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A IMPORTANCIA DA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA NAS EMPRESAS PARA AS 

TOMADA DE DECISÕES 

 

 

Introdução 

 

O presente artigo visa demonstrar às empresas de qualquer porte a importância da elaboração 

de um fluxo de caixa; as vantagens e desvantagens de se ter um fluxo de caixa bem elaborado, 

seja ele operacional ou estratégico e; como esta ferramenta pode agir de forma gerencial ao 

controle da organização. Dessa forma, essa demonstração torna-se de exímia importância na 

tomada de decisões momentâneas e futuras. 

Sendo este um elemento necessário para poder analisar a situação financeira da empresa em 

determinado período, sua periocidade varia de acordo com a necessidade de cada empresa, 

podendo ser a curto ou longo prazo. 

Visa ainda, enfatizar que o fluxo de caixa não pode ser tratado apenas quando ocorre o 

faturamento, mas sim deve ser elaborado a partir de que se tenha um plano orçamentário para 

o próximo exercício. Se a demonstração apresentar-se negativa, significa que o gestor deverá 

rever suas despesas e tentar reverter a situação conseguindo captar recursos para sanar seu 

problema. Assim, pode ser visualizada toda a situação financeira em fluxos projetados. 

Destaca também a importância dos diversos tipos de planejamento (projeções) que devem 

existir na empresa numa instituição, para o melhor andamento das ações e decisões a serem 

tomadas em diferentes situações e para se alcançar satisfatoriamente os objetivos pré-fixados, 

tornando-se a base para o sucesso das operações. 

A partir da demonstração, podem-se desprender também os riscos existentes em determinadas 

decisões e qual a melhor forma de minimizar tais riscos. Proporciona informações perante às 

entradas e saídas de recursos financeiros, indicando a escassez e necessidade de obtenção de 

recursos externos. Indica também a oportunidade e o momento certo para investir. 

Em suma, apresentará todas as informações pertinentes e necessárias no que se refere às 

Demonstrações do Fluxo de Caixa, sua importância, forma de utilização, métodos que 

proporcionam os melhores resultados e quais as relevâncias que devem ser desprendidas a 

partir de seus resultados. 

 

 

 



I – O Mundo Organizacional 

 

Nos dias de hoje, com o mercado passando por várias mudanças, as empresas necessitam de 

uma ferramenta para auxiliar nas tomadas de decisões. Com isso, o fluxo de caixa é muito 

importante para a gestão da empresa, já que é um instrumento que possibilita o planejamento 

e o controle dos recursos financeiros. É com o seu auxílio, que o gestor passa a ter uma visão 

mais ampla sobre, os excedentes ou falta de caixa. Desta maneira tem condições de analisar 

possíveis investimentos futuros ou mesmo a necessidade de buscar junto ao mercado ou 

mesmo de forma interna soluções para o equilíbrio deste, já que contextos econômicos 

modernos de concorrência exigem maior eficácia em sua gestão. 

O fluxo de caixa se torna de suma importância para seu plano operacional ou mesmo 

estratégico, reduzindo assim a necessidade de capital de giro e promovendo maior 

rentabilidade. 

 

Conforme Zdanowicz (1992) o fluxo de caixa é o instrumento que permite 

ao administrador financeiro: planejar, organizar, coordenar, dirigir e 

controlar os recursos financeiros de sua empresa para um determinado 

período. É fundamental que o administrador financeiro saiba gerir 

corretamente os recursos alocados na massa patrimonial ativa da empresa 

[...] e independente do porte: micro, pequena, média ou grande empresa. 

Assim, a administração financeira ganha importância no sentido de auxiliar 

os administradores a tomarem decisões, tanto no que se refere aos 

financiamentos (qualquer busca de recursos), quanto a investimentos 

(aplicação destes recursos). 

 

Empresas que não controlam as entradas e saídas que possui, não conseguem prever o 

momento certo para investir, diante disso acabam perdendo grandes oportunidades que o 

mercado oferece, já que a atividade financeira requer acompanhamento de seus resultados, de 

maneira a avaliar seu desempenho, bem como proceder aos ajustes e correções necessários. 

Segundo Santos (2010), o fluxo de caixa tem outras finalidades como:  

“Planejar a contratação de empréstimos e financiamentos - ajudam nos momentos de 

necessidades e precisam ser feitos no tempo e quantidade certos, para não haver desperdícios 

e má utilização do capital”. 

