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RESUMO 

 

Esse trabalho tem como objetivo mostrar a importância do fluxo de 

caixa para o controle financeiro nas pequenas empresas. A empresa 

pesquisada foi a papelaria New Paper, no bairro do Campo Limpo, zona 

sul de São Paulo.Os objetivos específicos foram: analisar o controle 

financeiro na empresa, verificar de que forma a empresa controla as 

contas a pagar e a receber e apresentar o fluxo de caixa como 

importante ferramenta para a empresa.  A problemática a ser analisada 

é o desconhecimento desta ferramenta como controle financeiro pela 

maioria dos empresários, gestores, administradores.A metodologia 

empregada noartigo foi a de pesquisa bibliográfica. Realizou-se um 

estudo de caso por meio do método qualitativo para demonstrar a 

veracidade dos objetivos propostos. No estudo de campo optou-se por 

uma entrevista direta ao gestor da empresa. Percebeu-se que através 

do assunto abordado que qualquer empresa pode adotar o fluxo de 

caixa como controle financeiro, devido à capacidade de organização de 

dados, referentes a pagamentos e recebimentos de caixa, 

proporcionando maior segurança e equilíbrio deste. Sendo o fluxo de 

caixa uma ferramenta para o gerenciamento financeiro, a fim de tornar 

mais sólida as decisões a serem tomadas. 

 

Palavras-chaves: Controle financeiro, Fluxo de Caixa e Pequenas 

Empresas. 

 

 



ABSTRACT 

 This work aims to show the importance of cash flow for the 

financial control in small businesses. The company researched was the 

stationer's New Paper, in the neighborhood of Campo Limpo, South zone 

of São Paulo. The specific objectives are: to analyse the financial control 

in the company, check how the company handles accounts payable and 

receivable and present cash flow as an important tool for the company.  

The issue being considered is the ignorance of this tool as financial 

control for most entrepreneurs, managers, administrators. The 

methodology employed in the article was that of bibliographical research. 

A case study by means of qualitative method to demonstrate the 

accuracy of the proposed objectives. In the field study opted for a direct 

interview the Manager of the company. It was noticed that through the 

subject that any company can adopt the cash flow as financial control, 

due to the ability of organization, regarding payments and cash receipts, 

providing greater safety and balance of this. As cash flow is a tool for 

financial management in order to make the decisions to be taken more 

solid. 

 

Keywords: Financial Control, cash flow and small businesses. 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 

Organizar e controlar o fluxo de caixa é um alicerce para qualquer 

empresa. 

É uma ferramenta importante para auxiliar o controle financeiro da 

empresa seja ela de grande ou pequeno porte, possibilitando 

acompanhar toda a movimentação deentradas e saídas de recursos 

financeiros de uma empresa em certo período.  

Além de ser muito importante e requer muita disciplina, porque 

mantendo os registros financeiros sempre atualizados é uma ótima 

ferramenta para tomada de decisões.  

Com o fluxo de caixa, o gestorpode executar a Estrutura Gerencial 

de Resultados, calcular a melhor oportunidade de investimento, a 

análise de sensibilidade eo lucro ou prejuízo. A intenção é mostrar ao 

gestor como anda a situação financeira da empresa de forma clara e 

objetiva sobre as possibilidades de sucesso do investimento e a 

situação atual do caixa da empresa. 

Conforme Zdanowicz (2004 p.19) “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”.  

Entretanto, de nada adianta realizar o fluxo de caixa se o mesmo 

não for considerado um auxiliar no processo decisório. “A projeção de 

necessidades futuras poderá indicar a escassez ou o excedente de 

recursos” (ZDANOWICZ, 2004). No caso de insuficiência de recursos, o 



fluxo de caixa auxiliará na tomada de decisões e providências em tempo 

hábil, possibilitando que a empresa escolha a alternativa mais viável.  

1.1 Situação problema 

De que maneira o fluxo de caixa pode auxiliar o gestor no controle 

financeiro? 

1.2 Objetivo geral 

O presente trabalho tem como finalidade analisar a importância do 

fluxo de caixa nas pequenas empresas.  

