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1. RESUMO 
 

A implantação de um fluxo de caixa é de extrema importância, seja para uma 

empresa de pequeno ou grande porte. O principal objetivo de um fluxo de caixa é o 

controle de entradas e saídas, com esse sistema é possível identificar no que 

exatamente a empresa precisa investir e quais gastos precisam ser reduzidos. 

Quando há um controle de toda a parte financeira da empresa, é possível planejar 

melhor e prever em que momento precisará de uma atenção dobrada do 

administrador referente aos gastos e no caixa. Sem o controle financeiro a empresa 

pode sofrer grandes impactos perdendo total visão do caixa da empresa, resultando 

em prejuízos, caixa negativo e o risco da empresa sofrer falência. Por isso o 

presente trabalho tem como principal objetivo realizar o levantamento de dados 

sobre a importância da implantação de um sistema de caixa para uma empresa, 

através uma pesquisa qualitativa, a qual atenderia aos objetivos do estudo através 

de um estudo de caso realizado em uma empresa do ramo automobilístico. A 

metodologia utilizada da pesquisa apresenta outro método também, a pesquisa 

bibliográfica exploratória. Foi realizada uma pesquisa com o Sr. Ivanildo da empresa 

Auto Center Parelheiros, contendo oito perguntas, assim, para entender os impactos 

que ele tem por não ter nenhum tipo de sistema e como ele faz como administrador 

para ter controle dos gastos. 

Palavras – chave: fluxo de caixa; implantação; controle; 

2. INTRODUÇÃO  
 

Ter um controle financeiro na empresa é de extrema importância, pois a partir 

daí é possível identificar os gastos desnecessários, observar onde está ocorrendo o 

desperdício de recursos e corrigi-lo. Quando há um melhor controle destas 

informações, é possível se fazer melhores planejamentos e investimentos, assim, 

possibilitando o momento adequado para se aplicar em ativos de acordo com o 

caixa atual da empresa, e com as melhorias e controles aplicados a empresa não 

ficará no vermelho e terá um bom balanço e controle do mesmo. Para Morante e 

Jorge (2011) com esse princípio de informação reunido, já se pode observar que as 

funções do administrador financeiro de uma organização estão reunidas em algumas 



 
 

atividades básicas, são elas: Análise de planejamento financeiro de todas as 

informações de cunho financeiro; Administração da estrutura dos ativos da empresa 

e de que forma tais ativos implicam em obtenção de recursos financeiros; 

Administração da estrutura financeira da empresa. 

É imprescindível que haja o lançamento das rotinas diárias do fluxo de caixa, 

para que todas as entradas e saídas de recursos financeiros sejam controladas e 

registradas. 

2.1 Situação problema 
 

Dentro de uma empresa é de suma importância o controle financeiro e o 

registro das atividades, pois sem isso, pode acabar sofrendo grandes impactos e 

perdendo o controle dos gastos do orçamento.  

Atualmente, devido à crise econômica que se vive no país, e o descontrole do 

gasto, muitas empresas acabam decretando falência. Quando não, se perde muito 

dinheiro, prejudica o capital de giro e até a credibilidade no mercado e internamente.  

Diante dos argumentos apresentados a pergunta que norteará a presente 

pesquisa é: Qual a importância da implantação de um sistema de fluxo de caixa para 

uma empresa? 

Segundo Biagio e Batocchio (2012, p. 212):  

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 recurso financeiro 
no caixa da empresa. Sua importância pode ser comparada 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. O fluxo de 
caixa é uma ferramenta simples que serve para mostrar se a 
empresa tem dinheiro para pagar suas contas servindo 
também como um instrumento gerencial para tomada de 
decisões. 

 

 



 
 

3. OBJETIVOS 
 

Sugerir uma implantação de um sistema de fluxo de caixa para a empresa. 

3.1 Específicos 
 

Identificar o funcionamento do controle do caixa da empresa. 
 
Sensibilizar o proprietário da importância dessa ferramenta. 
 
Propor uma implantação. 
 
Analisar quais procedimentos que podem ser tomados ou encerrados, de acordo 

com a identificação para gerir melhor os custos. 

4. METODOLOGIA  
 

Segundo Gil (2007, p. 17), pesquisa é definida como o: 

 
[...] procedimento racional e sistemático que tem como objetivo 
proporcionar respostas aos problemas que são propostos. A 
pesquisa desenvolve-se por um processo constituído de várias 
fases, desde a formulação do problema até a apresentação e 
discussão dos resultados. 

