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1 RESUMO 

O trabalho da presente pesquisa é sobre análise financeira de uma empresa, 

através da demonstração do Fluxo de Caixa, um estudo de caso de uma 

microempresa de fast food. Onde a importância desse tema irá ajudar o 

microempreendedor a usar estratégias para controlar o seu fluxo de caixa. O 

objetivo geral é propor um modelo adequado de fluxo de caixa que auxilie de forma 

eficiente o controle financeiro da microempresa. A metodologia utilizada no trabalho 

é pesquisa bibliográfica exploratória quantitativa. Um estudo de caso no ramo 

alimentício na microempresa Alquimia do Sabor. Onde aplicou- se uma pesquisa de 

campo a proprietária através de entrevista. O que se verificou no trabalho, foi que a 

microempresa não possui um controle de fluxo de caixa desde o último assalto, onde 

ocorreu o furto do computador da proprietária. Fez- se uma sugestão no item 4.1 do 

trabalho exemplificando um modelo para que assim a empresa possa continuar 

trabalhando e atuando no mercado e fazendo seus controles devidos na área 

financeira. 

Palavras chave: Microempresa; planejamento financeiro; fluxo de caixa. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A crise econômica financeira que tem ocorrido nos últimos anos tem afetado 

muitas organizações em torno do mundo. Tanto os clientes como gestores estão 

cada vez mais exigentes, pois frente a este cenário ninguém quer sofrer perdas ou 

danos.                                                                                           

         Segundo Sá (2009, p. 11) “é antiga a preocupação do homem com sistemas 

que lhe permitam enxergar a realidade financeira e patrimonial de seus negócios”. 

         Nas micro organizações é imprescindível que o gestor se utilize de ferramentas 

que o auxilie de forma eficaz nos controles internos, fazendo com que ele tenha uma 

visão clara da situação da empresa possibilitando maior sucesso no negócio e 

evitando ou diminuindo os prejuízos que poderão vir a acontecer. 

         O fluxo de caixa é uma ferramenta de gestão financeira que, se aplicada 

adequadamente pode auxiliar com muita eficiência o gestor quanto ao controle 

financeiro de sua organização. 



         Quanto a Demonstração de Fluxo de Caixa, Ribeiro (2010, p.362) afirma que: 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é um relatório 
contábil que tem por fim evidenciar as transações ocorridas em 
um determinado período e que provocaram modificações no 
saldo da conta Caixa. 

 

         Através da aplicação é possível que o gestor controle e se organize melhor 

analisando e prevendo os recursos financeiros da empresa e com isso tome as 

decisões necessárias com maior segurança. 

2.1 Situação problema  

         Frente a atual recessão econômica no Brasil, a microempresa Alquimia do 

Sabor como muitas outras empresas, enfrenta uma situação financeira não 

favorável. Por não desempenhar um controle adequado de fluxo de caixa, a referida 

empresa sofre com a percepção de baixa lucratividade dentro do que desempenha. 

A partir daí, tornou-se necessário o estudo da situação problema abaixo 

discriminada, para verificar possíveis falhas. 

         Quais os impactos da inexistência do fluxo de caixa numa microempresa? 

 

3 OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

         Analisar uma microempresa e propor um modelo adequado de fluxo de caixa 

que auxilie de forma eficiente o controle financeiro da mesma. 

3.2  Objetivos específicos   

 Verificar o que é fluxo de caixa (O que é? Para que serve?) 

 

 Demonstrar as vantagens da utilização adequada de um fluxo de caixa em 

uma microempresa. 

 

 Medir a saúde financeira da empresa e sua capacidade de crescer com 

geração de caixa. 



 

 Analisar os fluxos de caixa existentes. 

3.3 Importância do tema  

         A demonstração de avaliação financeira de uma microempresa, com o valor 

presente de uma sequência de fluxo de caixa que chegam a intervalos regulares ao 

longo de um período de tempo especifico, de uma demonstração que o tema tem 

por objetivo demostrar a importância do fluxo de caixa em uma microempresa. 