Maximizar o rendimento das aplicações das sobras de caixa - com o fluxo de caixa pode 

identificar os períodos em que terá dinheiro em caixa para aplicar por períodos maiores e com 



taxas melhores já que as aplicações por pequenos períodos não têm uma boa rentabilidade, 

devido à baixa taxa de juros. 

 

II- A importância do Orçamento Empresarial 

 

Segundo Sanvicente (1983), “Planejar é estabelecer com antecedência as 

ações a serem executadas, estimar os recursos a serem empregados e definir 

as correspondentes atribuições de responsabilidades em relação a um período 

futuro determinado, para que sejam alcançados satisfatoriamente os 

objetivos porventura fixados para uma empresa e suas diversas unidades”. 

 

Toda empresa necessita elaborar seu plano anual com antecedência para se ter um 

conhecimento, uma diretriz a ser seguida para os próximos anos ou ano, dependendo do tipo 

de segmento que atua e de projeções a serem feitas. 

Desta forma é necessária a elaboração do orçamento empresarial, a ser desenvolvido por 

diversas áreas, tais como comercial, produção, suprimentos, P & D, logística e financeira. 

 

Orçamento de Venda 

No Orçamento de Venda é necessário saber as tendências do mercado, a possibilidade em usar 

o produto e qual será sua demanda. Onde o preço, qualidade, produto tem que estar ligados 

para atender os consumidores. Sua forma varia bastante dependendo do tamanho da empresa e 

da forma que vendem seus produtos, tem empresas que produzem por encomenda e outras 

empresas que produzem para seus produtos serem comercializados. A elaboração do 

orçamento de venda é constituída através de projeções de venda.  

 

Orçamento de Produção  

Orçamento de Produção é o método utilizado para projetar as matérias-primas, a mão de obra 

direta e os custos indiretos de fabricação, de acordo com as unidades a serem vendidas e a 

política de estoque de produtos prontos. É a estimativa da quantidade de produtos a serem 

produzidos no exercício. Volume de venda + variação de estoque = exigências de produção.  

Para a elaboração desse orçamento é necessário estabelecer a política relativa ao nível de 

estoque, determinar a quantidade de produto a ser produzido e programar a produção.   



 

Orçamento de Suprimentos 

De acordo com o Dicionário Pinho, suprimentos são funções organizacionais de planejamento 

de aquisição, compra, controle de estoque, transporte, recebimento, inspeção de recebimento e 

operações de estocagem de materiais. O Orçamento de Suprimentos abrange quase todas as 

aquisições de produtos e serviços que uma empresa realiza para poder operar com lucro. 

Sendo assim, é essencial que esse orçamento seja bem estruturado para que atenda às 

necessidades de todos os envolvidos de forma ágil e econômica. A elaboração do orçamento 

de suprimentos dá-se a partir da elaboração do orçamento de vendas e, posteriormente do 

orçamento de produção, já que é necessário saber quanto irá produzir para saber quanto deve-

se comprar. 

 

Orçamento Financeiro  

O Orçamento Financeiro é muito importante para empresa, sendo ela micro ou de grande 

porte, pois é através dele que são feitas todas as transações financeiras, que determina seu 

crescimento e que é feita a previsão de quanto se pode gastar. Tudo dever ser planejado 

primeiro, antes de sua execução. Para alcançar o objetivo sem esse orçamento é muito difícil, 

pois o administrador não estará a frente dos fatos, mais sim um passo atrás, pois quando 

acontecer algum imprevisto, ele tomará decisões de improviso, não sabendo a verdadeira 

condição da empresa.  

 

Após as colocações acima, seria prudente entender as fases do fluxo de caixa, que acontece 

em 3 (três) estágios: 

1- Fluxo de Caixa Projetado 

2- Fluxo de Caixa Previsto 

3- Fluxo de Caixa Real 

O fluxo de caixa projetado só poderá ser elaborado, ser construído, caso se consiga perante 

todas as áreas envolvidas, suas perspectivas para o próximo exercício ou período que a 

empresa deseja alimentar. 

Uma vez acontecendo o que se projetou, inicia-se a fase de elaboração do fluxo de caixa 

previsto. A diferença é básica quando ocorre o projetado para o previsto, pois a possibilidade 



de erro é menor. Isto significa que o fluxo de caixa pode estar mais próximo do real, tendo-se 

uma visão mais ampla da situação da empresa perante seus recebíveis e pagamentos. Neste 

momento, os gastos geralmente são maiores, uma vez que há necessidade de se comprar os 

insumos necessários para a fabricação do produto. Assim, todo cuidado é necessário, o qual 

seria ideal exigir adiantamentos dos clientes para fazer frente aos novos compromissos de 

compra destes insumos. 