Através do fluxo de caixa é possível extrair relatórios que vão 

servir como base para a administração da empresa, assim tornando 

possível ao gestor gerenciar a empresa com eficiência a fim de 

identificar e sanar os problemas financeiros existentes na empresa.  

Com o mundo tão competitivo hoje em dia, as organizações 

mantém o foco firmemente em se diferenciar no mercado e obter 

sucesso, a ferramenta chamada fluxo de caixa possibilita aos 

administradores, tomadas de decisões de acordo com os controles 

diários, semanais, mensais até mesmo anuais. Seja em compras ou 

vendas de mercadorias em prazos que seja bom tanto aos fornecedores 

quanto para a empresa garantindo o melhor negócio. 

1.3 Objetivos específicos 

Analisar o controle financeiro na empresa. 

Verificar de que forma a empresa controla o contas a pagar e a 

receber.  



Apresentar o fluxo de caixa como importante ferramenta para a 

empresa 

2 METODOLOGIA 

Conforme relata Roesch (2007) a metodologia descreve qual foi o 

caminho seguido para atingir os objetivos propostos com o trabalho. É a 

descrição de tudo que foi utilizado. 

Será utilizada a pesquisa bibliográfica adicionada à prática 

adquirida na administração diária de uma microempresa, mais 

precisamente uma papelaria.  

De acordo com Gil (2010, p.29) 

[...] a pesquisa bibliográfica é elaborada com base em material 
já publicado. Tradicionalmente, esta modalidade de pesquisa 
inclui material impresso como livros, revistas, jornais, teses, 
dissertações e anais de eventos científicos. 

Será também utilizado o estudo de caso, que de acordo com Gil 

(2010) é uma modalidade de pesquisa amplamente utilizada nas 

ciências biomédicas e sociais. Consiste no estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e 

detalhado conhecimento. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa. 

Por meio de método qualitativo, o investigador entra em 
contato direto e prolongado com o individuo ou grupos 
humanos, com o ambiente e a situação que está sendo 
investigada, permitindo um contato de perto com os 
informantes. (LAKATOS; MARCONI, 2006, p. 272). 

A pesquisa de campo terá como foco uma entrevista com o proprietário 

que informou a fundação e a história da empresa. 



De acordo com Gil (2011, p.109) “[...] a entrevista é a técnica em que o 

investigador se apresenta frente ao investigado e lhe formulam 

perguntas, com o objetivo de obtenção dos dados que interessam à 

investigação”.   

2.1 Estudo de caso: caracterização da empresa 

A papelaria New Papersurgiu a partir de uma sociedade familiar, 

onde os membros vislumbravam a venda de roupas em um pequeno 

bazar no bairro do Campo Limpo, zona sul de São Paulo. Porém aos 

poucos perceberam que a procura pelas roupas era quase nula, ao 

contrário das pessoas que ali entravam equivocadamente à procura de 

canetas, lápis, cadernos e artigos gerais de papelaria. Percebendo-se 

então a carência do bairro nesse ramo de atividade e a possibilidade de 

um novo nicho de negócio, os sócios resolveram em 1.988 abrir um 

comércio varejista de artigos de papelaria, artesanato, armarinho e 

suprimentos de informática. Com produtos de qualidade e marcas de 

grande divulgação na mídia, a Papelaria New Paperveio para inovar. 

Em 1.999, devido a realização de uma obra pública no bairro, a 

loja de 60 m² precisava de um novo endereço. Os sócios encontraram 

um espaço de 700 m², que a princípio lhes pareceu muito além do que 

esperavam, mas resolveram arriscar no novo ponto comercial.  

Com o passar dos anos, o bairro cresceu e a empresa também 

acompanhou esse crescimento, sempre pesquisando a introdução de 

novos produtos para atender todos os clientes. 

A papelaria NewPapertem seu Capital Social no valor de 

R$10.000,00 em moeda corrente nacional, totalmente subscrito e 

integralizado, dividido entre seus os em quotas no valor de R$ 1,00. 



Ao longo desses 29 anos de atividades, buscando sempre manter 

um grande trabalho de divulgação publicitária em sites, banners, 

propaganda em ônibus e revistas, com preços competitivos e grande 

variedade e qualidade dos produtos. Sem falar na parceria com escolas, 

associações e empresas localizadas nas imediações, proporcionando 

maior comodidade aos seus clientes e focando no atendimento 

diferenciado e de qualidade. 