Despertando o fluxo de caixa crescente, consideramos apenas 
sequências de fluxo de caixa de valor a cada período. Se, ao 
contrário, espera-se que os fluxos de caixa cresçam a uma taxa 
constante em cada período, também podemos deduzir uma 
fórmula simples para o valor presente de uma sequência (BERK, 
2008, p. 65).  

                                                                  

         O objetivo de tema é a demonstração de fluxos da função principal deste 

demonstrativo é a evidenciação das variações do caixa decorrente das entradas e 

saídas monetárias. Fluxo de Caixa representa a variação líquida do saldo de caixa e 

equivalente, em um período contábil, detalhando as receitas e despesas, refletindo 

as mudanças nas atividades operacionais. O fluxo de caixa auxilia no gerenciamento 

da empresa pela análise, se é possível a operação acontecer ou não. Para cada fato 

há uma consequência, que quase sempre movimenta o caixa. Então o administrador 

deve negociar para chegar ao menor preço e fazer nas condições que poderá 

cumprir com seus compromissos. 

 

4 METODOLOGIA 

 

 O presente trabalho tem como base a pesquisa qualitativa, que geralmente é 

utilizada com o intuito de coleta de dados, e a metodologia utilizada será de estudo 

de caso. 

A essência de um estudo de caso, a principal tendência em 
todos os tipos de estudo de caso, é que ela tenta esclarecer uma 
decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 
implementadas e com quais resultados (SCHRARMM, p. 1971 
apud Yin 2011, p.31). 



O método em geral apura dois momentos, sendo a coleta de informações e a 

interpretação e análise detalhada, com base na teoria será realizada a coleta de 

dados com enfoque nos problemas enfrentados pelas pequenas e microempresas 

através de uma estrutura elaborada para aplicação no ambiente natural. 

A pesquisa qualitativa é aplicada no campo de pesquisa através de uma 

entrevista elaborada que promove reflexão, uma vez que os dados coletados 

precisam ser analisados e interpretados de forma coerente com o tema abordado. 

           Na pesquisa serão coletados dados através de uma entrevista, realizada a 

partir de um questionário que foi devidamente estruturado, posteriormente as 

respostas serão analisadas e será feito a conclusão sobre elas. 

            A pesquisa foi realizada na empresa Alquimia do Sabor, que se trata de uma 

microempresa no ramo alimentício, situada na cidade de São Paulo, no bairro 

Jardim São Bento. 

            As observações têm como base explorar os aspectos do grupo estudado. 

            Compreender com base nos padrões culturais e sociais do grupo. 

            Identificar os problemas e generalizar hipóteses para futuros casos. 

            A coleta de dados foi através de uma entrevista que foi realizada com a 

proprietária da Alquimia do Sabor, Fernanda Freitas. 

4.1 Caracterização da empresa 

           O estudo de caso será realizado na empresa Alquimia do Sabor, localizada 

na cidade de São Paulo no bairro Jardim São Bento. 

            A Alquimia do sabor é uma microempresa com uma única proprietária, 

composta de 2 funcionários, está atuando no mercado à mais de um 1 ano na área 

alimentícia. Os leques de produtos são desde salgados até buffet para refeições.  

            A Lanchonete foi criada pela Fernanda Freitas, que decidiu empreender na 

expectativa de se estabilizar financeiramente e pessoalmente. 

            A Alquimia do sabor conta com diversos fornecedores incluindo, Makro, 

Roldão atacadista, Assaí. 

 



5 DESENVOLVIMENTO 

5.1 O Microempreendedor Individual no cenário econômico atual.  

         Com a fase de grandes dificuldades que o Brasil enfrenta, onde muitas 

empresas estão tendo que subtrair o quadro de colaboradores através cortes e 

demissões, muitos trabalhadores estão buscando meios alternativos onde possam 

se desenvolver e gerar lucro para sua sobrevivência. 

