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RESUMO 
O presente trabalho aborda a utilização do fluxo de caixa como ferramenta 

administrativa para tomada de decisão em uma empresa que atua no ramo de Home 
Care (cuidados no lar). O fluxo de caixa é um instrumento de extrema importância 
para a gestão da empresa, pois os recursos financeiros devem ser bem gerenciados 
para o planejamento, análise das receitas, despesas, controle, investimentos e 
tomada de decisões. O fluxo de caixa é analisado com o objetivo de identificar a 
importância na tomada de decisão na empresa tanto também o método de utilização. 
Através da pesquisa qualitativa foi elaborado um questionário de dez perguntas e 
direcionado a gestora responsável pela área financeira da empresa. A partir dos 
resultados obtidos no questionário o fluxo de caixa foi abordado com extrema 
relevância pela gestora da empresa como instrumento de consulta na tomada de 
decisões e constatou-se que a empresa preza pela utilização e acompanhamento 
diariamente para tomada de decisões corretas, portanto para melhor funcionamento 
das atividades financeiras da empresa o uso da ferramenta seria indispensável. 
 
Palavras-chave: Fluxo de caixa; tomada de decisão; Home Care. 
  



ABSTRACT 
The current work comprises the use of cash flow as an administrative decision 

tool in a home care company. The cash flow plays a crucial role in the smooth running 
of a business, due to the fact that the financial resources must be well managed and 
implemented when planning, analyzing revenues, controlling expenses, investing and 
making decisions. The cash flow is carefully analyzed so as to identify its importance 
in the decision making process of a company as well as to understand how it can be 
used (method). According to qualitative research, a questionnaire with 10 questions 
was produced aimed at the financial management department of the company. The 
findings showed that the cash flow was regarded as extremely relevant by the company 
manager in the decision – making process. It was also noticed the constant use of cash 
flow to make the best decisions as well assuring the smooth running of financial 
activities. 
 
Keywords: Cash Flow; Decision Making; Home Care. 
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1 INTRODUÇÃO 

A administração financeira é a área responsável pela distribuição do dinheiro 
das organizações, para demais áreas, suprindo assim seus recursos financeiros 
necessários para sobrevivência das mesmas e da empresa. Seu objetivo é gerenciar 
estes recursos, através de obtenção de fontes financeiras por capital próprio e de 
terceiros, dessa maneira elege as fontes que são mais viáveis para o desenvolvimento 
da empresa; de aplicação de recurso, por meio de investimento em ativos circulantes, 
de longo prazo e permanente, dessa forma partilham estes recursos em diversos usos 
alternados e mediante planejamento e controle financeiro, que são a prevenção das 
necessidades futuras de recursos e disponibilização de forma satisfatória quando 
houver ausência (MEGLIORINI; REIS, 2009). 

Para obter estes objetivos que a administração financeira demanda é 
necessário que haja profissionais ou equipes que executem estas atividades na 
empresa da melhor forma. Estes profissionais estão mais empenhados com a 
evolução e desenvolvimento de mecanismos empresarias, que tem a finalidade de 
ativar o crescimento da empresa e aperfeiçoar a colocação no mercado competitivo 
(GITMAN,2010). 

Uma destas ferramentas utilizadas pelos profissionais financeiros é fluxo de 
caixa que segundo Padoveze (2011) define como o agrupamento de movimentações 
financeiras resultantes de entradas e saídas de recursos financeiros.  

Silva (2010) ressalta ainda que fluxo de caixa é um mecanismo que consente 
projetar a trajetória do dinheiro na empresa, por meio da alternância do caixa. Através 
deste instrumento de controle o profissional pode acompanhar as entradas e saídas, 
aprimorando assim a utilização desses recursos. 