Hoje, com um quadro de 16 funcionários, sendo: 1 gerente 

comercial, 2 gerentes de compra, 1 gerente financeiro, 1 auxiliar 

contábil, 2 estoquistas, 1 caixa, 7 balconistas e 1 auxiliar de limpeza, a 

New Clash se consolidou na zona sul de São Paulo. 

A papelaria New Paperé uma empresa que sempre acreditou que 

sucesso é fruto de muita dedicação, persistência, trabalho e amor. 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O fluxo de caixa surgiu com a publicação do cash flow: 

AnalysisandtheFundsStatement em 1961, pelo Accounting Procedures 

Board (APB) nos Estados Unidos, e foi normalizado apenas em 1987 

com a publicação do Statementof Financial and Accounting Standards 

95 (SFAS 95) pelo Financial andAccounting Standards Board (FASB) 

também nos Estados Unidos. (HAM, 2002). 

No Brasil, a primeira publicação sobre o assunto se deu em Abril 

de 1.999 pelo Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), por meio 

da NPC 20. (MARTINS et al., 2013, p.651) 

A lei 6.404/76 onde foi consolidada na Lei 11.638/07, no Art. 176§ 

6 que a companhia fechada com patrimônio líquido, na data do balanço, 

inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será obrigada a 

elaboração e publicação da demonstração do fluxo de caixa. 



O fluxo de caixa é uma ferramenta de grande importância para a 

empresa, nela consiste em evidenciar suas entradas e saídas em um 

determinado período. 

Com isso, podemos elaborar o controle minucioso de processos 

caracterizados em vender no curto prazo e comprar no longo prazo, 

visando o capital de giro da empresa. 

Segundo Ribeiro (2014, p.367) “DFC é um relatório contábil que 

tem finalidade de evidenciar as transações ocorridas em um período e 

que provocaram modificações no saldo do caixa da empresa”. 

Para Martins et al. (2013, p. 651), o fluxo de caixa tem como 

objetivo:  

[...] prover informações relevantes sobre o s pagamentos e 
recebimentos em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante 
um determinado período, e com isso ajudar os usuários das 
demonstrações contábeis na análise da capacidade da 
entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como 
suas necessidades para utilizar esses fluxos de caixa. 

 

Controlar o fluxo de caixa é tão importante quanto o processo de 

planejamento, “pois um depende do outro para que ambos possam ser 

úteis e práticos”. (ZDANOWICZ, 2004, p.173) 

Na visão do Marion (2010, p.54) “DFC evidencia as modificações 

ocorridas no saldo de disponibilidades da companhia e um determinado 

período, por meio de recebimentos e pagamentos”.  

3.1 Controle financeiro 

Administrar uma empresa, independente do tamanho, envolve 

segregação de funções. Para que haja uma boa administração é 

necessário um planejamento que atenda todas as operações, visando o 

crescimento das organizações. O administradorfinanceiro através de 



uma análise correta de investimentos de capital poderá evitar fracassos 

e, consequentemente, terá mais condições de valorizar os produtos, 

melhorando a lucratividade. 

É através do controle financeiro que a empresa se mantém, o que 

o torna tão necessário. 

Ross (2002, p.525) afirma que “O planejamento financeiro 

estabelece o método pelo qual as metas financeiras devem ser 

atingidas. A meta mais frequente adotada pelas empresas é o 

crescimento”. 

Uma boa gestão dos recursos financeiros poderá ajudar as 

empresas a maximizar os lucros, através da redução da necessidade de 

capital de giro e principalmente das despesas financeiras. 

Segundo Hoji (2004, p. 385), “planejamento consiste em 

estabelecer com antecedência as ações a serem executadas dentro de 

cenários e condições preestabelecidos, estimando os recursos a serem 

utilizados e atribuindo as responsabilidades, para atingir objetivos 

fixados”.  

O fluxo de caixa é um relatório que trabalha com informações 

atuais e mostra de forma transparente e verdadeira a situação financeira 

da empresa. 

Do ponto de vista de Gitman (2004, p.92), o planejamento 

financeiro oferece orientação para a direção, coordenação e o controle 

de providências tomadas pela organização para que atinja os objetivos. 