         Com a atual crise econômica que o pais enfrenta, muitas empresas estão 

sendo atingidas sofrendo grande impacto negativo em suas finanças, tendo que 

conter os custos e minimizar as despesas, e uma alternativa para redução de gastos 

é subtrair o quadro de colaboradores através cortes e demissões. Frente a este 

cenário muitos trabalhadores estão buscando meios alternativos onde possam se 

desenvolver e gerar lucro para a garantia de sua sobrevivência.  

         Com a busca desses meios, muitos optam por empreender dentro de áreas do 

qual possuam algum tipo de experiência, ou até mesmo desafiam-se em ramos do 

qual ainda não conhecem de fato, mas que enxergam oportunidade de 

desenvolvimento e crescimento.  

         No passado as pessoas que optavam por alguma forma de trabalho informal 

com faturamento anual de até 60 mil enquadravam-se no status de 

Microempreendedores, porem em meados de 2008 houve alterações na Lei 

Complementar nº 128, e o pequeno empresário foi classificado com 

Microempreendedor Individual. Isso os favoreceu, pois, a partir daí foram tratados de 

forma diferente, isto é, de forma menos burocrática, uma vez que seus negócios 

ainda não eram empresas formais, adequadamente estruturadas e que seus 

faturamentos eram inferiores a 60 mil por ano.  

O Empreendedor Individual é fruto da aprovação, pelo 
Congresso Nacional, da Lei Complementar 128/08 que foi 
prontamente sancionada pelo Presidente Lula. O fato de ser 
uma Lei Complementar dá segurança ao Empreendedor porque 
ele sabe que as suas regras são estáveis e para serem 
alteradas necessitam de outra Lei Complementar a ser votada 
também pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente 
da República, ou seja, há uma grande segurança jurídica de que 



as regras atuais não serão alteradas facilmente (Portal do 
empreendedor, 2017). 

 

5.2 O avanço do empreendedorismo 

          A palavra empreendedor possui origem francesa basicamente significa aquele 

que assume riscos e inicia algo novo. “É uma livre tradução que se faz da palavra 

entrepreneurship, que contem ideias de iniciativa e inovação. É um termo que 

implica uma forma de ser, uma concepção de mundo, uma forma de se relacionar” 

(DOLABELA, 2008, p. 24).  

         No século 12 surge um escritor e economista francês por nome de Richard 

Cartillon, que mais tarde foi considerado um dos criadores do termo 

empreendedorismo.   

         Segundo Cartillon (1755, apud OLIVEIRA, 2012), empreendedores eram as 

pessoas que assumiam algum tipo de riscos comprando matéria-prima por um 

determinado preço e posteriormente processando essa matéria prima e revendendo 

por um preço superior.   

         O empreendedorismo começou a ganhar força no Brasil nos anos 90 quando 

os mercados internos se abriram para as importações, ou seja, os produtos que 

entravam em nosso país tinham preço muito compatíveis com os que aqui eram 

vendidos, sendo assim as empresas tiveram que se atualizar para conseguirem 

competir. Nesta época também surgiu o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio a 

Micro e Pequenas Empresas) que teve grande participação no avanço do 

empreendedorismo no Brasil, pois possuía a função de prestar total apoio aos novos 

empreendedores.  

Sobre isso Oliveira (2012, p.4) afirma que:   

O SEBRAE é amplamente difundido entre os pequenos 
empresários brasileiros, com finalidade de informar e dar suporte 
necessário para a abertura de uma empresa, bem como 
acompanhar através de consultorias seu andamento, 
solucionando pequenos problemas do negócio. 

 



5.3 Administração Financeira 

            É o conjunto de atividades que visam gerir e administrar as finanças de uma 

empresa ou organização. Praticamente as pessoas físicas e jurídicas ganham ou 

levantam, gastam ou investe dinheiro, eles realizam as mais diversas tarefas 

financeiras. Tais como planejamento, concessão de credito e clientes, avaliação de 

propostas que envolvam grandes desembolsos e captação de fundos para financiar 

as operações da empresa. 