Além de compreender a derivação dos recursos financeiros, conhecer com 
precisão a saída e entrada de caixa, analisar se a empresa tem a habilidade de 
apropriação de acordos financeiros, averiguar as fontes de recursos e também as 
formas de pagamentos e recebimentos, para que assim se precaver para futuras 
tomadas de decisões necessárias (SELEME, 2012). 
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O fluxo de caixa deixou de ser uma ferramenta operacional, de registros e 

anotações de entradas e saídas, para se transformar em ferramenta estratégica, que 
auxilia muitas empresas, que optaram por utilizar este instrumento, não só apenas 
como controle de movimentações, mas como base para as tomadas de decisões. 
1.2 Objetivo 

As instituições que não adotam o fluxo de caixa como ferramenta de tomada 
de decisão, têm dificuldades de conseguirem avaliar o melhor momento para adquirir 
novas aquisições, repor os estoques ou fazer investimentos, gerando assim, saídas 
de caixas que não ocorrem ao mesmo tempo em que a geração de caixa, isso impacta 
o equilíbrio financeiro. Também, não é possível analisar a melhor ocasião para obter 
empréstimos ou captações de recursos, seja para eventos escassos, como para 
planejar decisões futuras, além de não ter a visão precisa das aplicações de caixa, 
ocasionando na perda de maiores vantagens para empresas e falta de êxito nos 
prazos. 

Portanto, as organizações que ainda só manuseiam este mecanismo para 
registrar as entradas e saídas e não investem nas informações geradas por esta 
ferramenta, estão perdendo um grande aliado que poderia dar apoio nos processos 
decisórios da empresa. Desta forma o presente trabalho busca responder, qual a 
importância do fluxo de caixa para a tomada de decisão em uma empresa que atua 
no ramo de Home Care (cuidados no lar). 
2 METODOLOGIA 

A pesquisa exploratória permite familiarizar os pesquisadores com o tema 
pesquisado, tornando-se útil quando se tem uma noção vaga do tema ou problema 
pesquisado. Esta pesquisa nos traz dados de um determinado problema a ser 
questionado, onde foi examinado, trazendo mais informação e conhecimento sobre o 
problema, sem um único objetivo e sendo flexível. A pesquisa exploratória pode ser 
usada nas primeiras etapas de um projeto ou em qualquer outra parte, trazendo 
informações e ideias relacionadas ao problema, esse tipo de pesquisa depende muito 
da curiosidade do pesquisador, seus resultados não são conclusivos, servem quase 
que unicamente como um direcionamento de resultado para o ponto de partida para 
uma pesquisa. Esse tipo de pesquisa utiliza os seguintes métodos: levantamento de 
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informações junto a especialistas e\ou profissionais com experiência no assunto, 
levantamento com pequenas amostras de entrevistados, estudo de caso, análise 
qualitativa de dados secundários, pesquisa qualitativa, como grupos de foco e 
entrevistas pessoais em profundidade (IZIDORO, 2015; GIL, 2002). 

Segundo Severino (2007) a pesquisa exploratória delimita um campo de 
trabalho, ou seja, específica seu alvo de estudo mapeando suas condições de 
apresentação. 

Geralmente recomenda-se a pesquisa exploratória quando há vago 
conhecimento do tema a ser abordado. A pesquisa exige um planejamento que seja 
flexível para possibilitar a consideração dos mais diversos aspectos de um problema 
ou de uma situação, pois, ela quer descobrir as relações existentes entre os elementos 
componentes do assunto (BERVIAN; CERVO; SILVA, 2007). 

Essa pesquisa traz as características de uma população, fenômeno ou fato que 
verifica e explica problemas da vida real, com a influência do ambiente. Relacionada 
à pesquisa qualitativa onde faz o levantamento, interpreta e discute fatos e situações. 
Com o propósito de analisar com a maior precisão, conexões e interferências 
conhecendo várias situações. A coleta de dados dessa pesquisa é feita através de 
seu ambiente natural, da vida real com a pesquisa de campo que trata dessa análise 
da vida real. A ciência se baseia na pesquisa, para suas descobertas através de 
pesquisas teóricas e básicas (MICHEL, 2009). 