O bom andamento da empresa depende de um fluxo de caixa 

positivo: o dinheiro tem que entrar tão depressa quanto sai.  O controle 

eficiente fará com que a empresa funcione perfeitamente. 



Para Zdanowicz (2004, p. 125), o fluxo de caixa “[...] é um dos 

instrumentos mais eficientes de planejamento e controle financeiro [...]”, 

constituindo-se, em consequência, em elemento básico e indispensável 

para o administrador, sendo de grande importância para avaliar a 

posição financeira da empresa nolongo prazo. 

Através do fluxo de caixa podem ser identificados como os 

recursos estão sendo empregados na empresa. 

Leme Júnior, Rigo e Cherobim (2010, p.4), afirmam que “O 

controle financeiro é a arte e a ciência de administrar recursos 

financeiros para maximizar a riqueza da empresa”. 

3.2A importância do fluxo de caixa nas pequenas empresas 

De forma progressiva, as pequenas empresas vêm assumindo 

grande importância na economia Brasileira, atuando em diversos 

setores, fortalecendo e aumentando os novos segmentos do mercado. 

As pequenas empresas são fundamentais para a economia do 

Brasil, mas para isso é necessário que os pequenos empresários 

tenham conhecimento do planejamento em todas as atividades da 

empresa, principalmente na área financeira.  

Muitos empreendedores não possuem o controle na hora de 

administrar as finanças de uma empresa, causando com isso um grande 

desiquilíbrio que pode custar o patrimônio da mesma. 

De acordo Martins et al. (2013 p. 26): 

Pequenas e médias empresas, conforme conceito adotado pela 
IASB e pelo CRC (consequentemente também pelo CFC) são 
empresas que não têm obrigação pública de prestação de 
contas e elaboram demonstrações contábeis [...] 



Segundo Silva (2007, p.474), “O fluxo de caixa é considerado por 

muitos analistas um dos principais instrumentos de análise, 

proporcionando-lhes identificar o processo de circulação do dinheiro, 

através da variação de caixa”. O fluxo de caixa é considerado importante 

nas empresas pois identifica o giro do dinheiro. 

Para que o fluxo de caixa seja bem elaborado a empresa precisa 

dispor de todas as informações que permitam a visualização de contas a 

pagar e a receber e de todos os desembolsos oriundos dos custos fixos. 

Podendo estabelecer uma análise precisa da situação financeira da 

empresa a fim de absorver qualquer impacto futuro, permitindo assim 

que a empresa identifique se algum setor está consumindo mais do que 

deveria, sendo possível identificar onde há desperdício, para garantir o 

controle e a redução de gastos. Trazendo também uma visão geral das 

entradas e saídas de recursos financeiros. Através disso a empresa 

poderá planejar as necessidades de captação de recursos e verificar 

melhores condições para a empresa. 

De acordo com Zdanowicz (2004, p. 54): “É o instrumento mais 

preciso é útil para levantamentos financeiros a curtos e longos prazos”. 

Zdanowicz (2004, p. 55) menciona dois motivos para a realização 
do planejamentodo fluxo de caixa:  

Indica com certa antecedência as necessidades de recursos 
financeiros para os vários compromissos assumidos, com data 
certa para serem liquidados. 

Permite que se visualizem os períodos em que ocorrerá 
diminuição dos recursos ingressantes, seja por questão de 
mercados, seja por questão econômica regional e/ou nacional, 
para que a empresa não programe desembolsos vultuosos 
para esses períodos.  

 



“É através da demonstração dos fluxos de caixa que se verifica as 

mudanças tidas na área financeira da empresa durante um tempo.” 

(GRECO, GÄRTER E AREND, 2009). 

Segundo Santi Filho (2004): 

É possível que uma empresa apresente lucro líquido e um bom 
retorno sobre investimentos e ainda assim vá à falência. O 
péssimo fluxo de caixa é o que acaba com a maioria das 
empresas que fracassam. 

Para Assaf Neto e Silva (2002, p. 39) o fluxo de caixa consiste “[...] 

numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios”. 