         Qualquer que seja o tipo de empreendimento é fato que as atividades 

empresariais requerem recursos financeiros para a sua operação. E desta operação 

resultam recursos financeiros que constituirão os lucros do negócio. 

 A administração financeira de hoje está mais ativamente 
envolvida com o desenvolvimento e a implementação de 
estratégias empresariais que tem por objetivo o “crescimento da 
empresa” e a melhoria de sua posição competitiva (GITMAN 
2011, p.04). 

 

           Ainda para Gitman (2011), a administração financeira desempenha um papel 

importante através do administrador financeiro, que administra todos os tipos de 

finanças de uma empresa, buscando sempre acompanhar as mudanças no 

ambiente externo e interno no meio econômico, elevando a sua importância e 

responsabilidade. 

         Segundo Liz (2017), a  falta de uma Administração financeira adequada pode 

causar problemas de não ter as informações corretas sobre saldo do caixa, valor dos 

estoques das mercadorias, valor das contas a receber e das contas a pagar, volume 

das despesas fixas e financeiras. Isso ocorre porque não é feito o registro adequado 

das transações realizadas. Deve-se saber o valor do patrimônio para a elaboração 

do balanço patrimonial. 

          A empresa não sabe se está tendo lucro ou prejuízo em suas atividades 

operacionais, porque não é elaborado o demonstrativo de resultado, e não é 

calculado corretamente o preço de venda, porque não são conhecidos seus custos e 

despesas. Não se conhecer corretamente o volume e origem dos recebimentos, bem 



como o volume e destino dos pagamentos, porque não é elaborado um fluxo de 

caixa, um controle do movimento diário do caixa. 

         Os sócios não sabem quanto retiram de pró-labore, por não estabelecerem um 

valor fixo para a remuneração entre eles e não saber administrar corretamente o 

capital de giro da empresa, porque o ciclo financeiro de suas operações não é 

conhecido. Não fazem análise e planejamento financeiro da empresa, porque não 

existe um sistema de informações gerenciais (fluxo de caixa, demonstrações de 

resultados e balanço patrimonial). 

5.4 Planejamento financeiro 

          Planejamento financeiro é uma ferramenta da administração que permite 

visualizar e realizar uma organização financeira de qualquer empresa seja pequena, 

média ou grande. 

          Para realizá-la é necessário fazer o levantamento da atual situação da 

empresa, como por exemplo, saber qual é o fluxo de caixa, qual é a participação no 

mercado atual, entre outros levantamentos a fim de determinar novos objetivos para 

a empresa, e qual forma mais adequada para a realização. 

A função financeira cuida do dinheiro da organização. A função 
financeira de uma organização tem por objetivo a proteção e a 
utilização eficaz dos recursos financeiros, o que incluí a 
maximização do retorno dos acionistas, no caso das empresas. 
Ao mesmo tempo, a função financeira busca manter certo grau 
de liquidez, para que a organização consiga cumprir seus 
compromissos (MAXIMIANO, 2011 p.10). 

 

         Existem muitas funções dentro do planejamento financeiro, como por exemplo, 

a função de financiamento que é a identificação de fontes de recursos, onde se 

obtém melhores recursos e menos despesas para a empresa, a função de controle 

que é o acompanhamento passo a passo de todas as ações da empresa para 

avaliar os resultados, a função financeira também atua na destinação de resultados, 

ou seja, melhor avaliação e aplicação dos resultados financeiros e abrange também 

as decisões de investimento que é a avaliação do cenário da empresa para escolher 

a melhor alternativa de aplicação de recursos para a melhoria da empresa. 



         O levantamento da situação financeira da empresa permite ter uma visão geral 

e detalhada da empresa, sendo determinante para as tomadas de decisões a 

pequeno, médio e longo prazo, diminuindo os fatores negativos de risco para o 

crescimento ou apenas para manter-se ativa atingindo as exigências do mercado. 