 

4.1 Pesquisa bibliográfica 
 

Segundo FONSECA (2002, p. 32): 

 
A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de 
referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios 
escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas 
de web sites. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma 
pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o 
que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa 
bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 
objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios 
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta. 

 
 



 
 

4.2 Estudo de caso 
 

Segundo Yin (2005, p.02): 

 
[...] a pesquisa de estudo de caso é uma das várias maneiras 
de realizar uma pesquisa nas Ciências Sociais. Outras 
maneiras incluem experimentos, levantamentos, histórias e 
analise de arquivos, como modelagem econômica ou 
estatística. 
 
 

O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma interpretação do ponto 

de vista do entrevistado que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 

tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 

investigador (FONSECA, 2002).  

 

 4.3 Estudo de caso: caracterização da empresa 
 

O estudo de caso que será feito neste trabalho, baseia-se em uma 

microempresa chamada Ivanildo Menezes Vidal Auto Center ME, do ramo 

automotivo, fundada em 2002, seu nome fantasia é Auto Center Parelheiros e está 

localizada na avenida Sadamu Inoue, 6642 no bairro de Parelheiros em São Paulo. 

O presente comércio tem como seus principais produtos de vendas, peças de carro 

e prestação de serviços. 

No decorrer do dia, o caixa sofre muitas entradas e saídas, seja pagamentos 

recebidos em dinheiro e cartão de crédito dos clientes pelos serviços prestados ou 

peças adquiridas, também como parte da empresa, pagamentos de fornecedores, 

despesas fixas, funcionários, despesas que são administrativas e necessárias para o 

funcionamento da organização. 

Após entrevista com o fundador Sr. Ivanildo, foi identificado que a empresa 

apresenta uma carência muito grande de um fluxo de caixa controlado. Existe um 

controle do caixa, mas não é tão adequado para que uma microempresa possa se 

manter no mercado. Pois as receitas com as peças vendidas e serviços prestados 

devem ser maiores que as despesas comerciais.  

 Com base na necessidade que a empresa Auto Center tem, foi 

pesquisada a importância da implantação do fluxo de caixa, o que pode acontecer 



 
 

com uma empresa que não possui os cuidados que se deve ter ao controlar os 

gastos. 

5. DESENVOLVIMENTO 
 

Durante a elaboração do fluxo de caixa, é necessário considerar possíveis 

oscilações, fazendo os ajustes necessários de acordo com as premissas e 

condições do mercado, tais como aumento/diminuição de impostos ou dos valores 

pagos a fornecedores, assim, mantém-se a flexibilidade desse importante 

instrumento de trabalho (OLIVEIRA, 2010, p.15). 

A implantação do fluxo de caixa consiste essencialmente em estruturar as 

estimativas de cada unidade monetária em dois grandes itens: o planejamento dos 

ingressos e o planejamento dos desembolsos (ZDANOWICZ, 2004). 

Para a elaboração do fluxo de caixa utilizam-se mapas e planilhas auxiliares 

que tem como objetivo planejar e organizar as informações que serão inseridas na 

planilha de fluxo de caixa. São exemplos: Mapa auxiliar de recebimentos das vendas 

a prazo, planilha de recebimentos, planilha de despesas administrativas, planilha de 

pagamentos, planilha de planejamento de compras, mapa auxiliar de receitas e 

descontos/cauções do fluxo de caixa, mapa auxiliar de despesas do fluxo de caixa 

(OLIVEIRA, 2010, p. 15). 

5.1 Tipos de fluxo de caixa 
 

De acordo com (Silva, 2010), o fluxo de caixa pode trazer a compreensão da 

movimentação financeira de acordo com a sua especificação: 

5.1.1 Fluxo de caixa realizado  
 

Possibilita verificar se as movimentações financeiras realizadas estavam de 

acordo com os objetivos organizacionais. Esse fluxo de caixa pode ser utilizado 

como insumo para tomada de decisão em períodos futuros (SILVA, 2010). 

5.1.2 Fluxo de caixa previsto  
 



 
 

Tem como objetivo prever com antecedência as movimentações de entrada e 

saída de caixa, assim, levar a medidas administrativas parar corrigir a rota dessas 

movimentações (SILVA, 2010). 

