analyzed the activities of 

a small company. 

With the intention of reaching the proposed objectives, the methodology consists of 

applying some models for stock control, sales, consumption and finally cash flow. 

It was ended that the cash flow represents, in fact, an useful tool for financial control 

and in the decisions. 

Word-key: Financial administration, financial Planning, cash flow. 
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1 INTRODUCAO 

Todo ano, as Juntas Comerciais registram a abertura de 

aproximadamente 470 mil novas empresas no Pals (SEBRAE, 2004) 1
. 

Muitas empresas nao ultrapassam a barreira do segundo, terceiro ou 

quarto ano de vida. As taxas consolidadas para o Brasil, de acordo com 

o SEBRAE, sao as seguintes: 

• 49,4% para as empresas com ate 2 anos de existencia (2002); 

• 56,4% para as empresas com ate 3 a nos de existencia (2001 ); 

• 59,9% para as empresas com ate 4 anos de existencia (2000). 

Esses dados sao da pesquisa "Fatores Condicionantes e Taxa de 

Mortalidade de Empresas no Brasil", realizada pelo SEBRAE no 

primeiro trimestre de 2004. Trata-se de um estudo bern complexo, onde 

alem de identificar o Indica de mortalidade, tambem sao apresentadas 

as causas do fechamento premature das empresas brasileiras. 

0 SEBRAE (2004) apurou em campo que o principal motivo esta 

ligado a falhas gerenciais, destacando-se problemas como falta de 

planejamento na abertura do neg6cio, falta de capital de giro (indicando 

descontrole de fluxo de caixa), problemas financeiros (situa<:;ao de alto 

endividamento), ponto comercial inadequado e falta de conhecimentos 

sobre gestao. Em seguida vern as causas econ6micas conjunturais e a 

alta tributa<:;ao. 

Vale destacar tambem que, conforme indicadores do SEBRAE 

(2004), os maiores motives de falencias das micro e pequenas 

empresas sao: falta de capital de giro (24%), impastos altos (16%), 

falta de clientes (8%), concorrencia (7, 1 %), baixo Iuera (6, 1 %), 

dificuldade financeira (6, 1 %), desinteresse em continuar o neg6cio 

(6, 1 %), inadimplencia (6, 1 %), problemas familiares (2,8%) e ma 

localiza<:;ao da empresa (3,8%). 

1 SEBRAE: Servi~o Brasileiro de Apoio as Pequenas e Micro Empresas 
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Ainda para piorar, a mortal idade empresaria trazem outras 

consequencias e uma delas e que, segundo o SEBRAE (2004), 

aproximadamente 53% dos trabalhadores sao empregados pelas 

pequenas e micro empresas, 15,3% das medias e 31,7% das grandes 

empresas. 

Alem desse fato, a sobrevivencia no mercado brasileiro e 

dificultada cada vez mais pela crescente competitividade. E necessaria 

aprender diariamente melhores formas de manter seu neg6cio 

sustentavel e em crescimento para perpetuar a vida da empresa. 

Este trabalho tern objetivo de apresentar a importancia do fluxo 

de caixa, uma ferramenta pouco utilizada nas empresas, pelo que 

podemos constatar com o estudo descrito anteriormente. Com isso, 

este trabalho pretende facilitar o entendimento desta ferramenta, 

propiciando aos interessados sua utilizac;ao, de modo a melhor gerir os 

recursos financeiros atraves das informac;oes que sao normalmente 

retiradas do fluxo de caixa. 

'- . 
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2 PROBLEMA 

Para o sucesso da empresa e necessaria que o empresario tenha 

conhecimento global da empresa, pensar nela como um todo e 

conhecer o resultado de cada etapa. Para se obter bons resultados e 
preciso planejar, e preciso saber o que se esta fazendo por meio dos 

numeros, dos indicadores financeiros, para assim poder tomar a melhor 

decisao. 

Diante desta necessidade, o problema que se pretende resolver 

com este trabalho pode ser representado pelo seguinte 

questionamento: Como utilizar o sistema de fluxo de caixa na 

administra~ao dos recursos financeiros? 
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Propor a reestrutura9ao de urn sistema administrative 

fundamentado na analise de fluxo de caixa. 

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

./ ldentificar e analisar os principais fatores que levam a empresa 

a ter dificuldades financeiras 

./ Esclarecer os pontos relevantes na analise do fluxo de caixa 

./ Apresentar fatores determinantes para redu9ao de riscos diante 

da analise de fluxo de caixa . 

./ Apontar medidas preventivas e saneadoras visando o equilfbrio 

financeiro. 
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4 JUSTIFICATIVA 

Nem o governo, nem outras entidades quaisquer que sejam, 

podem garantir a competitividade de urn neg6cio. Existe sempre o 

desafio de desenvolver as habilidades, em saber como utilizar os 

recursos a fim de preparar a empresa tanto para situa96es boas como 

ruins. 

Uma das principais razoes da mortalidade das empresas 

apontada pelo SEBRAE e a dificuldade financeira, portanto justifica-se 

a escolha deste tema em razao de apresentar uma ferramenta para 

auxiliar a analise economico-financeira das empresas, principalmente 

no que se refere ao capital de giro. 

Este projeto destina-se ao fortalecimento do conhecimento e 

utiliza9ao do fluxo de caixa na gestao do neg6cio e sua manuten9ao no 

mercado, bern como a identifica9ao de oportunidades para a amplia9ao 

do neg6cio, gerando ganhos financeiros e produtividade, contribuindo 

para a responsabilidade social e a melhoria da imagem da empresa. 

A boa gestao financeira traz muitos beneficios as empresas, 

principalmente folego para continuarem competindo no seu segmento, o 

que ajuda tambem a passar pelas fases de dificuldades. 
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5 REVISAO BIBLIOGRAFICA 

5.1 FINANCAS 

Finangas e a parte da administragao responsavel pela gestao do 

dinheiro e outros ativos, ou seja, e aplicagao de uma serie de 

principios econ6micos visando maximizar a riqueza. 

Segundo Gitman (2004 p.4), finangas e definida como "a arte e a 

ciencia da gestao do dinheiro". E a area de conhecimento que estuda a 

captagao, alocagao e utilizagao de recursos monetarios por 

investidores e instituigoes. 

Desta forma, o conhecimento de finangas e essencial para as 

pessoas que conduzem os neg6cios. 

5.2 GESTAO FINANCEIRA 

De acordo com definigao do SEBRAE2
, a gestao financeira "e urn 

conjunto de agoes e procedimentos administrativos, envolvendo o 

planejamento, analise e controle das atividades financ.eiras da 

empresa, visando a maximizar os resultados econ6micos - financeiros 

decorrentes de suas atividades operacionais". 

A gestao financeira visa maximizar os resultados esperados, tanto 

econ6micos e financeiros que sao decorrentes das atividades 

operacionais. As atividades da gestao financeira sao as analises, 

decisoes e atuagoes relacionadas aos meios financeiros, ou seja, 

integra todas as tarefas ligadas a obtengao, utilizagao e controle de 

recursos financeiros. 

2 Disponivel em: <http://www.sebraesp.eom.br/faq!financas/gestao_financeira/o_que_e > Acesso em: 10/05/09 
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5.3 PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Planejar refere-se a ideia de urn futuro desejavel e dos meios 

efetivos para realiza-la. Consiste basicamente em definir os objetivos 

da institui~ao e tra~ar urn caminho para atingi-los. E o processo que 

harmoniza e coordena as decisoes de modo que a institui~ao venha a 

atingir esses objetivos. 

Segundo Gitman (2004), o planejamento financeiro estabelece o 

metodo pelo qual as metas financeiras devem ser atingidas. 0 plano 

financeiro e, portanto, uma declara~ao do que deve ser feito no futuro, 

ou seja, o planejamento financeiro oferece orienta~ao para a dire~ao, a 

coordena~ao e o controle das providencias tomadas pela organiza~ao 

para atingir seus objetivos. 

De acordo com Martins et a/ (1986 p.535) "o planejamento 

financeiro de uma empresa e desenvolvido fundamentalmente atraves 

da proje~ao de suas demonstra~oes contabeis, como estimativa mais 

aproximada possfvel da posi~ao economico-financeira esperada". 

Gitman (2004) cita que existem dois elementos essenciais do 

processo de planejamento financeiro que sao 0 planejamento de caixa 

e o planejamento de resultados. 0 processo de planejamento financeiro 

inicia com a elabora~ao de pianos financeiros de Iongo prazo ou 

estrategicos, que sao as medidas financeiras planejadas pela empresa 

e o impacto esperado dessas medidas para o perfodo de dois a dez 

anos. Esses pianos orientam a formula~ao de pianos e or~amentos de 

curto prazo, ou operacionais, que, em geral significam a implanta~ao 

dos objetivos estrategicos de Iongo prazo da empresa. Abrangem 

perfodo de urn a dois anos. 
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5.4 ORCAMENTO FINANCEIRO 

Orc;amento e uma ferramenta elaborada com objetivo de prever as 

quantias que serao utilizadas para cada necessidade financeira. Ele 

consiste em um resumo, ordenado e classificado das despesas 

previstas e das receitas projetadas para cobrir essas despesas. Ao 

elaborar um orc;amento busca-se conhecer quais serao os recursos 

necessarios para a realizac;ao de um determinado objetivo e a maneira 

como se pretende aplicar os recursos que se visa obter. 