5.5 Fluxo de Caixa 

         O Fluxo de caixa é uma ferramenta que controla a movimentação financeira de 

uma organização, entrada e saída de recursos financeiros. 

         Esta ação facilita a gestão de uma empresa no sentido de saber exatamente 

qual o valor a pagar com as obrigações assumidas, quais os valores a receber e 

qual será o saldo disponível naquele momento. Denomina-se saldo a diferença entre 

os recebimentos e os pagamentos. Este processo requer outros fatores da empresa 

como projeção de vendas, estimativa de compras, levantamento de cobranças. 

A ferramenta adequada para um bom controle financeiro de 
curto prazo denomina-se fluxo de caixa, ou seja, um 
acompanhamento das entradas e saídas de recursos financeiros 
no caixa da empesa. Sua importância pode ser comprada ao 
plano de voo de um avião, cuja rota e o destino já estão 
planejados, mas correções e adequações devem ser feitas se 
houver turbulências ou tempestades imprevistas (BIAGIO, 2012, 
p.212). 

 

          Ao analisar o fluxo de caixa, se o saldo for negativo significa que a empresa 

tem gastos a mais, neste caso, o gestor terá que rever os gastos para conseguir 

aumentar a entrada de dinheiro. Por outro lado, um saldo positivo indica que a 

empresa está conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade 

financeira. 

         Segundo Silva (2010) o fluxo de caixa é uma ferramenta que permite identificar 

o processo de circulação do dinheiro na empresa por meio da variação de caixa, ou 

seja, que auxiliar informações de entradas e saídas de recursos. Com está 

ferramenta a empresa pode obter informações e acompanhar o desempenho dos 

negócios, detectar problemas financeiros futuros, e tomar decisões que possam 

melhorar a empresa. O Fluxo de Caixa pode trazer a compreensão da 

movimentação financeira de acordo com as especificações:  



         O fluxo de caixa realizado possibilita mostrar como se comportam as entradas 

e saídas de recursos financeiros da empresa em determinado período. Esse recurso 

pode ser utilizado como insumo para tomada de decisão em períodos futuros.  

         O fluxo de caixa previsto tem como objetivo prever com antecedência as 

movimentações de entrada e saída de caixa e, assim, levar a medidas 

administrativas para corrigir rota dessas movimentações. 

3.5.1Demonstração de fluxos de caixa (DFC) 

          A demonstração de fluxo de caixa (DFC) é um relatório financeiro que usa 

como base as informações do balanço patrimonial e do demonstrativo de resultado 

dos exercícios (DRE). A mesma mostra as entradas e saídas de dinheiro do caixa 

(caixa + contas bancárias) e equivalentes de caixa (investimento de baixo risco e 

liquidez imediata) em determinado período.      

            Segundo Corbari (2012, p.53), “DFC é a demonstração contábil que 

evidencia as transações ocorridas no caixa e nos equivalentes de caixa em um 

determinado período”. 

5.6 Tipos de fluxos de caixa  

            O fluxo de caixa operacional é gerado pelas operações de uma empresa, 

como por exemplo, receitas, custos, despesas administrativas, etc. O fluxo de caixa 

operacional está diretamente ligado a demonstração de resultados (DRE) e variação 

no capital de giro. Contudo, lucro e fluxo de caixa são conceitos distintos.  

            O fluxo de caixa financeiro refere-se as atividades de financiamento, e são as 

formas de obter recursos e repagá-los, como por exemplo, um empréstimo, um 

aporte de capital, pagamento de uma dívida, etc. O fluxo de caixa financeiro está 

diretamente ligado à como a empresa financia necessidades por recursos e paga 

obrigações com investidores e bancos. Há duas fontes de financiamento possíveis: 

Dívida e patrimônio líquido. Sabe-se que o fluxo de caixa financeiro é a previsão de 

entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período de uma 

empresa. Essa previsão deve ser feita com base nos dados levantados nas 

projeções econômico-financeiras atuais da empresa.   