A pesquisa recolhe fatos, eventos, observa, anotam sem alterar nenhum dado 
de sua natureza ou origem, pois essas amostras colhidas são determinantes para o 
fato ou fenômeno dos elementos, com objetivo de classificá-los, explicá-los e 
interpretá-los (CABRAL; CAVALCANTE; PEREIRA, 2012). 

Para Samara e Barros (2002), o estudo descritivo de caso ou pesquisa 
qualitativa tem como característica principal compreender as relações de consumo, 
em profundidade. Sendo-lhe atribuída à análise qualitativa das informações obtidas, 
esse estudo procura identificar as motivações de consumo em um aspecto realista 
respondendo todas as questões que no início foram citadas. 
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McDaniel e Gates (2005) falam que pesquisa qualitativa é a expressão 

empregada livremente para indicar as pesquisas cujas descobertas não são sujeitas 
a quantificação nem tampouco a análise quantitativa. Enquanto um estudo quantitativo 
tem a possibilidade de determinar um grande número de usuário de uma marca de 
tequila abordando a idade e a renda anual média. A pesquisa qualitativa pode ser 
usada para encontrar diferenças estaticamente significativas entre grandes e 
pequenos usuários. Também pode ser usada para examinar as atitudes, os 
sentimentos e as motivações do grande usuário. 

Essa forma de pesquisa é fundamentada na discussão da ligação e correlação 
de dados interpessoais, na coparticipação das situações dos informantes, analisados 
a partir da significação que estes dão aos seus atos, ou seja, na pesquisa qualitativa, 
a verdade absoluta não se comprova numérica ou estaticamente, mas convence na 
forma da experimentação empírica, partindo de uma análise feita detalhadamente, 
abrangente, consistente e coerente, assim como na argumentação lógica das ideias 
(MICHEL 2009). 

As pesquisas que se utilizam da abordagem qualitativa possuem a facilidade 
de poder relatar a complexidade de uma determinada hipótese ou problema, analisar 
e compreender a interação de certas variáveis que impactam diretamente na 
resolução do problema, compreender e classificar processos dinâmicos 
experimentados por grupos sociais, apresentar opiniões contribuintes para o processo 
de mudança. As pesquisas qualitativas são realizadas a partir de entrevistas 
individuais ou discussões em grupo, e sua análise verticalizada em relação ao objeto 
de estudo permite identificar pontos comuns e distintivos presentes na amostra 
escolhida (SAMARA; BARROS 2002). 

As entrevistas são conversas que envolvem um entrevistador que efetua um 
conjunto de questões levemente estruturadas e de sondagem com indivíduos 
escolhidos do público alvo ou responsável pela área de uma empresa a ser estudada, 
ou seja, são aquelas entrevistas que apresenta uma maior flexibilidade, permitindo 
que o entrevistado possa construir suas respostas muito mais estruturadas sem ficar 
preso a um rigoroso nível de diretividade e mediação por parte do entrevistador, elas 
contam com apenas um entrevistado de cada vez, e poder ser usadas para 
desenvolver um ambiente que crie uma discussão mais clara e mais completa do 
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assunto abordado (RODRIGUES, 2015; HAIR, 2010). É possível observar que 
mediante essas definições, McDaniel e Gates (2005), relatam que, as entrevistas de 
profundidade são entrevistas pessoais relativamente não estruturadas, onde o 
entrevistador é bem treinado na habilidade de sondar e fazer surgirem respostas 
detalhadas para cada pergunta, entre outras palavras, o entrevistador induz o 
entrevistado a liberar respostas mais valorosas, dessa forma examina 
minuciosamente as mesmas e as utiliza como base para efetuar novas indagações 
tornando a entrevista em uma espécie de conversa amigável. Hair (2010), da ênfase 
ao que McDaniel e Gates (2005) disseram, que uma característica especial existente 
e diferenciada nessa forma de entrevista é que o entrevistador usa macetes para 
suscitar informações mais detalhadas de cada resposta sobre o tema, transformando 
a resposta inicial do respondente em uma nova pergunta mais ousada, com isso o 
entrevistador encoraja e desafia o respondente a explicar melhor sua resposta original 
demonstrando que entende do que está sendo perguntado, criando oportunidades 
naturais para discussões mais detalhadas sobre o tema abordado. Deste modo, no 
caso de estudos organizacionais qualitativos, o principal objetivo de usar a entrevista 
em profundidade como método de coleta de dados é abordar a complexidade 
organizacional e das relações que a permeiam, a partir do ponto de vista subjetivo dos 
atores envolvidos no contexto. 