De acordo com Solomon et a/ (1981) o orc;amento deve levar em 

conta as diversas previsoes, o conhecimento do mercado onde a 

empresa atua e o comportamento hist6rico de suas vendas, bern como, 

as despesas operacionais e com equipamentos, materia-prima, mao-de

obra, custos gerais e despesas de vendas e administrativas 

necessarias para executar o planejado. 

Segundo Gitman (2004), o orc;amento de caixa, ou previsao de 

caixa, e uma demonstrac;ao que apresenta as entradas e as safdas de 

caixa planejadas da empresa, que a utiliza para estimar suas 

necessidades de caixa no curto prazo, com especial atenc;ao para o 

planejamento do uso de superavits e a cobertura de deficits. 

Martins et a/ (1986 p. 535) menciona que "quando se elaboram 

demonstrativos que fornec;am uma visao prospectiva sobre o 

desempenho geral de uma empresa, as varias dificuldades de liquidez 

ou rentabilidade insuficientes, por exemplo, poderao ser contornadas 

mediante uma antecipac;ao a esses problemas". 

Geralmente, o orc;amento de caixa destina-se a cobrir o prazo de 

um ano, dividido em perfodos menores. Cabe a empresa escolher qual 

sera o melhor intervalo de tempo do seu orc;amento, pois quanto mais 

sazonais e incertos forem os fluxos de caixa de uma empresa, maior 

sera 0 numero de intervalos. 
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5.5 FLUXO DE CAIXA 

0 fluxo de caixa serve para controlar e informar todas as 

movimentac;oes financeiras, as entradas e safdas de dinheiro de urn 

perfodo. 

Segundo Santos (200 1) o fluxo de caixa e urn instrumento de 

planejamento financeiro com o objetivo de fornecer estimativas da 

situac;ao de caixa da empresa em determinado perfodo de tempo futuro, 

sendo capaz de traduzir em valores e datas os diversos dados gerados 

pelos demais sistemas de informac;ao da empresa. 

De acordo com Augustini ( 1999 p. 53) "0 instrumento basi co de 

gestao do capital de giro na tesouraria de uma empresa e o fluxo de 

caixa". 

As informac;oes sobre os saldos de caixa devem ser diarias para o 

gerenciamento financeiro de curto prazo, ou em perfodos mais longos, 

como mensal ou trimestral, quando a empresa precisa fazer urn 

planejamento por prazo maior. 

0 fluxo de caixa e urn instrumento que relaciona os ingressos 
e safdas de recursos monetarios no ambito de uma empresa 
em determinado intervalo de tempo. A partir da elaborayao do 
fluxo de caixa e possfvel prognosticar eventuais excedentes 
ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a 
serem tomadas. (ASSAF NETO e SILVA, 1995 p. 36). 

0 fluxo de caixa pode apresentar melhor distinc;ao das atividades 

quando existe separac;ao entre essas. Segundo Gitman (2004) o fluxo 

de caixa pode ser dividido em Operacional, quando as entradas e 
I 

safdas estao associadas a venda e a produc;a·o de bens e servic;os, 

como Fluxo de caixa de lnvestimento, quando estao associados a 
compra e a venda de ativos imobilizados e a participac;oes em outras 

empresas e ainda, como fluxo de Caixa de Financiamento, quando 

ocorrer operac;oes de captac;ao de recursos 'de terceiros e capital 

proprio. 
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5.5.1 Objetivo do Fluxo de caixa 

0 objetivo do fluxo de caixa e apurar o saldo disponfvel para 

tomada de decisao, seja para capta9ao de recursos necessarios, ou 

aplica9ao de recursos disponfveis. 

0 principal objetivo do fluxo de caixa e dar uma v1sao das 
atividades desenvolvidas, bern como as operac;oes financeiras 
que sao realizadas diariamente, no grupo do ativo circulante, 
dentro das disponibilidades, e que representam o grau de 
liquidez da empresa. (ZDANOWICZ, 2000, p. 41 ). 

No entanto, o saldo de caixa nao indica, necessariamente, que a 

empresa esta tendo lucro ou prejufzo em suas atividades operacionais. 

Um dos principais objetivos do fluxo de caixa e otimizar a 
aplicac;ao de recursos pr6prios e de terceiros nas atividades 
mais rentaveis pela empresa. 
Acresce-se que, numa conjuntura econom1ca, como a 
brasileira, nenhuma empresa pode se dar ao luxo de deixar 
seus recursos ociosos. (ZDANOWICZ, 2000, p. 41 ). 

De acordo com Assaf Neto e Silva (1995), o objetivo fundamental 

do fluxo de caixa e atribuir maior rapidez as entradas de caixa em 

rela9ao aos desembolsos, ou seja, tornar compatfvel a posi9ao 

financeira da empresa e suas obriga96es correntes. 

Frezatti (1997, p. 28) cita que "considerar o fluxo de caixa de uma 

organiza9ao urn instrumento gerencial nao significa que ela vai 

prescindir da contabilidade e dos relat6rios gerenciais por ela gerados". 

ISSO quer dizer que e possfvel fortalecer OS subsfdiOS para a tomada de 

decisoes utilizando os relat6rios ja existentes e aliando a 

potencialidade do fluxo de caixa, essa situa9ao proporciona melhor 

gerenciamento das decisoes. 
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5.5.2 Finalidades do Fluxo de caixa 

Segundo Santos (200 1) as projec;oes de caixa da empresa tern 

varias finalidades, no entanto, a principal delas e informar quanta a 
capacidade que a empresa tern para liquidar seus compromissos 

financeiros a curta e Iongo prazo. 

Para Assaf Neto e Silva (1995) o fluxo de caixa constitui-se numa 

indispensavel sinalizac;ao dos rumos financeiros dos neg6cios, isto e, 

apresenta as condic;oes de caixa da empresa. Vale ressaltar que a 

finalidade do fluxo de caixa e apresentar a condic;ao de liquidez da 

empresa, propiciando a tomada de decisao quer seja recorrendo a 

financiamento para suprir alguma deficiencia financeira ou mesmo 

investimento quando ocorre sabra de caixa. 

Segundo Helfert (2000 p.138), "e semelhante ao orc;amento 

pessoal, onde as contas devidas sao confrontadas com os 

recebimentos. Esta comparac;ao e necessaria, perfodo a perfodo, para 

alinhar as necessidades de fundos com dinheiro disponfvel para 

pagamento". 

E atraves do fluxo de caixa que a empresa podera planejar como 

aplicar seu dinheiro, ou quando necessaria recorrer a emprestimos. 

Com a utilizac;ao do fluxo de caixa torna-se possfvel avaliar com maior 

clareza qual a melhor linha de investimento, bern como de 

financiamento, o tempo e a quantidade certos que serao utilizados. A 

empresa pode decidir se repassa aumentos de custos, quando da 

variac;ao destes, podendo optar em manter uma margem menor por 

determinado tempo para evitar ate mesmo de perder mercado. As 

informac;oes fornecidas pelo fluxo de caixa servirao para mostrar como 

a decisao de operar com prejufzo ou Iueras impactara a situac;ao 

financeira da empresa. 
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5.5.3 Caracterfsticas do Fluxo de caixa 

0 fluxo de caixa tern como caracterfstica controlar as entradas e 

safdas de recursos da empresa, bern como recebimentos, pagamentos, 

investimentos e aplicac;oes. 

Para Frezatti (1997, p. 35) "o fluxo de caixa de uma organizac;ao 

deve conter detalhamentos que permitam a adequada analise das 

informac;oes contidas". 

Segundo Santos (2004) os principais fatores determinantes do 

formato do fluxo de caixa sao o prazo de cobertura, sua utilizac;ao e a 

. disponibilidade de recursos humanos e materiais a serem alocados a 

sua implantac;ao e operac;ao. 

Os dados sobre entradas e safdas de caixa podem ser 

apresentados de forma resumida ou detalhada, quanto mais detalhado 

melhor. No caso de item diversos, tanto em entrada como em safda de 

e importante que nao ultrapasse 10% do valor total de entradas e 

safdas. A precisao dos dados do fluxo de caixa varia em func;ao de seu 

prazo de cobertura, quanto maior o prazo de cobertura, maior podera 

ser a variac;ao do caixa projetado. 

Segundo Frezatti (1997, p. 25) cita que "em algumas 

organizac;oes, o fluxo de caixa e visto como um instrumento tatico", ou 

seja, nesse caso ele permite a tomada de decisoes durante certo 

momento e podendo ser alteradas ou revertidas com certa rapidez. 