           O fluxo de caixa de investimentos significa dizer que após o financiamento de 

toda a operação da empresa e, caso haja, de- pendências financeiras, sejam 



empréstimos, notas promissórias ou algo relacionado, é possível que haja dinheiro 

em caixa sobrando. Este dinheiro deveria ser direcionado para investimentos 

diversos, seja em títulos do governo ou ações na bolsa de valores, uma vez que 

dinheiro parado não representa vantagem alguma para a empresa. Desta forma, se 

o dinheiro excedente está em circulação existe uma boa chance de ele retornar em 

maior volume para a empresa, caso o investimento tenha sido bem feito.  

A razão para se divulgarem em separado os fluxos de caixa 
provenientes de atividades de investimentos é que eles 
representam a quantidade de recursos que a entidade precisa 
despender para seu fim precípuo: gerar lucros e fluxos de caixa 
no futuro (COSTA, 2016, p.49). 

 

            Outro tipo de fluxo de caixa muito recorrente em avaliação de empresas é o 

fluxo de caixa livre. Este fluxo de caixa é a soma do fluxo de caixa operacional o 

fluxo de investimento. De uma maneira mais simples, podemos dizer que é o 

resultado operacional mais os itens não-caixa, menos investimentos em capital de 

giro, imobilizado e outros ativos. 

 

6  RESULTADOS 

Os dados abaixo discriminados foram coletados através de uma entrevista 

com o proprietário no ambiente onde a MEI Alquimia do Sabor está fisicamente 

inserida. 

Quando questionada sobre de que forma é realizado o controle financeiro da 

empresa, a proprietária afirmou que, antes de sofrer um assalto em sua loja no início 

deste semestre e perder parte de seus equipamentos, inclusive seu notebook onde 

mantinha os controles financeiros do empreendimento, o fluxo de caixa era realizado 

em uma planilha no Excel elaborada por ela mesma onde alimentava com 

frequência diária as entradas brutas, as despesas mensais a serem pagas  e 

consequentemente o lucro. Nessa planilha também era realizado o  registro das 

entradas em crédito, em débito, em voucher e em dinheiro. Porem após o assalto, os 

registros financeiros da empresa passaram a ser realizados em comandas de papel 

e ao fim de cada expediente são transmitidos para um caderno com data e valor 

bruto de entrada. Ao passo que as despesas surgem, são registradas no caderno as 

saídas de dinheiro com data e descrição da despesa. Hoje a empresa Alquimia do 



Sabor não possui  controle de custos, apenas de despesas fixas mensais, o controle 

de custos é feito com base no empirismo. 

Segundo Dolabela (2008), para que o controle financeiro de curto prazo de 

uma organização seja adequado, se faz necessário a utilização de uma ferramenta 

denominada fluxo de caixa, que basicamente é o ato de acompanhar as entradas e 

saídas de recursos financeiros no caixa da empresa. O mesmo ainda afirma que de 

acordo com a necessidade e percepção do empreendedor o fluxo de caixa pode ser 

realizado com frequência diária, semanal, quinzenal ou até mesmo mensal. 

 Sobre fluxo de caixa, a proprietária afirmou que, por não possuir atualmente 

um fluxo de caixa adequado, não consegue distinguir e controlar de maneira 

adequada as entradas e saídas da empresa e consequentemente não consegue 

administrar os valores a serem pagos e reter lucro. Sobre isso a proprietária ainda 

afirmou que no último trimestre não conseguiu perceber nenhuma margem de lucro, 

e por não possuir um controle financeiro adequado não consegue perceber onde 

está a falha, isto é, quais os reais motivos pelo qual não consegue obter 

lucratividade e quais ações devem ser tomadas frente ao referido cenário. 