Já o real, neste momento não significa o recebimento efetivo, mas sim o que foi devidamente 

faturado, transmitido a propriedade, a entrega do bem, o qual também significa uma 

possibilidade maior de ingresso de caixa e menor de cancelamento de pedidos. Motivo esse 

que se fala que o fluxo de caixa projetado é o plano estratégico e o real o plano operacional. 

Para uma boa administração financeira, esta é uma ferramenta essencial para atingir seu 

objetivo. 

 

III Planejamento Financeiro 

O planejamento financeiro é essencial para o sucesso de uma empresa e a falta deste acaba 

resultando, na maioria das vezes, um dos principais motivos de falência. 

 

Segundo Frezatti (2009), “planejar é tão necessário para o futuro das 

empresas quanto o fato de um ser humano alimentar-se, pois um ser humano 

sem alimento fica fraco e as empresas sem planejamento não conseguem 

enxergar o seu horizonte.” 

 

Hoji (2010, p.360) diz que “O planejamento pode ser classificado em três tipos: estratégico, tático e 

operacional”. 

O estratégico é um planejamento de longo prazo e atinge os níveis mais altos da empresa; o 

tático tem a função de aperfeiçoar o que foi estipulado pelo planejamento estratégico tornando 

a ação executável, abrangendo assim, níveis gerenciais; e por fim o planejamento operacional 

que tem a função de executar o planejado e abranger o nível operacional. O planejamento 

financeiro é o setor responsável pelo dinheiro da empresa no dia a dia. 

 

De acordo com Hoji (2010), o conceito de planejamento é uma previsão de 

fatos que podem ocorrer dentro de uma situação já conhecida, e quais serão 

as atitudes que deverão ser tomadas para alcançar os objetivos propostos. De 

acordo com as receitas geradas o planejamento financeiro vai mostrar o 



quanto pode ser destinado para cada atividade, e vai proporcionar a análise 

da estrutura de capital e a capacidade de financiamento da empresa. 

 

Diz ainda Hoji (2010, p.509) que “as despesas financeiras podem exercer 

forte impacto sobre o lucro das empresas”. A finalidade das empresas é gerar 

produtos e serviços, movimentar a economia e remunerar seus investidores 

com os altos lucros. 

Sendo assim, todo planejamento desde o estratégico ao operacional é a base 

para o sucesso das operações das empresas e das pessoas que nela trabalham. 

Planejar é mapear o caminho que deverá ser seguido, quais os riscos 

implicam em determinada decisão e qual a melhor atitude para minimizar os 

impactos gerados por uma situação inesperada. 

 

Frezzatti (2009, p.18) cita: “Uma abordagem adequada do planejamento de negócios é aquela 

que o considera como a forma de controle do resultado futuro. Planejar sem controlar é uma 

falácia e desperdício de tempo e energia”.  

O controle é indispensável para saber se o objetivo planejado foi alcançado, ou quanto o do 

planejado foi atingido. Uma vez analisado fica mais fácil redirecionar as ações para atingir os 

objetivos planejados. 

 

Para Gitman (2002, p.434) “os planos e orçamentos a curto prazo 

implementam os objetivos estratégicos da empresa a longo prazo” Ainda 

segundo Gitman (2002) dentro do planejamento financeiro temos o 

planejamento de caixa que é a preparação do orçamento de caixa e o 

planejamento do lucro, que é a demonstração financeira projetada.  

 

IV - Acompanhamento do Fluxo de Caixa 

O Fluxo de Caixa é o espelho da situação financeira da instituição, podendo ser atualizado 

quando o administrador julgar necessário, proporcionando uma visão permanente as entradas 

e saídas dos recursos financeiros da empresa, indicando escassez ou necessidade de obtenção 

de recursos externos.   

Deve ocorrer diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, por um período 

mínimo de três meses. 



Inicialmente, para empresas ingressantes, o ideal é que seja atualizado diariamente, nos 

primeiros 60 dias, semanal para os próximos 120 dias e mensal para os 180 dias seguintes. 

A importância da atualização diária do fluxo dá-se devido à atualização dos valores 

disponíveis que a empresa possui, o que reduz a margem de erros, permite acompanhar o 

desenvolvimento e aplicar medidas corretivas a tempo, se necessário.  