Outras empresas necessitam de uma visao mais a Iongo prazo, neste 

caso, o autor menciona que a utilizac;ao do fluxo de caixa e tida como 

um instrumento estrategico que visa possibilitar a empresa conhecer se 

existe sobra de caixa permanente, assim a disponibilidade de liquidez 

afeta o processo de tomada de decisao a Iongo prazo. 
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5.5.4 Como construir 

0 fluxo de caixa e elaborado atraves dos controles de contas a 

pagar, contas a receber, controle de despesas, de vendas, de contas 

corrente, enfim, de todas as informa~oes que representem a 

movimenta~ao de recursos financeiros, ou seja, representem 

movimenta~ao de dinheiro. 

Para Santos (2004), na elabora~ao de urn fluxo de caixa e preciso 

considerar o prazo de cobertura, se sera semanal, mensa!, anual, e o 

perfodo de informa~ao, que normalmente e diario. 

Segundo Frezatti (1997 p.65) "a primeira coisa a ser definida e o 

enfoque do fluxo de caixa na organiza~ao". lsso possibilitara "discutir o 

horizonte, o plano de contas e elaborar a arquitetura do sistema". 0 

fluxo de caixa pode ser elaborado manualmente, em uma agenda ou urn 

caderno. Porem, se elaborado atraves da informatica, por meio de 

planilha eletr6nica ou urn programa de gestao, sera uma atividade 

menos trabalhosa e mais agil, facilitando o acompanhamento, analise e 

consulta dos lan~amentos. 0 meio de elabora~ao depende da 

capacidade financeira de cada empresa. 0 importante e ter o fluxo de 

caixa ajustado a realidade da empresa, respeitando inclusive as 

caracterfsticas das informa~oes geradas. 

De acordo com os autores, para construir urn fluxo de caixa e 

importante considerar alguns dados como a proje~ao de receitas de 

vendas, dependendo do prazo de cobertura do fluxo de caixa, sera 

necessario incluir estimativas de vendas ainda nao realizadas, as 

contas a receber, pagamentos a fornecedores e prestadores de 

servi~os, despesas com folha de pagamento e despesas financeiras, 

que representam os contratos de emprestimos e financiamentos 

firmados pela empresa. 

Segundo Santos (2004), o Fluxo de Caixa e composto pelo valor 

dos Recebimentos e Pagamentos e o saldo de caixa. Deve ser 
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elaborado considerando o realizado menos o fechamento de caixa e 

tambem o previsto menos a proje~ao de caixa. 

De acordo com os autores, uma estrutura para fluxo de caixa 

depende da natureza da empresa e tambem das necessidades dos 

gestores. Via de regra sao considerados as opera~oes ilustradas no 

quadro 1, abaixo: 

Quadro 1. Modelo basico de fluxo de caixa 

DESCRICAO DOS FLUXOS 

( + ) Saldo lnicial 

( + ) Recebimentos 

Vendas a Vista; 

Vendas a Prazo (cheque, duplicatas, cartoes, etc); 

Outros recebimentos. 

( = ) Total das entradas + saldo inicial 

( - ) Pagamentos: 

Fornecedores; 

Salarios e Encargos de Funcionarios; 

Pr6-Labore (salarios dos s6cios que trabalham na empresa); 

( - ) Despesas: 

Despesas Bancarias e Financeiras; 

Despesas Gerais (agua, luz, telefone, etc) 

Manutenyaes; 

Materiais (escrit6rio, limpeza, etc); 

Servic;os de Terceiros (contador, seguranc;a, etc). 

( - ) lmpostos e Contribuic;oes; 

( - ) lnvestimentos realizados; 

( - ) Amortizayao. 

(=)Total das saidas 

( =) Saldo Final (entradas- saidas) 

Fonte: Proprio autor 

PERIODOS 
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No fluxo de caixa deverao ser registrados todos os recebimentos 

(vendas a vista, recebimento de duplicatas e outros recebimentos) e 

todos OS pagamentos (compras a vista, pagamentos de duplicatas, 

pagamento de despesas e outros pagamentos) previstos para o dia, 

considerando o perfodo que a empresa optou para elaborac;ao do fluxo 

de caixa. Ligadas a perspectiva do periodo surgem as revisoes que 

serao necessarias, quanto melhor forem as revisoes, mais confiaveis 

serao as informac;oes contidas no fluxo de caixa. 

A metodologia de proje9ao esta intimamente ligada a defini9ao 
de arquitetura do sistema para que as proje90es de caixa 
sejam feitas de maneira consistente ao Iongo do tempo: se 
cada vez que a empresa projeta o fluxo de caixa ele e feito de 
maneira diferente, fica diffcil acompanhar, isolar efeitos e 
explicar desempenhos. Normalmente, a metodologia tern 
grande impacto sabre as proje90es e o fluxo de caixa como 
urn todo, o que significa dizer que e importante rever a 
metodologia atual e avaliar a mais adequada. FREZATTI 
(1997, p.71) 

E essencial que o fluxo de caixa mantenha urn padrao, facilitando 

deste modo sua interpretac;ao, comparative e analise de periodos 

hist6ricos, propiciando aos gestores melhor entendimento e maier 

clareza na tomada de decisoes, bern como, facilitando as operac;oes 

diarias e emissao de relat6rios e ate mesmo propiciando a empresa a 

inter-relac;ao das informac;oes do fluxo de caixa com os demais 

relat6rios gerenciais, de forma que se a empresa optar por urn sistema 

de informac;ao, a integrac;ao dos relat6rios seja possivel e de facil 

utilizac;ao. 

5.5.5 Exemplos de Fluxo de Caixa 

De acordo com Santos (2004), normalmente, o fluxo de caixa nao 

contem o acompanhamento da realizac;ao das projec;oes, este tipo de 

informac;ao e usual no orc;amento de caixa. No quadro 2, abaixo, e 
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apresentado urn exemplo de fluxo de caixa de curto prazo, com prazo 

de cobertura de 30 dias corridos e perfodo de informa~ao diario: 

Quadro 2 - Exemplo de Fluxo de caixa de curto prazo. 

Elementos Dias 

1. Entradas de Caixa 04/01 05/01 ....... 03/02 04/02 

Recebimentos de Vendas a vista 

Recebimentos de Vendas faturadas 

Recebimentos de Vendas com cartao de credito 

Recebimentos de Vendas pelo crediario 

Qperacoes de credito 

Resgate de aplicacoes financeiras 

Juras de aplica<;oes financeiras 

Recebimento de alugueis 

Aporte de Capital 

1.1 Total das entradas 

2. Safdas de Caixa 

Fornecedores 

Prestadores de servi<;o 

Folha de pagamento 

Encargos sociais 

Impastos 

Antecipacao de pagamento 

Juras de financiamentos 

Pagamento de principal 

Despesas bancarias 

Pagamento de aluguel 

Agua, luz, gas, telefone e Internet 

Realizacao de aplicacoes financeiras 

Outras safdas 

2.1 Total das safdas 

3. Saldo de caixa gerado (1.1 -2.1) 

4. Saldo de caixa inicial 

5. Saldo inicial de aplicacao financeira diaria 

6. Aplica<;ao ou Resgate 

7. Saldo inicial de permanencia em bancos 
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8. Variacao da permanemcia em bancos 

9. Saldo final de aplicac5es diarias (5 + 6) 

1 0. Saldo final de permanemcia em bancos (7 + 8) 

Saldo final de caixa ( 4 + 9 + 1 0) 
Fonte: Santos (2004, p.62) 

Outro exemplo ilustrado por Santos (2004) e o fluxo de caixa de 

Iongo prazo, com prazo de cobertura de um ano e periodo de informa9ao mensal, 

este modelo esta transcrito no quadro 3, a seguir: 

Quadro 3 - Exemplo de Fluxo de caixa de Iongo prazo. 

Elementos Meses 

1. Entradas de Caixa 01/XX 02/XX ....... 11/XX 12/XX 

Recebimentos de Vendas de produtos 

Recebimentos de Vendas servj£os 

QperacOes de credito 

Resgate de aplicacoes financeiras 

Juros de aplicacoes financeiras 

Recebimento de alugueis 

Aporte de Capital 

Outras entradas de caixa 

1.1 Total das entradas 

2. Safdas de Caixa 

Fornecedores 

Prestadores de servi90 

Folha de pagamento 

Encargos sociais 

lmpostos 

Antecipacao de pagamento 

Juros de financiamentos 

Pagamento de principal 

Despesas bancarias 

Pagamento de aluguel 

Agua, luz, gas, telefone e Internet 

Realizacao de aplica~oes financeiras 

Outras safdas 
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2.1 Total das saldas 

3. Saldo de caixa gerado (1.1 - 2.1) 

4. Saldo de caixa inicial 

5. Saldo inicial de aplicac5es financeiras 

6. Aplicacao/ Resgate de aplicacoes financeiras 

7. Saldo inicial de permanencia em bancos 

8. Variacao da permanencia em bancos 

9. Saldo final de aplicacoes (5 + 6} 

10. Saldo final de permanencia em bancos (7 + 8} 

Saldo final de caixa (4 + 9 + 10) 
Fonte: Santos (2004, p.63) 

5.5.6 Gerenciamento de dados do fluxo de caixa 

Santos (2004) cita que o fluxo de caixa e urn receptor dos dados 

financeiros gerados por todas as areas da empresa, sendo as 

projec;oes de recebimentos de vendas, pagamentos de compras, 

pessoal, servic;os de terceiros, juros, impostos, receitas e gastos 

diversos sao informac;oes importadas de diversas areas da empresa 

pelo fluxo de caixa. 

