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RESUMO – Esta Pesquisa busca analisar fluxos de caixa a partir de métodos 
aplicáveis capazes de viabilizar uma gestão eficiente organizacional, sobretudo, no 
âmbito de Pequenas e Médias Empresas (PME). Destacam-se, assim, métodos, tais 
como fluxos projetados, fluxos realizados e fluxos descontados dentre métodos de 
capitalização de benefícios líquidos e descontos de fluxos financeiros futuros 
estimados e/ou contratados. Resultados preliminares apontam para a relevância de 
aplicabilidade dos métodos de fluxos de caixa para tomadas de decisões eficientes 
no âmbito organizacional diante de riscos e incertezas do mercado global. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem por tema: Métodos de fluxos de caixa aplicáveis em 

empresas de pequeno e médio porte como ferramentas de gestão para análise 

presente de fluxos financeiros futuros. Objetiva-se, com tal pesquisa, verificar a 

aplicabilidade de alguns métodos de Fluxos de Caixa em empresas de pequeno e 

médio porte, buscando uma gestão eficiente por meio da análise presente de fluxos 

financeiros futuros em situações de riscos e incertezas. 

Neste contexto, se constitui em problema de pesquisa a seguinte 

pergunta: Como Métodos de Fluxos de Caixa podem ser aplicáveis em empresas de 

pequeno e médio porte, contribuindo, dessa forma, para uma gestão eficiente dos 

fluxos financeiros futuros, considerando situações de riscos e incertezas?  

Para tanto, inicialmente foram selecionados métodos de fluxos de caixa 

aplicáveis, para que mais tarde fossem analisados junto à empresas de pequeno e 

médio porte, como ferramenta para tomada de decisões no âmbito econômico e 

financeiro. O estudo realiza, ainda, a comparação entre métodos de Fluxos de 

Caixa, considerando suas finalidades para a gestão da empresa, observando riscos 

e incertezas do mercado.  

 

2. FLUXOS DE CAIXA – MÉTODOS PARA GESTÃO 

O fluxo de caixa é um instrumento que tem como objetivo básico, a 

projeção das entradas (receitas) e saídas (custos, despesas e investimentos) de 

recursos financeiros por um determinado período de tempo (SÁ, 2009). Ainda 

segundo este autor, com o fluxo de caixa, o empreendedor terá condições de 

identificar se haverá excedentes ou escassez de caixa durante o período em 



questão, de modo que este constitui um importante instrumento de apoio ao 

planejamento da empresa especialmente na determinação de objetivos e 

estratégias. 

Nesse contexto, o fluxo de caixa é um instrumento que possibilita o 

planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma empresa. Para a gestão 

é uma ferramenta indispensável, auxiliando assim no processo de tomadas de 

decisões, viabilizando os investimentos, no período determinado para a análise 

requerida, permitindo que as empresas executem uma programação financeira e 

operacional, sendo projetadas num certo período de tempo. Sendo elaborado o DFC 

é possível verificar eventuais excedentes e escassez de caixa, o que possa provocar 

medidas que venham sanar tais situações (FREZATTI, 2009, p.13). 

Silva (2010), por sua vez, destaca o seguinte: 

Para o fluxo de caixa tornar-se referência de gestão, é 
necessário que seja possível mensurar o efeito resultante entre 
as decisões gerenciais e o nível de liquidez aumentar o 
horizonte de projeção, consequentemente aumentar uma visão 
futura da empresa; acompanhar os processos vigentes bem 
como fazer uma revisão continua desses processos no caso de 
eventuais mudanças nos negócios (SILVA, 2010, p.23). 

 
Os métodos de fluxos de caixa podem envolver a capitalização de alguma 

forma de lucro ou o desconto de benefícios futuros. O mais comum é a metodologia 

de capitalização dos lucros, enquanto o de maior qualidade, segundo Kniest (2013), 

é o método dos Fluxos de Caixa Descontados (FCD). Importante considerar que a 

capitalização de lucros sustentáveis é um dos métodos mais adotados para avaliar 

um ativo ou negócio sob as abordagens da renda. Seu conceito fundamental é que o 

montante que um comprador em potencial está disposto a pagar pelo negócio está 

diretamente relacionado com a taxa de retorno esperada depois de considerados os 

riscos associados (KPENTEY, 2013). 

Ribeiro (2009) ressalta que o Fluxo de Caixa conta, com dois importantes 

métodos: a) o Fluxo de Caixa Projetado que compreende as entradas e saídas de 

caixa que poderão ocorrer num período projetado, sendo ideal implementá-lo a cada 

decêndio, ou seja, a cada 10 dias; e b) o Fluxo de Caixa Realizado que é o resultado 

final da integração das entradas e saídas de caixa no mesmo período do fluxo de 

caixa Projetado. Da comparação entre esses dois métodos podem-se apontar os 

desvios ocorridos propondo-se alterações e correções que atendam às 

necessidades da empresa (RIBEIRO, 2009; SILVA, 2010).  



Faz-se necessário denotar, ainda, a relevância do método de fluxo de 

caixa descontado, amplamente utilizado por bancos de investimentos, consultorias e 

empresários quando precisam calcular o valor de uma empresa, seja para análise de 

investimentos ou para fusão e aquisições. Tal método requer estimar o resultado 

econômico após os impostos para um período projetado; projetar um valor terminal; 

descontar tais valores para descobrir um valor presente a uma taxa de retorno que 

considere o valor do dinheiro no tempo e os riscos relativos, independentemente dos 

benefícios esperados se materializarem ou não (KNIEST, 2013). 

 

3. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Fluxos de Caixa quer trabalhados a partir da capitalização de lucros, quer 

trabalhados a partir dos descontos resultantes de fluxos financeiros futuros, seja sob 

a aplicação de métodos de fluxos de caixa projetados, fluxos de caixa realizados, 

fluxos de caixa descontados e/ou combinação dos métodos apontados, tem o 

escopo de viabilizar ao gestor o conhecimento exato de aplicabilidade de seus 

recursos através dos tempos, bem como valor do ativo líquido de sua empresa por 

meio da avaliação dos benefícios líquidos esperados pelo empreendimento, diante 

da diversidade de riscos e incertezas gerados pelo negócio em face de variações do 

mercado que conduzem à análise de prováveis cenários.  
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