 

 Segundo Frezatti (1999) “O modelo diário fornecerá a posição dos recursos 

em função dos ingressos e desembolsos de caixa, constituindo-se em 

poderosos instrumentos de planejamento e controle financeiros para a 

empresa”. Já de acordo com Santos (2001, p.56) “uma das características da 

Contabilidade é que ela não precisa apurar resultados por períodos muito 

curtos, como um dia ou semana. Entretanto, o administrador financeiro 

precisa conhecer a situação do caixa diária ou semanalmente”. 

 

Não só para indicar as entradas e saídas, o fluxo de caixa também é utilizado para analisar um 

projeto de investimento. Para essa finalidade, o fluxo deverá ser atualizado em bases mensais, 

trimestrais e/ou anuais, dependendo do período de que se tratar o investimento. 

A periodicidade também depende do tamanho e do ramo de atividade da empresa. Segundo 

Frezatti (1991, p. 10), “empresas com atividade de grandes oscilações tem a tendência de 

optarem por períodos curtos, já as que têm uma atividade mais estável preferem períodos 

longos.”.  

Dessa forma, a periodicidade ideal deverá ser aquela que melhor se adaptar à empresa em 

questão, não sendo algo pré-definido. 

O fluxo de caixa indicado poderá ser de curto ou longo prazo, sendo que ambos possuem 

particularidades a serem destacadas. 

O fluxo de caixa longo prazo poderá ser produzido com visão até os próximos  de 5 anos, sem 

muitos detalhes chamado de estratégico, pois demonstra situações significativas para se traçar 

planos de ação a serem tomados pela alta direção da empresa, tais como: modernização, novas 

instalações da empresa, expansão, etc. O principal motivo pelo qual se projeta um fluxo a 

longo prazo vem da importância do controle de possíveis necessidades de caixa. 

Já fluxo de caixa curto prazo, poderá ser diário, semanal ou mensal, utilizado para 

acompanhar as oscilações e evitar tomadas de decisões precipitadas, este chamado de 

operacional.  

 



De acordo com Frezatti (1997), “É importante a empresa trabalhar com um 

planejamento mínimo para três meses. O fluxo de caixa mensal deverá, 

posteriormente, transformar-se em semanal e este em diário. O modelo 

diário fornecerá a posição dos recursos em função dos ingressos e 

desembolsos de caixa, constituindo-se em poderoso instrumento de 

planejamento e controle financeiros para a empresa”. 

 

V - A importância do Gestor Financeiro conhecer a DFC 

A principal atividade do Gestor Financeiro é se ocupar com a gestão dos processos 

econômicos financeiros. O gestor interpreta dados contábeis, gera informações confiáveis e 

auxilia na tomada de decisões, maximizando assim os lucros da instituição. 

Para ser eficaz, a gestão financeira precisa estar baseada e orientada por um planejamento de 

suas disponibilidades. Sendo assim, o gestor precisa de ferramentas que o auxiliem ao alocar 

os rendimentos ou avaliar as necessidades futuras de obtenção de recursos de terceiros, tais 

como empréstimos ou financiamentos. Dessa forma, o fluxo de caixa se apresenta como a 

ferramenta mais eficaz na gestão financeira das empresas. 

Por falta de elaboração do fluxo de caixa ou da má interpretação das informações recebidas 

pelo gestor, muitas empresas não conseguem identificar o momento exato para investir ou 

para captar recursos, perdendo grandes oportunidades que o mercado oferece e ocasionando 

dispêndios desnecessários com taxas, juros e documentos que poderiam ter sido previstos 

anteriormente. 

Segundo Zdanowicz (1998, p.33), “O fluxo de caixa por demonstrar as operações financeiras 

da empresa, facilita a análise e auxilia no momento de decidir como comprometer os recursos 

financeiros, selecionar linhas de crédito, saber quanto dispõe de capital próprio e como 

utilizar as disponibilidades da melhor forma.”. 

Sendo assim, a demonstração do fluxo de caixa permite ao administrador se antecipar em 

situações que poderão ocorrer, fazendo com que ele saiba a decisão mais correta a se tomar. 

Dessa forma, o fluxo de caixa é um instrumento de suma importância para o processo 

decisório da empresa, desde que bem interpretado pelo administrador responsável. 

 

Metodologia 

A metodologia a ser utilizada será através de pesquisas bibliográficas, através da internet, 

livros, artigos publicados, auxílio do orientador (experiência própria), pertinentes ao assunto 

aqui tratado. Consideraremos também a oportunidade da execução de um estudo de caso 



direto, que nos mostrará a importância do fluxo de caixa na gestão das empresas no modo 

prático. 
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