Quando existe sistema de informatizac;ao na empresa, a 

importac;ao dos dados mencionados para o fluxo de caixa e mais facil, 

caso haja integrac;ao entre os sistemas, de modo a automatizar o fluxo 

de dados. Porem, se os sistemas da empresa nao permitem essa 

integrac;ao, os dados precisarao ser impressos de seus sistemas 

geradores e entao serao novamente digitados para alimentar o fluxo de 

caixa. Assim, a nao-integrac;ao dos sistemas gera custos e esforc;os 

adicionais para a operac;ao do fluxo de caixa. 

Em muitos casos, a administrac;ao de caixa precisa fazer suas 

pr6prias projec;oes com base nos dados atuais e naqueles referentes ao 

passado, pois mesmo quando existe a interligac;ao das informac;oes 

geradas pelos diversos sistemas da empresa nem sempre poderao ser 

utilizados desta forma, devido a diferenc;a do formato entre eles. 
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Figura 1 - Exemplo generico integrado ao fluxo de caixa. 

t Vendas I 
I 

I Contas a receber I 
I 

I Compras I 
I 

I Contas a pagar I 
I 

-' Fluxo de Caixa I I 

t Folha de pagamento I 
I 

I Financiamentos L 
I 

l Contratos I 
I 

t Tributos e taxas I 
I 

Fonte: Santos (2004, p.64) 

5.5. 7 Controle de caixa 

Caixa e o saldo referente a movimenta~ao e todas a entradas e 

safdas da empresa, de urn investimento, de uma pessoa, em urn 

determinado espa~o de tempo. 

Segundo Santos (2004), a atividade de controle de caixa lida com 

as questoes referentes a sobra ou insuficiencia de caixa, alem de 

buscar a distribui~ao adequada dos saldos de caixa dentro do prazo de 

cobertura. 

0 controle de caixa nao e uma atividade desvinculada do 

planejamento de caixa, ambas sao complementares e interagem 

continuamente, permitindo ao gestor analisar e decidir entre 

investimento, no caso de sobra de caixa, ocasionado por vendas a vista 

e pagamentos a prazo e tambem com rela~ao a reserva de caixa que 

normalmente as empresas mantem. Esse dinheiro resultante das duas 
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situayoes requer manutenyao, pois esta sujeito a variayoes diarias, 

podendo ser aplicado no mercado financeiro, porem, deve-se analisar 

entre as diversas opyoes de investimento e levar em conta 

investimentos que ofereyam menor risco e aplicayao de curto prazo, 

permitindo a empresa honrar seus compromissos e ao mesmo tempo 

nao deixar o dinheiro parado. Ja no caso da falta de liquidez, a 

empresa podera recorrer aos financiamentos ou emprestimos. 

Frezatti (1997 p.43) cita que "a gestao do fluxo de caixa de uma 

empresa passa pela estruturayao conceitual de elementos que irao 

afetar a liquidez e mesmo viabilizar seu adequado gerenciamento". 

Para o autor existem sete pontos importantes a serem considerados na 

gestao do fluxo de caixa, conforme apresentado na Figura 2, abaixo: 

Figura 2 - Estrutura dos componentes para a gestio do fluxo de 
caixa. 

Principios 

, 

Fluxo de informayoes Relayoes Estrutura 
bancarias • ... de Capital 

,, 
Analise das entradas e Concentr~ao de fundos Investimentos e 

saidas operacionais Captayoes 

Fonte: Frezatti (1997, p.44) 
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A correla9ao destes elementos permite a empresa maior 

facilidade nas analises e tomadas de decisao, desta forma e possfvel 

ter mais tempo para decidir qual melhor op9ao, haja vista que, no 

sistema financeiro brasileiro, existe grande diferen9a entre as taxas de 

juros da capta9ao e da aplica9ao de recursos financeiros. Esse fato 

deve ser explorado adequadamente nas decisoes de investimento das 

sobras de caixa, bern como, no caso de financiamentos e emprestimos. 

As sobras de caixa tambem podem ser aplicadas fora do mercado 

financeiro, de forma vantajosa, isso e possivel, quando a empresa usa 

seu caixa para antecipar pagamentos a fornecedores e obtem uma taxa 

de desconto maior do que a rentabilidade das aplica9oes financeiras. 

Tambem e possivel usar as sobras de caixa para financiamento 

de clientes, oferecendo prazo maior de pagamento, mediante a 

cobran9a de encargos financeiros. A taxa de juros cobrada pode ser 

maior do que a obtida nas aplica9oes financeiras. Porem, mesmo que 

os dados gerados pelo fluxo de caixa sejam confiaveis, e recomendavel 

manter pequena margem de folga nas aplica9oes das sobras de caixa 

para prevenir eventuais erros de previsao. 

Em alguns casos, pode ocorrer que o saldo de caixa seja 

insuficiente para completar urn perfodo exato de aplica9ao. Se a 

diferen9a for pequena, pode ser vantajoso utilizar financiamento de 

curtrssimo prazo para completar o prazo. 

Outro ponto que deve ser controlado sao as oscila9oes de caixa, 

quando essas ocorrem constantemente podem acarretar em despesas 

desnecessarias, pelo fato de as taxas de capta9ao serem bern maiores 

do que as de aplica9ao tornando desvantajosas financeiramente as 

necessidades de caixa. Pode acontecer que justamente no dia em que 

o saldo de caixa fica negativo acarrete pagamento de juros sobre 

emprestimos de curto prazo usados para financia-lo em valor superior 

aos juros obtidos enquanto o caixa esta positivo. 

De acordo com Santos (2004), as oscila96es do fluxo de caixa 

podem ser eliminadas com o deslocamento dos saldos positivos para 
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aqueles dias em que existem deficits de caixa. 0 primeiro ponto a ser 

examinado e a existencia de concentrac;ao de desembolsos em poucas 

datas. Quando isso acontece, tende a provocar o surgimento de pontos 

de estrangulamento no fluxo de caixa. 

Para reduzir as variac;oes nos saldos de caixa devem ser 

adotadas medidas visando produzir efeitos permanentes, por isso, nao 

sao de natureza financeira, tais medidas podem ser alterac;oes no 

processo de produc;ao ou operac;ao e nos cronogramas de compras e 

vendas. 

Segundo Solomon et a/ (1981, p.179) "A determinac;ao do saldo 

operacional apropriado, quando os fluxos de caixas nao estao 

sincronizados, mas sao previsfveis, e urn problema de minimizac;ao de 

custos totais". 

Os ativos permanentes das empresas tern maior retorno que os 

ativos correntes, como e o caso das disponibilidades financeiras. 

Assim, quando uma empresa mantem urn saldo de caixa elevado, 

aumenta sua protec;ao contra imprevistos, mas reduz a rentabilidade 

media de seus ativos. 

Santos (2004 p.73) Cita que "Urn mesmo volume de vendas pode 

ser obtido de varios volumes de caixa. 0 menor volume de caixa que 

pode ser mantido para gerar certo volume de vendas e o nfvel 6timo de 

caixa". 

Solomon et a/ (1981) menciona que varios mode los formais tern 

sido desenvolvidos visando eliminar o problema do saldo de caixa, 

estes sao criados com o utilizac;ao mais criterioso de estoques. Os 

dados necessaries para o uso de urn modelo deveram ser baseados nas 

safdas liquidas totais de caixa no perfodo de interesse, os custos de 

transac;ao para o reabastecimento do saldo de caixa atraves de venda 

de tftulos ou da obtenc;ao de emprestimos, bern como a taxa de juros 

auferida nas operac;oes. 

Sao varias as maneiras para minimizar as oscilac;oes de caixa, no 

entanto, tudo depende da estrutura e interesse de cada empresa. 
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Considerando os conceitos e modelos apresentados neste trabalho, na 

proxima se9ao serao realizados o levantamento da situa9ao atual da 

empresa em estudo e a aplicayao destes conceitos. 
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6 METODOLOGIA 

A metodologia de uma pesquisa e o instrumento pelo qual a 

investiga9a0 do problema proposto e viabilizada, a fim de que OS 

objetivos tra9ados sejam atingidos. 