2.1 Estudo de caso: caracterização da empresa 
A Empresa de Home Care (cuidados no lar) é uma sociedade anônima 

brasileira de médio porte que atua no segmento da saúde, através de prestação de 
serviços domiciliares e monitoramentos via contatos telefônicos e online dos 
pacientes, com objetivos de oferecer a aproximação familiar e mais conforto aos 
pacientes, maior agilidade nas recuperações, diminuição de riscos de infecções 
hospitalares e redução de custos. 

O público-alvo é atender pacientes que precisam de atenção especial da área 
de enfermagem em diferentes faixas-etárias: crianças, jovens, adultos e idosos. 
Sendo tomadores de serviços as operadoras e seguradoras de saúde de todos os 
portes. Além de pacientes particulares sem cobertura deste tipo de serviço pelos seus 
convênios. 
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Criada em 1998, no estado de São Paulo, passaram a entender a necessidade 

de otimização de recursos, sendo os iniciantes na criação do serviço de internação 
domiciliar, logo depois passando para a Atenção Domiciliar. De 2003 a 2008, 
adotaram modelos de gestão da qualidade, foram à primeira empresa certificada no 
ramo de Home Care (cuidados no lar) e no final deste período consolidou um dos mais 
eficientes projetos visando à sustentabilidade. 

Nos últimos cinco anos, observada a nova demanda e mudança no cenário 
mundial para o segmento da saúde investiram em programas de promoção de saúde 
e prevenção de doenças, buscando democratizar o acesso aos serviços para alcançar 
o maior número de pessoas possíveis. 

A empresa localiza-se na cidade São Paulo onde iniciou os trabalhos em um 
imobilizado menor, devido ao crescimento da mesma foi necessário expandir não só 
a equipe, mas também o espaço para que tudo pudesse ser acomodado de maneira 
que trouxesse melhoras à qualidade da prestação de serviço. Com essa mudança, a 
empresa se manteve na grande cidade de São Paulo, disseminando seus trabalhos 
para a população necessitada com maior facilidade de locomoção. 

Com a missão de gerir recursos e cuidar da saúde como foco em excelência e 
assistência humanizada, por meio da visão de prestações serviços que sejam 
exemplos de gerenciamentos de saúde notáveis e revolucionários. Além de valores 
como: trabalho humanizado, ética, valorização de pessoas, excelência em serviços, 
trabalho em equipe, integralidade, foco do cliente e disciplina. 

3 DESENVOLVIMENTO 
3.1 Administração Financeira 

A administração financeira é a área que tem zelo com os recursos financeiros 
da empresa, e está preocupada com a saúde financeira da instituição. Isso significa 
que a administração financeira busca fazer com que os recursos financeiros sejam 
lucrativos ao mesmo tempo (CHIAVENATO, 2005).  Enquanto Lucentini (2007) 
resume em poucas palavras, que a administração financeira tem de efetuar a gestão 
da empresa objetivando geração de lucro contábil ou econômico e sua rápida 
transformação em caixa. 
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O campo de finanças ou administração financeira é extremamente teórico e 

prático ao mesmo tempo, pois tem como objetivo principal, assegurar o melhor e mais 
eficiente processo empresarial de captação e alocação de recursos. Diante esse 
contexto finanças envolve-se tanto com a problemática da escassez de verba, quanto 
na realidade operacional e pratica da gestão financeira das empresas (ASSAF, 2010). 