 

5.1.3 Método DFC - Demonstração Fluxo de Caixa 
 

Segundo PADOVEZE (2012, p.48), o fluxo de caixa tem duas apresentações 

básicas: Método indireto e direto. 

 

5.1.4 Método indireto da DFC 

 
Que evidencia a movimentação do saldo de caixa no período, partindo da 

geração de caixa através da demonstração de resultado e das variações dos 

elementos patrimoniais do balanço que gera, ou necessitam de caixa (PADOVEZE, 

2012, p. 48). 

 

5.1,5 Método direto da DFC  

 
Que evidencia a movimentação do saldo de caixa do período, coletando as 

informações especificas das entradas e saídas de numerário constante das contas 

de disponibilidades (caixas, bancos e aplicações financeiras) (PADOVEZE, 2012, p. 

48).  

O método indireto é estruturado no enfoque de movimentação de origens e 

aplicações de recursos e o método direto tem o formato tradicional utilizado pela 

área de tesouraria das empresas. Nos dois métodos, o fluxo de caixa deve ser 

apresentado segregado por  grupos de movimentações financeiras de natureza 

similar, para permitir uma análise mais adequada da geração de lucro e caixa, e da 

movimentação financeira do período. Dessa maneira o fluxo de caixa é representado 

em três segmentos de informações: Fluxo de caixa das atividades operacionais, 

Fluxo de caixa das atividades de investimento e Fluxo de caixa das atividades de 

financiamento (PADOVEZE, 2012, p. 48). 



 
 

 6. RESULTADOS 

Após conversa com o senhor Ivanildo, ele nos relatou como funciona e a 

forma que conduz sua empresa. 

Foi questionado se há controle das entradas e saídas do caixa, a resposta foi 

que a empresa não possui um sistema para controle de entradas e saídas, informou 

também que conforme o dinheiro entra, as despesas que forem prioridades são 

pagas de acordo com o valor que tiver disponível no caixa. 

Ao ser questionado se havia mais alguém responsável pelo controle do caixa 

da empresa, o senhor Ivanildo disse que sua filha o auxilia no dia a dia. 

Foi relatado que muitas das despesas administrativas da empresa acabam se 

misturando com as despesas pessoais. Por esse motivo e outros, gostaria de obter 

um sistema para controle, mas que não tinha recursos financeiros disponíveis.  

A empresa possui um profissional contábil, porém, esse não o auxilia nas 

questões financeiras, apenas em relação á tributos e notas fiscais. 

Já houve uma tentativa de implantação de um sistema para controle, mas por 

não se preparar financeiramente lhe faltou alguns equipamentos necessários como 

impressoras, computadores, internet, treinamento de pessoas, e manutenção. 

Foi sugerida a implantação do controle do fluxo de caixa. Por se tratar de uma 

microempresa, uma planilha em Excel ou até mesmo alguma que tenha disponível 

na internet, servirá de apoio para que o controle seja feito. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com base nas pesquisas e no estudo de caso realizado, concluiu- -se, que o 

fluxo de caixa é de extrema importância para uma empresa, principalmente para ter 

um controle financeiro das entradas e saídas do caixa. Com a implantação de um 

sistema que possa fazer esse monitoramento, o administrador poderá ter uma visão 

melhor do caixa, se a empresa precisará ou não de uma redução de custos ou será 

possível fazer um investimento. A empresa estudada Auto Center Parelheiros por 

não possuir nenhum tipo de sistema de fluxo de caixa, a qual o proprietário era o 



 
 

mesmo quem faz o controle dos gastos, não há um controle exato das entradas e 

saídas.  

Sem nenhum tipo de sistema, a empresa pode correr risco de não conseguir 

estabilidade no mercado, principalmente em tempos de crises financeiras, o 

administrador precisa de um caixa positivo para que em casos onde a empresa em 

determinado momento não esteja lucrando possa se manter.  

Caso a empresa não possua nenhum tipo de controle, é importante que o 

administrador procure um profissional especializado em finanças. Dependendo do 

porte da empresa, uma simples planilha no Excel já apoiará muito no controle e na 

visualização do atual fluxo de caixa.  

Diante exposto, ressalta-se que ter um controle de um fluxo de caixa é um 

dos principais auxílios, e base fundamental para o funcionamento positivo de uma 

empresa. 
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