Para Gil (1999, p.42), a pesquisa tern urn carater pragmatico, e 

urn "processo formal e sistematico de desenvolvimento do metodo 

cientffico. 0 objetivo fundamental da pesquisa e descobrir respostas 

para problemas mediante o emprego de procedimentos cientfficos". 

Portanto, a defini9ao da metodologia a ser utilizada em uma 

pesquisa e de fundamental importancia para que se obtenha o melhor 

resultado, de modo que este seja confiavel e possa servir como base 

para desenvolver novas pesquisas. 

Sao varias as formas de classificar uma pesquisa, porem, 

mediante os objetivos e finalidades desse estudo, considerando as 

defini96es de Gil (1999), optou-se por uma pesquisa aplicada, do ponto 

de vista da natureza, ja que tern o objetivo de gerar conhecimento para 

aplica9ao pratica dirigidos a solu9ao de problemas especfficos e 

envolve verdades e interesses locais. 

Em rela9ao a abordagem do problema, sera utilizada a 

metodologia qualitativa, uma vez que o ambiente natural e a fonte 

b'asica para coleta de dados e nao utiliza metodos e tecnicas 

estatfsticas. E uma pesquisa explorat6ria do ponto de vista de seus 

objetivos, pois visa proporcionar maior familiaridade com o problema, 

envolvendo levantamento bibliografico e Estudos de Caso. 

Como procedimentos tecnicos, a pesquisa tern caracterfstica 

bibliografica, pois sera elaborada a partir de material ja publicado. 
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Para o desenvolvimento do trabalho, sera seguido o cronograma 

apresentado no quadro 4 abaixo: 

Quadro 4 - Cronograma 

ATIVIDADE MAl JUN JUL AGO SET OUT NOV 

Entrega do Pre-projeto 

Reunioes de orienta98o 

Aprofundamento na pesquisa 

te6rica 

Definigao de Empresa para estudo 

Coleta de dados da Empresa 

Elabora98o do Desenvolvimento 

Revisao e corregoes 

Conclusao da Monografia 

Entrega da Monografia 

Fonte: Pr6pno autor 
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7 ESTUDO DE CASO 

7.1 A EMPRESA 

A empresa objeto de estudo, foi fundada em agosto de 2008, sob 

a razao social de "SANADER MERCADO E ACOUGUE L TDA-ME", 

situada na Avenida Parafba, 540, na cidade de lvaipora, estado do 

Parana. Empresa de pequeno porte, com carater comercial, que 

objetiva o comercio varejista de generos alimentlcios em geral, 

varejista de carnes e hortifrutigranjeiros. 

A empresa e familiar, constitufda juridicamente pela sociedade de 

dois irmaos. Tern como funcionarios os pr6prios s6cios, onde urn 

exerce a funcao de agougueiro e administra as atividades diarias do 

estabelecimento, sendo orientado pelo outro s6cio, este responsavel 

pelas atividades financeiras da empresa. Tambem faz parte do quadro 

funcional, a esposa de urn dos s6cios, que ajuda nas demais fungoes. 

Localizada no centro da cidade, a empresa tern varios 

concorrentes, estes de diversos portes, o que dificulta muito a 

expansao do neg6cio, basicamente esta operando com o agougue, pois 

para produtos de primeira necessidade a empresa nao consegue prego 

competitivo. Com atividade de segunda a sabado das 8:30 as 19:00h e 

domingos e feriados das 8:30 as 13:00h, a empresa consegue nos fins 

de semana e feriados atingir urn volume maior de vendas, isso ocorre 

pelo fato de os concorrentes de maior porte nao operarem nos 

domingos e feriados. 

Em setembro de 2009, durante a realizagao deste trabalho, a 

empresa fez alteragao no contrato social, passando a ser administrada 

por ambos os s6cios com igualdade de direitos e obrigagoes, tambem 

mudou sua instalagao para a Rua Getulio Vargas, 135, urn bairro na 

periferia, urn dos maiores e mais habitados da cidade. A nova sede 

conta agora com urn espago maior, tendo possibilidade de 

comercializar maior diversidade e quantidade de produtos, bern como 
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prec;os mais competitivos, oferecendo uma instalac;ao mais confortavel 

para a realizac;ao das operac;oes e atendimento aos clientes. 

As fotos abaixo apresentam a empresa na epoca do infcio das 

atividades e a nova sede, ap6s urn ano de atividade: 

Antiga lnstala~ao - Agosto de 2008 

Nova lnstala~ao - Setembro de 2009-
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7.2 LEVANTAMENTO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA 

As informa96es descritas a seguir, ocorreram atraves de 

acompanhamento em campo dos processos da empresa feito pelo autor 

e com a colabora9ao dos proprietarios. Visto que se trata de uma 

empresa familiar de pequeno porte, nao existe defini9ao formal de 

cargos e salarios, basicamente a empresa e controlada no dia a dia por 

um dos s6cios que e responsavel pelo funcionamento do 

estabelecimento. Ele e quem realiza as compras de todos os produtos 

comercializados no mercado e no a9ougue, tambem faz a prepara9ao 

dos embutidos, dos defumados, dos cortes de carne em geral e faz o 

acompanhamento das vendas. A esposa de um dos proprietarios ajuda 

na reposi9ao e acomoda9ao dos produtos nas prateleiras, executa a 

fun9ao de caixa, limpeza e auxilia nas demais atividades. 0 outro s6cio 

por sua vez, faz o acompanhamento semanal atraves das informa96es 

que lhe sao fornecidas por telefone, ele se encarrega de orientar e 

sempre que e possfvel vai ate o mercado e fica alguns dias para tentar 

resolver assuntos pendentes, isso se da pelo fato de que esse s6cio 

reside em outra cidade e e funcionario de outra empresa. 

0 mercado funciona da seguinte forma: 

As compras sao realizadas, na maioria das vezes a prazo, com 

pagamentos entre 7, 14, 21 e 28 dias, quase todas com cheque pre

datado, sao poucos os boletos bancarios, as condi96es de pagamento 

depende de cada fornecedor e quantidade de produto adquirida. As 

compras acontecem quando o produto ja esta em falta, nao existe 

programa9ao, ou acompanhamento de estoque. Para alguns produtos, a 

compra e facil, sendo possfvel fazer por telefone e o prazo de entrega 

e imediato, porem outros requerem a visita do vendedor para fazer o 

pedido e a entrega varia de 3 a 10 dias. 

As vendas sao maior parte a vista, porem tem um volume 

razoavel de vendas a prazo. As vendas a prazo, muitas vezes, nao sao 

recebidas na data combinada, acarretando custos e dificultando as 
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negocia96es da empresa. Gada venda a prazo gera uma promiss6ria 

que e a (mica forma de controle que a empresa utiliza, nao existe 

cadastro de clientes e nao e utilizado o servi9o comercial de prote9ao 

ao credito. Em caso de inadimplencia, os pr6prios donos sao quem 

fazem as cobran9as, muitas vezes tendo dificuldades para receber e 

sofrendo ate amea9as. 

As transa96es tanto de compras como de vendas sao anotadas 

diariamente em um rascunho e sao transcritas para um caderno no final 

de cada expediente. 

Os pagamentos com boleto e as contas de luz, telefone e agua 

muitas vezes nao sao cumpridas nas datas de vencimento, devido a 
falta de controle de fluxo de caixa. 

As entradas e safdas de mercadorias nao sao controladas, pois a 

empresa nao tern uma sistematica de controle de estoque, somente e 

anotado o valor de cada venda efetuada. A maior dificuldade 

apresentada e o controle das mercadorias do a9ougue, pois a carne, 

principalmente a bovina, sofre muita quebra entre a aquisi9ao e a 

venda, devido a desossa, a demora no giro do produto, o que muitas 

vezes acarreta em sua perda, visto que por se tratar de item perecfvel 

0 tempo de durabilidade e pequeno. 

Os produtos utilizados para consumo na empresa, no caso de 

materiais de limpeza, tambem nao sao controlados. Sao retirados do 

estoque e utilizados imediatamente, nao existe separa9ao de produtos 

a serem utilizados no estabelecimento e os produtos a serem 

comercializados. 

A empresa tern apresentado dificuldade financeira. 0 confronto 

entre as contas nao dao resultado positivo, embora haja muita entrada 

de mercadoria, ou seja, as contas as pagar aumentam, as vendas nao 

acompanham e nao existe volume de estoque que justifique tal 

diferen9a. A empresa esta sempre trabalhando com pagamentos a 

prazo e driblando as dificuldades diarias. As anota96es nao sao 

totalmente confiaveis, isso ocorre porque muitas transa96es, tanto de 
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compra como de venda, sao esquecidas e acabam nao compondo o 

controle existente, ou seja, as anotac;oes no caderno. 