O termo finanças ou administração financeira pode ser definido como a arte e 
a ciência de administrar dinheiro, ou seja, administração financeira é a arte de 
gerenciar os recursos financeiros da empresa, pois esses recursos são muitas das 
vezes escassos e caros, partindo disso cabe ao setor financeiro tomar as decisões de 
onde consegui-los e como aplicá-los na empresa, de modo que tragam o melhor 
benefício no futuro. 

Chiavenato (2005) define a administração financeira com outro nome 
rentabilidade. Rentabilidade é o grau do rendimento proporcionado por determinado 
investimento, e é alcançada na medida em que o negócio da empresa proporcione a 
maximização dos retornos dos investimentos feitos pelos proprietários e acionistas, 
em outras palavras, rentabilidade é a capacidade de um capital aplicado ou investido 
render dividendos ou ganho em dinheiro, em resumo a rentabilidade é a administração 
financeira feita corretamente que acarreta ganhos para a empresa. 

Enquanto Hoji (2011), diz que administração financeira está correlacionada ao 
objetivo econômico da empresa que é a maximização do valor de mercado, por 
intermédio de uma intensa geração continua de lucro e caixa no longo prazo, 
exercendo as atividades da qual está ligado à missão, visão e valor da empresa. 

Diante dessas definições, é possível observar que finanças ou administração 
financeira diz respeito ao processo as instituições, aos mercados e aos instrumentos 
envolvidos na transferência de dinheiro, entre pessoas, empresas e órgãos não 
governamentais (GITMAN, 2010; MEGLIORINI, 2012). 
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3.2 Tomada de Decisão 

A atividade de tomar decisões é crucial para as organizações. Esta atividade 
acontece todo o tempo, em todos os níveis, e influencia diretamente o desempenho 
da organização. Conhece-se como tomada de decisões o processo que consiste em 
realizar uma escolha entre diversas alternativas. E pode aparecer em qualquer 
contexto da vida, profissional, sentimental. Este processo necessita ser bem 
compreendido para ser levado a bom termo. O processo, em essência, permite 
resolver os vários desafios que deve enfrentar uma pessoa ou uma organização. Já 
se tornou senso-comum o conceito que a decisão é um momento essencial na vida 
das organizações. No entanto, as definições são provavelmente tão abrangentes e 
múltiplas como as definições vistas para o conceito informação. A forma mais 
consensual de definir a tarefa decisória postula que a decisão compreende as etapas 
que antecedem a ação propriamente dita, desde a identificação do problema até a 
escolha da ação. É necessário amplo conhecimento do problema para iniciar o 
processo (CONCEITO, 2017). 

Segundo Chiavenato (2010) tomar decisões é identificar uma ação para 
identificar um problema pontual, ou ganhar vantagens. Decidir é uma parte importante, 
para o administrador. É o processo de direcionar a ação em diversas alternativas, para 
se defrontar com um problema ou oportunidade.  

Para Hendriksen e Van Breda (2010) no estudo de tomada de decisão, existem 
duas estratégias, as normativas (perguntar como as pessoas devem tomar decisões), 
e as positivas (perguntar como as pessoas realmente tomam decisões). 

Já Gil (2000) diz que frequentemente situações nos negócios necessitam da 
decisão, posicionamento técnico e direcionamento de um profissional especializado e 
com conhecimento nas alternativas existentes. Mudanças econômicas, técnicas, 
operacionais, financeiras, administrativas e de mercado são certeza que os 
profissionais responsáveis por decisões convivem. 

3.2.1 Objetivo da tomada de decisão 
O objetivo da tomada de decisão é tornar toda e qualquer decisão alternativa, 

é normal o sentimento de perda mesmo que a decisão seja eficaz. Para um resultado 
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positivo, é necessário um amplo conhecimento do problema, assim a decisão pode 
tornar-se quase automática. Identificar o problema, analisar e elaborar procedimentos 
para a tomada de decisões são os principais fatores para o processo. A tomada de 
decisão em qualquer âmbito de nossas vidas é essencial, pois nos mostra como agir 
em uma situação emergencial onde a decisão precisa ser tomada com rapidez e 
inteligência. É necessário analisar os fatores, pois existem informações corretas e 
incorretas. O responsável pela tomada de decisão precisa planejar, organizar e 
direcionar suas decisões, é necessário também que tenha foco, vontade de decidir, 
não tomar decisões desnecessárias, não decidir prematuramente ou tarde demais 
(FREITAS, 2017). 