Para Carneiro (2011): 

O fluxo de caixa é um poderoso instrumento de planejamento 
financeiro, que estabelece projeções através de informações 
detalhadas sobre as entradas e saídas de recursos, trazendo 
um auxílio pertinente às necessidades financeiras de curto e 
longo prazo, demonstrando com antecedência a real situação 
financeira da empresa e facilitando o controle dos custos e 
despesas de um determinado período. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Em entrevista realizada com o gestor da New Paper, constatou-se 

não existir um conhecimento da importância e utilidade do fluxo de caixa 

corretamente realizado. O controle das entradas e saídas de disponíveis 

é feito atualmente por um programa criado pelo filho do proprietário, 

atendendo de forma simplificada as necessidades iniciais de 

recebimento e pagamento. Com esse programa o financeiro faz o 

levantamento de todos os pagamentos do dia a serem realizados e 

através do extrato bancário, verifica-se o saldo disponível para a 

realização dos pagamentos, como esse na maioria das vezes é 

insuficiente, solicita-se ao banco a antecipação dos boletos e cartões de 



crédito, para a quitação das despesas do dia, seguindo assim num 

círculo vicioso dia após dia. 

De acordo com a tabela 1, amostra extraída do sistema CPC 

utilizado pela New Paper, foi constatado também que não há separação 

entre pessoa física e jurídica, as despesas pessoais são pagas junto 

com as despesas da empresa, infligindo o princípio contábil da entidade 

e tornando impossível mensurar a existência de lucro ou prejuízo ao 

final de cada mês.  

Tabela 1 – Controle de Pagamento 

Fornecedor Emissão Vencimento Documento Parcelas Valor 

ALOFORM 25/01/2016 07/03/2016 27765 2/3 382,08 

ASLAN 05/02/2016 07/03/2016 103487 1/3 411,41 
CASA PUBLICADORA 

BRAS 07/01/2016 07/03/2016 96877 2/3 7.163,19 

DESPESAS PESSOAIS 12/02/2016 07/03/2016 Multa moto 
 

68,10 

DESPESAS PESSOAIS 07/01/2016 07/03/2016 Seguro moto GS 3/4 378,54 

GFIP (FGTS) 29/02/2016 07/03/2016 
  

902,56 

ACRILEX 23/02/2016 08/03/2016 364746 1/3 1.008,86 

ADELBRAS 02/02/2016 08/03/2016 156584 2/3 859,94 

ENVEPEL/SCRITY/BERSA 13/01/2016 08/03/2016 13127 1/3 436,28 

SINDICATO 12/02/2016 08/03/2016 
  

1.014,56 

CONDOR 10/06/2015 09/03/2016 157844 4/4 728,91 

EDITORA FTD 04/02/2016 09/03/2016 126734 
 

229,95 

GAFONS/TILIBRA 28/10/2015 09/03/2016 610586 6/8 570,86 

SUPERTELA 13/01/2016 09/03/2016 2080 3/3 1.154,81 

ACRILEX 11/02/2016 10/03/2016 362779 3/3 399,43 

COMPACTOR 11/12/2015 10/03/2016 77015 03/04 1.038,66 

DESPESAS PESSOAIS 02/12/2015 10/03/2016 Seguro moto GT 4/10 305,21 

VMP 16/12/2015 10/03/2016 99915 3/4 2.649,63 

DESPESAS PESSOAIS 25/09/2014 11/03/2016 Aymoré TR4 18/6 2.280,97 

GRAFON/TILIBRA 26/05/2015 11/03/2016 581487-N 07/9 2.543,60 

GRAFON/TILIBRA 02/07/2015 11/03/2016 581925-N 07/9 1.454,63 

SHARPENER/GOLDEN 29/01/2201 11/03/2016 799166 3/3 647,44 

ACRILEX 26/02/2016 14/03/2016 365523 1/3 929,60 

ALOFON 03/02/2016 14/03/2016 27883 1/3 843,19 
CASA PUBLICADORA 

BRAS 15/12/2015 14/03/2016 96720 3/3 557,84 

      

    
TOTAL 28.960,25 

Fonte: Sistema CPC – Controle de Pagamentos Clash – New Paper 



O contador, que é terceirizado e responsável pela folha de 

pagamento, emissões de guias e obrigações acessórias exigidas por lei. 