Durante seu primeiro ano de atividade, a empresa passou por 

muitas dificuldades, devido a inadimplemcia de clientes e a compras 

mal sucedidas. Para manter a empresa operando, um dos s6cios 

precisou arcar com muitas das dividas adquiridas no decorrer do 

perfodo. A alterac;ao contratual e a mudanc;a de local aconteceram na 

tentativa de reverter essa situac;ao e alavancar as vendas que vinham 

caindo cada vez mais, devido a pouca diversidade de produtos, altos 

prec;os, a falta de propaganda, ma localizac;ao do estabelecimento, 

alem da falta de controle e ma administrac;ao apresentada. 

Diante das informac;oes levantadas e o estudo bibliografico 

realizado, na proxima sec;ao sera apresentada uma proposta de 

reestruturac;ao financeira focando principalmente o fluxo de caixa, de 

forma a oferecer a empresa uma maneira de controle que permita maior 

confiabilidade nas informac;oes, facilidade de controle dos pagamentos 

e recebimentos. 
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8 PROPOSTA DE REESTRUTURACAO 

8.1 ANALISE DOS DADOS 

Analisando os dados coletados, observa-se que a empresa 

necessita urgente de controle em varios pontos. Antes de apresentar 

urn modelo de fluxo de caixa, se faz necessaria alterar alguns 

processes para facilitar o dia a dia da empresa e permitir que qualquer 

sistematica de controls tenha resultado satisfat6rio. 

Os pontos frageis levantados sao varios, mas para adotar o 

habito de acompanhamento e controle, e necessaria repensar e 

modificar a maneira que a empresa vern utilizando ate entao. Nem 

sempre isso e possfvel, pois mudar a rotina, muitas vezes parece ser 

mais urn trabalho a fazer. Por isso e importante que as pessoas 

envolvidas estejam dispostas a colaborar para que as mudanc;as 

acontec;am e surtam resultados positivo. 

8.2 SUGESTAO DE MELHORIA NO PROCESSO DE COMPRA 

Ap6s analise das atividades diarias, sugere-se que a primeira 

etapa a ser mudada, seja o processo de compras, pois a aquisic;ao do 

produto somente quando o estoque ja terminou, acarreta, alem da falta 

do produto, a possibilidade de perder o cliente, o descontrole de datas 

de pagamento, e o proprio desequilfbrio financeiro. 

De infcio a empresa precisa reavaliar a sistematica de 

pagamento, qual a melhor estrategia financeira para aquisic;ao dos 

produtos, se a compra a vista ou a prazo. Como a empresa apresenta 

certa dificuldade financeira para pagamento a vista de determinadas 

quantias, e necessaria avaliar ainda se e vantajoso ela recorrer a 

algum tipo de apoio as pequenas empresas ou programas de 
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desenvolvimento que sao ofertados pelo QOVerno, onde OS juros sao 

muito baixos e muitas vezes sao interessantes para obter capital de 

giro e financiamentos de equipamentos. Com essa informa9ao a 

empresa poden~ comparar de que forma obtera maior vantagem 

financeira, pois determinados emprestimos, como e o caso de Capital 

de Giro ofertado a pequenas empresas pela Caixa Economica Federal e 

pelo Banco do Brasil, onde o juro cobrado e inferior a 1% ao mes e o 

emprestimo pode ser parcelado em ate 24 meses. Nesse caso negociar 

urn born desconto na compra a vista proporciona a empresa trabalhar 

com pre9os mais competitivos e programar esse pagamento para uma 

(mica data, facilitando o controle de caixa. 

Para as compras a prazo e importante que a empresa obtenha 

perfodos para pagamento que sejam superiores ao perfodo que eta 

oferece nas vendas a prazo, evitando atraso nos pagamentos, 

despesas desnecessarias, e/ou ainda o bloqueio de credito para novos 

pedidos. Mesmo com essa providencia e preciso lembrar que ainda 

assim pode ocorrer diferen9a entre as datas de recebimento dos 

clientes e a data de pagamento aos fornecedores, isso pode acontecer 

com a inadimplencia dos clientes, entao e necessaria que a empresa 

avalie essa possibilidade com antecedencia e mantenha certa quantia 

de reserva para situa9cSes como essa. 

Ap6s definir qual a melhor forma de pagamento para os pedidos, 

e importante que a empresa saiba que produtos sao necessarios 

comprar. Como nao existe nenhum controle atualmente, sugere-se criar 

uma lista dos produtos comercializados e fazer acompanhamento do 

estoque. 0 acompanhamento pode ser apenas visual, nao sendo 

necessaria que a empresa tenha nenhum sistema sofisticado para 

realizar esse controle, basta apenas que a pessoa que organiza as 

prateleiras fique atenta para a quantidade de produtos disponfvel. 

Para facilitar ainda mais, e interessante que seja estipulada uma 

quantidade mfnima de estoque para cada produto, ou seja, definir qual 

quantidade do produto e suficiente para que este nao falte antes que a 

empresa receba uma nova remessa, para isso deve ser considerado o 
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tempo necessaria entre colocar o pedido e sua entrega. Quando essa 

quantidade for atingida, devera ser informado ao responsavel pelas 

compras para que ele providencie o novo pedido. Conforme a 

diversidade dos produtos for aumentando, esses deverao ser inclufdos 

nessa lista, bem como definido seu lote mfnimo de estoque. 

Nessa mesma lista, a empresa pode manter um hist6rico das 

aquisi<;oes, o que permitira fazer um comparative da evolu<;ao dos 

pre<;os e serve tambem como informa<;ao para negocia<;ao no momento 

da compra. Outro ponto importante e amenizar o trabalho de compra, 

ou seja, o responsavel pelas compras, que no caso e responsavel por 

outras atividades, precisa interromper o que esta fazendo varias vezes 

para atender vendedores, 0 ideal e que seja estipulado no maximo dois 

dias para fazer os pedidos, considerando a disponibilidade dos 

fornecedores, visto que alguns nao tem atendimento, nem entrega 

imediatos. Dessa forma a pessoa encarregada das compras tera maior 

facilidade para negociar, controlar as compras evitando que haja 

problemas de esquecimento das anota<;oes, pois varias atribui<;oes ao 

mesmo tempo sobrecarregam e o resultado nao e satisfat6rio em 

nenhuma das atividades, alem do esgotamento do comprador. 

Para elaborar uma lista de produtos alguns itens sao importantes, 

tais como: a descri<;ao dos produtos, a marca, a quantidade adquirida, 

fornecedor, unidade de medida, a data do pedido, a data de entrega, o 

valor unitario, impastos e valor total. Essas informa<;oes sao muito 

uteis, pois alem de propiciar dados para negocia<;ao, e possfvel fazer 

levantamento de estoque, consumo e obter os dados para compor o 

pre<;o de venda de cada produto. 

Existem varios programas que oferecem diversas formas de 

controle de compra, estoque, vendas, financeiro, entre outros, mas no 

caso, a empresa em estudo, necessita de uma alternativa mais 

economica, portanto buscou-se uma alternativa simples e de facil 

manuseio. Como essa lista podera ser utilizada tanto no controle de 

estoque, como hist6rico de compra, ate mesmo para elaborar os pre<;os 
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de venda, e ainda facilitar outros controles que se fa9am necessarios 

futuramente, optou-se por uma planilha do Excel. 

Com base na necessidade da empresa e nas informa96es por ela 

fornecidas, foi elaborado urn modelo de lista de produtos, contendo a 

descri9ao dos itens, marcas, unidades de medida, prec;o, data de 

compra, fornecedor e data de entrega. Porem algumas informac;oes 

foram alteradas a fim de manter sigilo de dados da empresa. 

0 modelo abaixo podera ser adotado pela empresa bastando 

apenas que ela utilize planilha do Excel, nao tendo nenhum custo 

adicional: 

Figura 3 - Modelo de lista de Produtos e Hist6rico de Precos. 