3.3 Fluxo de Caixa 
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 determinado período. Uma vez programadas as necessidades 
financeiras e determinadas as fontes de recursos que serão captados, resta ao 
administrador financeiro à tarefa de distribuí-los, de forma inteligente e segura, em 
diversos itens do ativo da empresa. (ZDANOWICZ, 2004). 

Segundo Santos (2010) o fluxo de caixa é um instrumento indispensável para 
a gestão da empresa, os recursos financeiros têm que ser bem gerenciados para a 
tomada de decisão. Os principais fatores que determinam o fluxo de caixa são: o prazo 
de cobertura, sua utilização e a disponibilidade de recursos humanos e materiais a 
serem alocados a sua implantação e operação. O prazo de cobertura é o saldo de 
caixa projetado para um determinado tempo. E pode ser classificado de curto, médio 
e longo prazo.  

Para Sá (2009) a ferramenta administrativa denominada como fluxo de caixa é 
principal forma de planejamento, controle e análise das receitas, despesas e 
investimentos. É uma representação gráfica e cronológica de entradas e saídas de 
recursos financeiros na empresa.  

Na visão de Treuherz (2003) fluxo de caixa é denominado como demonstrativo 
de entradas e saídas ou demonstrativo de fluxo disponível, e tem por finalidade indicar 
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a procedência do numerário do qual se utilizou a empresa em um determinado período 
e as aplicações desse numerário. 

3.3.1 Objetivo do Fluxo de Caixa 
Para Santos (2010) fluxo de caixa é um instrumento de planejamento que tem 

por objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da empresa em determinado 
período de tempo à frente. As necessidades de informações sobre os saldos de caixa 
podem ser em base diária para o gerenciamento financeiro de curto prazo, ou períodos 
mais longos, como mês ou trimestre, quando a empresa precisa fazer um 
planejamento por prazo maior. 

Na visão de Zdanowicz (2004) o fluxo de caixa tem como objetivo básico, a 
projeção das entradas e das saídas financeiras para determinado período, visando 
prognosticar a necessidade de caixa nas operações mais rendáveis para empresa.  

3.3.2 Métodos de demonstrações do fluxo de caixa 
A demonstração do Fluxo de Caixa é uma ferramenta gerencial para auxiliar e 

evitar problemas de liquidez. É utilizada para demonstrar como serão pagos os 
compromissos, como será gerado o caixa, quais as políticas financeiras serão 
adotadas pela empresa e para planejar e administrar as fontes e necessidades de 
caixa. (ZDANOWICZ, 2004). 

A movimentação das disponibilidades de uma empresa de um determinado 
período está estruturada na Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) através dos 
fluxos das atividades operacionais, investimento e financiamento. Segundo Marion 
(2005) pode ser exposta as informações da DFC de uma empresa por dois métodos 
o direto e o indireto. 

Padoveze (2007) comenta que é recomendado às empresas relatar conforme 
o método direto os fluxos de caixa, pois se estruturam a DFC a partir das 
movimentações efetivadas das atividades operacionais diretamente, mostrando as 
principais classes de recebimentos e pagamentos operacionais, constantes nos 
relatórios contábeis do caixa e equivalentes de caixa. 
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O metodo indireto na visão de Marion (2005)consiste em estender a análise 

dos itens não-circulantes, as alterações ocorridas nos itens circulantes, excluindo, as 
disponibilidades, cuja variação se está buscando demonstrar. Ainda complementa que 
por este método são efetuados ajustes ao lucro liquido pelo valor das operações 
consideradas como receita e despesas, mas que, não afetaram as disponibilidades, 
de forma que se possa demonstrar a variação no período. 
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O fluxo de caixa é analisado no presente estudo com o objetivo de identificar a 
importância na tomada de decisão na empresa e seu método de utilização, a partir de 
entrevista com a gestora responsável da área financeira via questionário. 