Não apresenta demonstrativos contábeis aos gestores e nem presta 

consultoria.  

Diante dessa falta de conhecimento, não há um planejamento 

financeiros, impossibilitando o investimento seguro em ativos e 

consequentemente no crescimento da empresa.  

4.1 SUGESTÃO DE MELHORIA 

Foi proposta à empresa a implantação de um controle de entradas 

e saídas de disponíveis eficiente e completo, através de um fluxo de 

caixa em planilha Excel, conforme quadro1abaixo, possibilitando aos 

gestores e proprietários um melhor gerenciamento financeiro econtrole 

do lucro ou prejuízo.  

Por se tratar o contador de um terceirizado, que presta serviços 

fora das dependências da empresa, foi sugerido a alimentação da 

planilha de fluxo de caixa por um funcionário interno, tornando-a 

acessível para consultas e análises pelos usuários sempre que 

necessário. 

Os responsáveis foram orientados sobre a prática incorreta de 

despesas pessoais serem pagas pela empresa. Sugerindo a quitação 

das despesas pessoais através das retiradas (pró-labore) dos sócios e 

um controle a parte de tais despesas. Porém, nesse primeiro momento 

as despesas pessoais continuam no mesmo relatório, até melhor 

aceitação por parte dos sócios. 

O quadro 1 apresentado, foi realizado com dados do ano de 2016 

pois a empresa não forneceu dados atuais. 

 



Quadro 1 – Fluxo de Caixa 

 

Disponível em: https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/download/6229/3729 
Fonte: Papelaria New Paper 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho realizou um estudo sobre a importância do 

fluxo de caixa em uma pequena empresa, bem como omecanismo de 

controle financeiro e auxílio à tomada de decisão. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta de grande importância para a 

empresa, consiste em evidenciar as entradas e saídas em um 

determinado período. 

Janeiro Fevereiro Março

1- Entradas

Receita de vendas à vista 316.566,91R$      179.007,00R$  149.679,53R$   

Receita de vendas à prazo 314.560,06R$      129.415,69R$  100.729,67R$   

Empréstimos 100.000,00R$  

TOTAL DE ENTRADAS 631.126,97R$     408.422,69R$  250.409,20R$   

2- Saídas

Compras à vista 2.765,11R$          1.092,50R$       500,00R$           

Pagamento de fornecedores 249.337,81R$      282.903,92R$  223.872,23R$   

Remuneração de pessoal 30.666,82R$        20.363,43R$     22.165,21R$     

Obrigações Trabalhista 3.546,88R$          5.103,01R$       10.867,98R$     

Obrigações Tributárias 14.977,71R$        23.135,60R$     16.503,69R$     

Despesas Pessoais 14.368,97R$        11.946,00R$     12.145,80R$     

Despesas Administrativas

Luz 1.225,06R$          1.221,59R$       1.177,98R$        

Água 115,18R$             100,35R$          59,02R$             

Aluguel 9.135,48R$          9.135,48R$       9.135,48R$        

Telefone 470,34R$             466,86R$          396,32R$           

Honorários (Advogado e Contador) 2.999,00R$          2.999,00R$       2.999,00R$        

Segurança/Site/Programa 731,00R$             731,00R$          731,00R$           

TOTAL DE SAÍDAS 330.339,36R$     359.198,74R$  300.553,71R$   

SALDO DO MÊS 300.787,61R$     49.223,95R$    50.144,51-R$     

SALDO ANTERIOR 2.000,00-R$            298.787,61R$     348.011,56R$      

SALDO ATUAL 298.787,61R$        348.011,56R$     297.867,05R$      

ANO 2016

https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/article/download/6229/3729


Com a eficiência e eficácia do fluxo de caixa, o administrador 

financeiro tem o controle de todas as atividades operacionais da 

empresa. 

O objetivo do estudo realizado foi analisar a importância do fluxo 

de caixa como ferramenta no dia a dia de uma empresa de pequeno 

porte. 

Através da pesquisa de campo na papelaria New Paper, verificou-

se que a empresa não possui controle financeiro adequado, 

impossibilitando o acompanhamento do fluxo de entradas e saídas de 

recursos, bem como a informação de lucros ou prejuízos nas 

transações. 
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