MERCADO E ACOUGUE SANADER LISTA E HISTORICO DE PEDIDO 

DESCRICAO MARCA QTDE UM 
PRE CO DATA 

FORNECEDOR 
DATA 

UNIT. PEDIDO ENTREGA 
ACUCAR 1 K (fardo e/ 30k) UNIAO 1 fd 1,33 15/09/09 AT ACADO RIO PRETO 21/09/09 

ACUCAR 2K ALTO ALEGRE 30 pt 2,63 15/09/09 ATACADO RIO PRETO 21/09/09 

ACUCAR 5K (fardo e/6 unid) CRIST ALCUCAR 2 fd 35,34 15/09/09 AT ACADO RIO PRETO 21/09/09 

ALHO SOL TO DAGRANJA 10 k] 6,30 17/09/09 DAGRANJA 17/09/09 

ARROZ BRANCO 5K PAULISTA 12 pt 7,30 17/09/09 MAQUINA PAULISTA 18/09/09 

ARROZ PARBOLIZADO 1 K RAMPINELLI 2 fd 45,00 17/09/09 ATACADO MARINGA 22/09/09 

CAFE250GR SERRA ALTA 20 pt 2,00 15/09/09 SERRA ALTA 17/09/09 

CAFE 500GR COAMO 20 pt 3 74 15/09/09 COAMO 25/09/09 

CEBOLA DAGRANJA 20 k 1 00 17/09/09 DAGRANJA 17/09/09 

EXTRATO TOMATE PNO ELEFANTE 20 unid 1,07 17/09/09 ATACADO MARINGA 22/09/09 

CERVEJA CX C/12 UNID SKIN 5 ex 10,65 15/09/09 NOVA SKIN 21/09/09 

CERVEJA CX C/12 UNID CONTI 10 ex 12,50 15/09/09 CONTI 21/09/09 

CERVEJA CX C/12 UNID BRAHM A 1 ex 13,80 15/09/09 SKOL 21/09/09 

CERVEJA CX C/12 UNID SKOL 5 ex 14,40 15/09/09 SKOL 21/09/09 

COCA COLA 2L T COCA 12 unid 3,06 15/09/09 SKOL 21/09/09 

COCA COLA LATA COCA 12 unid 1,06 15/09/09 SKOL 21109/09 

GUARANA2LT ANTARTICA 12 unid 2,45 17/09/09 ANTARTICA 21109/09 

GUARANA LATA ANTARTICA 16 unid 1,10 17/09/09 ANTARTICA 21/09/09 

PEPSI2LT ANTARTICA 6 unid 2,45 17/09/09 ANTARTICA 21109/09 

SODA LIMONADA 2LT ANTARTICA 6 unid 2 19 17/09/09 ANTARTICA 21/09/09 

OLEO LATA 900 ML (ex e/20unid) COAMO 8 ex 43,80 17/09/09 COAMO 25/09/09 

OLEO PET 900 ML (ex e/20 unid) COAMO 14 ex 36,60 17/09/09 COAMO 25/09/09 

ovos ex c112 DAGRANJA 15 ex 1,85 17/09/09 DA GRANJA 17/09/09 

PAPEL HIG. C/4- 30M (fardo e/16 unid) PERSONAL 2 fd 20 64 15/09/09 ATACADO RIO PRETO 21109/09 

PAPEL HIG. C/4 - 60M PERSONAL 1 fd 35 20 15/09/09 AT ACADO RIO PRETO 21/09/09 

SABAO C/5 UNID (eaixa e/ 5 unid) YPE 2 ex 59 60 17/09/09 ATACADO MARINGA 22/09/09 

SABAO EM PO 1 K OMO 20 unid 4 75 17/09/09 ATACADO MARINGA 22/09/09 

Fonte: Proprio autor 
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Mantendo os dados sempre atualizados a empresa tera em maos 

uma ferramenta util e facilitadora para confecc;ao de qualquer outro 

relat6rio que se fac;a necessaria. Como por exemplo, a elaborac;ao do 

prec;o de vendas, onde ela podera utilizar as colunas com informac;oes 

do produto, unidade de medida, quantidade e prec;o para elaborar uma 

tabela de vendas, sendo necessaria apenas completar algumas 

informac;oes com relac;ao aos criterios adotados que compoem o prec;o 

de venda de cada produto, como e o caso da margem de contribuic;ao 

entre outros. 

8.3 SUGESTAO DE MELHORIA PARA CONTROLE DE ITENS DE 

CON SUMO 

A empresa tambem deve levar em conta que a separac;ao de itens 

para consumo e os de venda, e extremamente necessaria. Se nao 

houver urn controle, fica diffcil ate mesmo compor o prec;o de venda, 

pois cada detalhe e importante. 

Os itens de consumo devem ser considerados na composic;ao do 

prec;o de venda, assim como, o consumo de energia, agua, telefone, 

etc. Esses conhecidos como despesas operacionais. 

Para que haja urn controle bastante efetivo, basta criar uma 

tabela de consumo, onde podera ser relacionado o produto, a 

quantidade, qual destinac;ao, quem solicitou e a data em foi requisitado. 

Desta forma a empresa sabera no decorrer de urn perfodo quanto 

esta gastando com os produtos de consumo e tera condic;oes de corrigir 

exageros, alterar processos e ate mesmo substituir produtos por outros 

mais economicos. 

Outra vantagem e que esse tipo de acompanhamento gera ao 

usuario certo comprometimento, fazendo com que ele proprio muitas 

vezes tenha mais cuidado no manuseio e utilize somente a quantidade 
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necessaria. E uma forma de conscientizagao, ja que sem o controle, ate 

mesmo o usuario nao tern ideia de quanto pode estar desperdigando. 

Para facilitar o controle dos produtos utilizados nos processes do 

mercado, ou seja, produtos de consume, e interessante que se faga 

anotagao de cada produto utilizado, desta forma empresa tera 

conhecimento do custo dos produtos de consume, no entanto, esse 

custo pode ser apurado no final de urn determinado perfodo. Como a 

utilizagao acontece dia a dia, sugere-se adotar uma folha de 

requisigao, conforme o modelo apresentado abaixo. Essa requisigao 

podera ser entregue no caixa ou mantida no mesmo local que fez a 

requisigao, para ser recolhida e langada depois na ficha de controle de 

consume: 

Figura 4 - Modelo de Solicitacao de produto para consumo. 

MERCADO E ACOUGUE SANADER ANO: 2 

FOLHA DE SOLICITACAO 

PRODUTO: QTDE: UM 
Detergente 1 unid 

DESTINO I 
Ac;ougue 

SETOR: 

SOLICIT ANTE DATA 
Joao Tenorio 15/09/09 

Fonte: Proprio autor 
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A folha de solicitac;ao pode ser confeccionada em papel comum 

ou dependendo do interesse da empresa, podera ser confeccionada por 

uma grafica, caso haja necessidade de grandes volumes. 

A fim de conhecer qual a representatividade do valor de consumo 

de cada produto, pode se utilizar uma ficha ou tabela de controle, 

conforme o modelo apresentado abaixo, onde podem constar os 

mesmos dados da folha de solicitac;ao, acrescidos os valores unitarios, 

valor total e soma. Desta forma empresa tera conhecimento do custo 

total de cada produto utilizado como consumo. Esse custo pode ser 

apurado no final de um determinado perfodo. 

Figura 5 - Modelo de Ficha de controle de produto de consumo. 

MERCADO E ACOUGUE SANADER AN0:2 

TABELA DE CONSUMO 

PRODUTO: DETERGENTE 

QTDE UM DESTINO I SETOR SOLICIT ANTE DATA 
CUSTO CUSTO 
UNIT. TOTAL 

1 unid ACOUGUE JOAO TENORIO 15/09/09 0,75 0,75 

1 unid SALA DE PREPARO JOAO TENORIO 16/09/09 0,75 0,75 

2 unid COZINHA CIDA 02/10/09 0,79 1,58 

SOMA 3,08 

Fonte: Proprio autor 

Essa ficha ou tabela podera ser confeccionada em papel, outra 

maneira muito pratica, e utilizar uma planilha do Excel, alem de facilitar 

o manuseio, ficara mais facil e confiavel fazer analise e comparatives 

com outros relat6rios e tabelas. 
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8.4 SUGESTAO PARA ELABORACAO DE FLUXO DE CAIXA 

A empresa adotando as medidas mencionadas anteriormente tera 

maior facilidade para controlar seu capital de giro com isso seu fluxo 

de caixa. 

Com o controle do fluxo de caixa, a empresa tera informa96es 

suficientes para a tomada de decisoes no que diz respeito a sobra ou 

ate mesmo na insuficiencia de caixa para honrar compromissos. Pois 

ela sabera antecipadamente qual a situa9ao futura de suas transa96es 

financeiras, tendo tempo para analisar e optar pela melhor alternativa 

tanto no caso de investimento como no caso de emprestimo. 

Como a empresa trabalha com condi9ao de pagamento a prazo 

com diversas datas de vencimento, limitadas a 28 dias e vendas a 

prazo com vencimentos de ate 30, uma alternativa interessante e 

utilizar o fluxo de caixa de curto prazo, ou seja, com cobertura de 30 

corridos e acompanhamento diario. 

8.4. 1 Sistematica para Controle de fluxo de caixa 

Aproveitando o controle de venda diario que a empresa utiliza, 

juntamente com o modele de controle de compras sugerido 

anteriormente, e possivel criar um sistema de fluxo de caixa simples e 

funcional. 

Com o uso do Excel cria-se um arquivo "Fiuxo de Caixa" com 

algumas pastas. Uma pasta onde serao lan9adas as vendas a vista, a 

prazo e os recebimentos diaries. Outra pasta para Jan9amento das 

contas a pagar, tais como: despesas fixas, taxas, impostos, salaries, 

fornecedores, etc. Essas informa96es devem ser atreladas a planilha 

que vai compor o fluxo de caixa diario, considerando a data de 

vencimento de cada transa9ao, ou sua somat6ria, por exemplo: 

pagamento a mais de um fornecedor no mesmo dia, no fluxo de caixa 
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deve constar o valor total a ser pago, ou seja a somat6rio dos valores 

de cada fornecedor. 