O mercado de Home Care (cuidados no lar) está em crescimento e com 
expectativas de contínuo avanço, devido ao aumento da taxa de perspectiva de vida 
e a carência de leitos hospitalares. Empresas, portanto, atuantes neste ramo devem 
imprimir um controle financeiro e planejamento cada vez mais satisfatório e com 
menos erros possíveis. Como auxílio a estas atividades financeiras é essencial a 
utilização do fluxo de caixa, sendo este detentor da possibilidade de visualização do 
dinheiro ativo em caixa. Com relação a esta ferramenta financeira, a empresa tem um 
sistema financeiro que emite relatórios para a alimentação do fluxo de caixa, e essa 
alimentação é realizada manualmente, por não haver integração do sistema com a 
ferramenta, o que se caracteriza como um problema segundo Santos (2010), dizendo 
que se os sistemas não permitem essa integração irão dispender custos e esforços 
adicionais para a operação do fluxo de caixa. Ciente deste dano, a gestora diz buscar 
melhorias para aperfeiçoar os recursos que se perdem manualmente. 

O Fluxo de caixa é uma ferramenta essencial para que a empresa possa ter 
agilidade e segurança nos processos financeiros. Portanto, o fluxo de caixa reflete 
com precisão a situação econômica da empresa, em termos financeiros de futuro. 
Destarte, quando inquirida sobre como é utilizado à ferramenta para a tomada de 
decisão, informa que após a elaboração do planejamento financeiro emite o fluxo de 
caixa anual. Após isso atualizam as informações mensalmente, para 
acompanhamento das movimentações financeiras, e conseguem identificar a 
demanda de capital de giro, encontrando base para qualquer tomada de decisão. 
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Adequando-se ao que diz Blatt (2001), que as demonstrações dos fluxos de caixa 
fornecem ao usuário desta ferramenta uma visão do planejamento, da tomada de 
decisão e do sucesso da gerência em tratar com muitas das ações concernentes ao 
caixa. Tratando-se desta utilização, a gestora diz que o fluxo de caixa é consultado 
para qualquer demanda solicitada pelas coordenações da empresa, exemplo: Compra 
de máquinas e equipamentos, computadores, veículos, materiais e medicamentos 
com custo elevados, além do que, decide se há dinheiro em caixa, como será investido 
e de quanto tempo ficará aplicado. Desta forma, solicitada uma situação que 
apresente a possibilidade de tomar decisão utilizando o fluxo de caixa, a indagada 
forneceu que a finanças quando procurada pelo departamento de TI (tecnologia da 
informação), apresentou a necessidade de recursos de R$ 30.000,00 para a compra 
de computadores para serem renovados os equipamentos da empresa, e ao consultar 
o fluxo de caixa e verificar a falta de fundos para a compra à vista, foi concluído que a 
melhor atitude a ser tomada com a situação era utilizar recursos de terceiros, a saber, 
comprar pelo cartão do banco BNDES, podendo ser pago em 48X com baixo custo, 
identificou, portanto, que seria melhor do que comprar à vista ou cheque especial. 
Confirmando a utilização correta do fluxo de caixa para este determinado fim, na 
tomada de decisão ao surgir demandas. 