“O fluxo de caixa é a espinha dorsal da empresa. Sem ele não se saberá 

quando haverá recursos suficientes para sustentar as operações ou quando haverá 

necessidade de financiamentos bancários” (SÀ, 2009, p. 2).  

 

6.1 Sugestões de melhoria 

 

A proprietária Fernanda Freitas no início do negócio tinha o fluxo de caixa 

organizado tinha todas suas entradas, saídas, despesas e lucros lançados em uma 

planilha de Excel, mas infelizmente no mês de janeiro o estabelecimento foi 

assaltado e alguns pertences do estabelecimento foram levados entre eles o 

computador da proprietária no qual eram armazenadas todas as informações diárias 

e mensais da empresa. 

  E depois deste incidente a proprietária parou de fazer o controle de entradas 

e saídas de mercadorias do estabelecimento, e com isso passou a ter problemas 

com fluxo de caixa, hoje á mesma não sabe se esta lucrando ou tendo prejuízo em 

suas vendas e inúmeras vezes seu caixa diário não bate. 



Identificamos algumas sugestões básicas que poderia ajudar a solucionar as 

dificuldades que a empresa vem enfrentando, a responsável pela a empresa não 

precisa necessariamente ser uma contadora ou ter grandes conhecimentos em 

administração de capitais basta apenas ter um dinamismo básico para operar 

algumas ferramentas que são encontradas facilmente na internet. 

Sugerimos tabelas de fluxo diário e mensal que podem ser baixadas da 

internet e programas no qual a pessoa responsável ao longo de um período vai 

abastecendo com informações e o mesmo apresenta os resultado como lucro ou 

prejuízo são simples de ser manuseada a pessoa que for responsável pelo o 

controle e não ira encontrar maiores dificuldades desde que alimente o mesmo com 

informações reais terá grandes proveitos dos métodos sugeridos.   

Naturalmente nem todos os problema da empresa seriam solucionados, pois 

nem todos são de ordem financeira talvez uma ajuda de um profissional da área 

seria de grande valia, mas momentaneamente se organizando desta forma grandes 

resultados seriam alcançados. 

Abaixo um modelo simples de tabela de movimento diário de caixa. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Fluxo de Caixa é a principal ferramenta do planejamento financeiro, através 

dela identificamos de um modo detalhado e geral se a empresa está ou não 

funcionando de forma saudável, além de ser possível detectar de forma rápida a 

consistência da empresa e realizar o planejamento estratégico. 

No Fluxo de Caixa são registradas através de softwares ou de forma manual 

as entradas e saídas de valores da empresa, por exemplo, quanto se comprou de 

matéria prima e qual o valor das vendas, dessa forma se obtém o valor total das 

entradas e saídas, identificando se está tendo um bom retorno com a atividade, é 

possível verificar estes valores por períodos, o que significa uma melhor gestão dos 

recursos da empresa para que se mantenha atuando no mercado e a realização de 

possíveis investimentos na empresa 

Quanto ao objetivo geral verificou-se que na empresa Alquimia do Sabor, por 

diversos fatores, como alta demanda dos produtos e pouca mão de obra, 

gerenciamento ineficiente, entre outros, não era realizado o fluxo de caixa de 



nenhuma forma, a proprietária da empresa apenas tinha noção de como estava 

gerindo a empresa, além de não saber a importância de realizar o Fluxo de Caixa. 

Apresentamos à proprietária a importância da ferramenta e como utilizar de forma 

mais adequada ao ramo de atividade que exerce e propomos um modelo manual e 

simples para que a mesma conseguisse registrar diariamente de forma eficiente e 

eficaz sem que atrapalhasse a rotina.  

Com o modelo apresentado para a proprietária da empresa, será possível 

realizar um controle adequado do Fluxo de Caixa, equilibrando as receitas e 

despesas da empresa, permitindo uma visão do presente momento da empresa e 

uma projeção de perspectiva do futuro para possíveis melhorias. 
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