Na figura abaixo, e apresentado o modelo de planilha para 

langamento das vendas: 

Figura 6 - Modelo de Planilha de Lancamento de vendas 

Vendas Mes Setembro-2009 

Data V. a vista V. a prazo V. Total Receb. 

1 1.430,00 178,00 1.608,00 277,00 

2 880,00 81,80 961,80 

3 1.120,00 191,67 1.311,67 224,55 

4 767,00 135,36 902,36 11,50 

5 1.079,00 237,80 1.316,80 342,00 

6 967,00 58,05 1.025,05 72,15 

7 478,00 47,07 525,07 342,55 

8 696,00 79,44 775,44 13,50 

9 687,00 80,95 767,95 147,30 

10 856,00 326,40 1.182,40 320,45 

11 754,45 244,18 998,63 74,70 

12 1.126,00 56,33 1.182,33 76,50 

13 822,00 7,25 829,25 109,50 

14 539,00 26,49 565,49 76,00 

15 923,00 61,31 984,31 

16 244,20 17,08 261,28 94,00 

17 736,80 199,61 936,41 16,20 

18 893,40 212,86 1.106,26 15,90 

19 998,00 13,85 1.011,85 

20 1.079,00 58,05 1.137,05 320,45 

21 478,00 47,07 525,07 74,70 

22 696,00 79,44 775,44 76,50 

23 687,00 80,95 767,95 76,50 

24 539,00 7,25 546,25 109,50 

25 923,00 26,49 949,49 76,00 

26 244,20 61,31 305,51 

27 767,00 17,08 784,08 94,00 

28 998,00 199,61 1.197,61 

29 1.079,00 212,86 1.291,86 335,00 

30 1.234,00 123,00 1.357,00 256,00 

Total 24.721,05 3.168,61 27.889,66 3.632,45 

Fonte: Pr6prio autor 
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A planilha acima pode substituir o caderno utilizado para esses 

lan~amentos, de modo a facilitar a intera~ao dos lan~amentos com o 

fluxo de caixa. 

Outra planilha sugerida e para controle das contas a pagar, 

apresentada na figura 7, a baixo: 

Figura 7 - Modelo de Planilha de Lan~amento de Contas a Pagar 

Periodo: Setembro/2009 
Contas 
Despesas Fixas Valor Venc. 
Aluguel 250,00 1 
Agua 43,87 2 
Luz 396,78 2 
Fone 189,23 5 

Contador 115,00 15 
Impasto 167,00 29 
INSS 51,31 29 
Despesas Bancarias 28,00 1 
Manutengao 70,00 21 
Soma 1.311,19 

Sa Iarios 550,00 1 

Pro-labore 2.000,00 5 

Fornecedor Valor Venc. 
Sui no 1.766,00 1 
Atacado Maringa 387,00 1 
Atacado Marco 795,60 2 
Frango 394,30 2 
Carvao Cacique 123,00 5 
Paulista 140,00 5 
Frigocenter 404,76 10 
Serra alta 80,00 10 
Rio Preto 136,78 15 
Frigocenter 340,00 15 
Makita 50,00 29 
Atacado baixinho 125,50 29 
Frango 456,80 30 
Soma 5.199,74 

Total Mes 9.060,93 

Fonte: Pr6prio autor 
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Todas essas informa9oes a empresa ja tern, porem falta controlar. 

Os dados das planilhas de venda e contas a pagar irao compor o fluxo 

de caixa, conforme modele apresentado na figura 8, abaixo: 

Figura 8 - Modelo de Planilha para fluxo de Caixa 

DESCRICAO DAS CONTAS PER[ODO 
1/9 2/9 3/9 29/9 30/9 

1. Caixa lnicial 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 
Banco (saldo conta corrente) 1.000,00 500,00 325,70 500,00 500,00 
2. Entradas de Caixa 
Vendas a Vista 1.880,00 1.480,00 1.336,00 1.679,00 1.234,00 
Vendas a Prazo (cheque e promiss6rias) 178,00 81,80 67,00 118,00 123,00 
Contas a receber -178,00 -81,80 -67,00 -118,00 -123,00 
Outros recebimentos. 277,00 148,00 399,00 335,00 488,00 
Resgate de aplicagoes financeiras 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 
Juros de aplicagoes financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emprestimos 0,00 50,00 0,00 0,00 0,00 

( = ) Total das entradas (1 + 2) 3.307,00 2.328,00 2.210,70 3.664,00 2.372,00 

3. Sardas de Caixa 
Fornecedores 1.978,00 985,00 1.288,00 520,00 457,00 
Folha de pagamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pr6-Labore (salarios dos s6cios que trabalham na empresa) 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 
Encargos sociais 0,00 0,00 0,00 51,31 0,00 
lmpostos 0,00 0,00 0,00 339,48 0,00 
Pagamento de financiamentos 0,00 0,00 50,00 0,00 0,00 
Juros de financiamentos 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 
Despesas bancarias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Aluguel 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Agua, luz, telefone 0,00 544,20 0,00 0,00 0,00 
Manutengoes 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 
Materiais (escrit6rio, limpeza, embalagem, etc); 0,00 180,00 0,00 0,00 0,00 
Realizagao de aplicagoes financeiras 0,00 350,00 0,00 0,00 0,00 
lnvestimentos realizados 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 

Amortizagao 166,67 0,00 0,00 0,00 0,00 

Outras safdas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(=)Total das saidas 2.394,67 2.129,20 1.346,50 2.910,79 957,00 

( =) Saldo de caixa gerado (T. Entradas- T. Saidas) 912,33 198,80 864,20 753,21 1.415,00 

4. Saldo (abertura de caixa) 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 

5. Deposito (conta corrente) 500,00 48,80 350,00 500,00 500,00 

6. Saldo inicial de aplicagao financeira diaria 100,00 362,58 0,00 1.800,00 1.904,54 

7. Aplicagao ou Resgate diario 362,33 -362,58 364,20 103,21 765,00 
8. Saldo Conta Corrente + aplicagao/resgate (5 +/- 7) 862,33 411,38 714,20 2.403,21 3.169,54 

9. Saldo inicial de permanencia em bancos 362,33 0,00 364,20 1.903,21 2.669,54 

10. Variagao da permanencia em bancos 0,254 0,00 0,255 1,33 1,87 

11. Sal do final de permanencia em ban cos (9 + 1 0) 362,58 0,00 364,45 1.904,54 2.671,41 

( = ) Saldo final de caixa (4 + 8 + 10) 1.012,58 561,38 864,45 2.554,54 3.321,41 

Fonte: Pr6prio autor 
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Os valores deste modelo sao meramente ilustrativos, os valores 

que aparecem em vermelho representam as estimativas que a empresa 

deve fazer, ou seja, as projegoes de vendas, investimentos, resgate e 

emprestimos. 

Nao basta simplesmente criar uma planilha e relacionar as contas 

ou movimentagoes utilizadas pela empresa. Para obter controle do 

fluxo de caixa e necessaria que as contas estejam interligadas, que 

tenham atualizagoes diarias e que haja comprometimento da pessoa 

encarregada dos langamentos. 

De acordo com o modelo de fluxo de caixa apresentado, o 

administrador podera definir estrategias, pois tern em maos 

informagoes necessarias, como: previsao de vendas, disponibilidade, 

aplicagoes e outros. Com isso tera maior facilidade para decisao no 

que diz respeito a investimentos, emprestimos, aplicagoes, 

negociagoes para aquisigao de produtos, servigos, entre outros. 
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9 CONCLUSAO 

0 controle de fluxo de caixa, como apresentado neste trabalho, e 

uma importante ferramenta gerencial. Muitas empresas deixam esse 

tipo de controle de lado, ou o utilizam de forma superficial e com isso 

muitas chegam ate a falencia devido aos problemas financeiros 

decorrentes. 

Existem varios trabalhos publicados sobre fluxo de caixa, no 

entanto esta pesquisa visou apresentar urn modelo pratico, simples e 

de facil aplica9ao. Este trabalho iniciou-se pela pesquisa bibliografica 

existente sobre o assunto. Pesquisou-se, principalmente, literatura 

relacionada a administra9ao financeira, com foco no fluxo de caixa. 

Ap6s pesquisa bibliografica, desenvolveu-se urn modelo de fluxo 

de caixa diario, baseado na literatura de Santos (2004) e adaptado aos 

dados relevantes a empresa. 

0 objetivo deste trabalho foi propor a reestrutura9ao do sistema 

administrativo da empresa fundamentado na analise de fluxo de caixa. 

Esse prop6sito foi atingido e as sugest6es aqui apresentadas foram 

adotadas pela empresa e apresentaram resultado positivo. Em pouco 

tempo a empresa conseguiu organizar seu controle financeiro e ja 

utiliza o fluxo de caixa na tomada de decis6es. 
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