Questionada sobre a importância de se ter o fluxo de caixa e qual o nível desta 
importância, obteve-se que é de extrema necessidade e de uso primordial esta 
ferramenta para a empresa, sem a qual não poderia ter o fornecimento adequado de 
qualquer parâmetro para tomar as decisões corretas. Silva (2010) diz que, o fluxo de 
caixa é considerado um dos principais instrumentos de análise e verificação de uma 
instituição, proporcionando ao usuário a visão futura dos recursos financeiros. A 
gestora visualiza que esta ferramenta primordial causaria grandes transtornos ao 
grupo se não estivesse implementada, não tendo como avaliar se haveria recursos 
para o pagamento das contas pendentes por exemplo. Buscando essa visão de 
recursos em caixa para pagamento de contas inconclusas, a empresa preza por 
acompanhamento das transações com vendas e compras diariamente, obtendo mais 
robustez e certeza nos dados diminuindo a margem de erros. Esse controle diário é 
atualizado semanalmente de acordo com o recebimento das notas fiscais das contas 
a pagar ou qualquer alteração que haja no faturamento das contas a receber. 
Confirmando o que diz Gitman (2010), que as empresas precisam analisar e 
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administrar mais detidamente os padrões diários de recebimentos e desembolsos, 
para garantir que haja caixa o suficiente para quitar as obrigações geradas 
anteriormente e possibilidades de investimentos. 

Além do acompanhamento diário se fazer necessário, ainda as informações do 
fluxo de caixa estão sujeitas a natural imprecisão de toda a atividade de planejamento, 
sendo necessária a adoção de medidas factíveis para que a ferramenta proporcione 
teor adequado de precisão e seja útil. Questionada sobre o ponto de qual medida é 
desempenhada para suprir esta vulnerabilidade, comenta que é aplicado um método 
de acompanhamento diário e assim é possível identificar possíveis imprecisões e 
fazer as devidas correções, entrando em acordo com o dito por Santos (2010), que é 
preciso criar uma filosofia ou cultura de planejamento para que o fluxo de caixa gere 
dados de boa qualidade, desse modo, ser possível gerar informações úteis apesar de 
todas as incertezas. No entanto, a gestora também informa que está sendo 
desempenhado projeto junto ao TI, para que criem o fluxo de caixa no sistema, assim 
aperfeiçoará os processos e minimizará os riscos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se que o fluxo de caixa como ferramenta eficaz e primordial para as 
organizações preza por controle diário de todas as operações de entradas e saídas 
de recursos (ativos), para ter maior veracidade dos dados e menos possibilidades de 
incertezas, tornando-se possível sua consulta para tomada de decisões, de como 
comprar e o momento certo de pagar, como vender e o momento certo de receber, 
como investir e o tempo que este dinheiro deve ficar aplicado, em que investir se há 
dinheiro em caixa para pagar as obrigações inconclusas, se há necessidade de 
recorrer a recurso de terceiros e a maneira de como este empréstimo deve ser pago. 

Neste sentido pode-se dizer que o fluxo de caixa torna-se uma ferramenta 
estratégica vital e extremamente importante para o gerenciamento de toda instituição, 
assim como nos processos e operações, pois, permite a visualização de sobra ou falta 
de recurso em caixa em período estabelecido antes que isto ocorra, possibilitando aos 
usuários o planejamento adequado de suas ações, auxiliando-os a tomar as decisões 
com solidez e rapidez. 

O fluxo de caixa foi estudado e analisado com o objetivo de entender qual a 
importância da utilização desta ferramenta na tomada de decisão para uma empresa 
que atua no ramo de Home Care (cuidados no lar). Obteve-se, portanto, que a 
empresa preza por acompanhamento das transações com vendas e compras 
diariamente, obtendo mais robustez e certeza nos dados diminuindo a margem de 
erros. Esse controle diário é atualizado semanalmente de acordo com o recebimento 
das notas fiscais do contas a pagar ou qualquer alteração que haja no faturamento do 
contas a receber. A gestora complementou visualizando que esta ferramenta 
primordial causaria grandes transtornos ao grupo se não estivesse implementada, não 
tendo como avaliar se haveria recursos para o pagamento das contas pendentes. 
Desta forma, fica visível que é de extrema necessidade e de uso primordial esta 
ferramenta para a empresa, sem a qual não poderia ter o fornecimento adequado de 
qualquer parâmetro para tomar as decisões corretas. 
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