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  RESUMO 

 

Devido às necessidades globais, as empresas buscam ferramentas estratégicas que 

possam lhe auxiliar com informações rápidas e exatas, com intuito de utilizar menores 

custos, visando alto rendimento. O fluxo de caixa surge proporcionando uma visão 

estratégica do negócio, tanto no presente como no futuro, possibilitando maior 

controle e planejamento para, com as finanças da organização. Diante disso, o 

presente trabalho resultou no estudo da ferramenta e tem como objetivo analisar a 

contribuição do fluxo de caixa para a gestão de uma organização, do segmento de 

investimentos em São Paulo. Para melhor compreensão do tema abordado, 

empregaram-se os métodos da pesquisa exploratória bibliográfica e qualitativa, 

estudo de caso e entrevista na pesquisa. Portanto, os resultados mostraram que o 

fluxo de caixa contribui para a gestão da organização, pois permite um maior controle 

de caixa, onde as entradas e saídas são rigidamente apuradas, evitando 

irregularidades e proporciona planejamento na tomada de decisão à empresa, 

antecipando e/ou prorrogando gastos, investimentos e empréstimos. 

Palavras-chave: Fluxo de caixa; Gestão; Estratégica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
Fluxo de caixa é uma ferramenta importante para que a empresa possa ter 

agilidade e segurança, pois através dessa ferramenta é possível verificar a situação 

econômica da organização, prevendo os saldos futuros, planejando e controlando os 

recursos financeiros. 

  

O fluxo de caixa pode ser definido como um conjunto de movimentações 

financeiras que constitui a soma das entradas (resultado da receita bruta) e das 

despesas que são as saídas de caixa. Através desse fluxo é possível identificar o 

processo de circulação do dinheiro dia a dia e verificar se as movimentações 

realizadas estavam de acordo com os objetivos da organização (SELEME, 2012). 

 

Essa ferramenta tem como objetivo, a entrada e saída do capital da empresa 

independentemente do período, sendo a mão de obra, matéria prima e gastos com 

fornecedores, sempre objetivando o lucro. 

Para o sucesso e sobrevivência de qualquer empresa é fundamental que o fluxo 

de caixa apresente liquidez, cumprindo com os seus compromissos financeiros e 

dando continuidade as operações. A empresa tem a capacidade e agilidade de 

converter um ativo em dinheiro, ela pode gerar lucros e evitar possíveis empréstimos, 

uma boa gestão do responsável pelo fluxo é extremamente importante para um 

controle eficiente das entradas e das saídas financeiras (SILVA, 2005).  

 

Neste contexto é possível observar que o fluxo de caixa permite uma visão clara 

da situação da empresa, possibilitando enxergar os riscos e os retornos ao capital de 

giro.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.OBJETIVOS 

2.1     Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é analisar a contribuição do fluxo de caixa 

para a gestão de uma organização, do segmento de investimentos em São Paulo. 

2.2    Objetivos específicos 

 

 Verificar a contribuição do fluxo de caixa na empresa; 

 Apresentar os métodos de uso do fluxo de caixa; 

 Identificar o fluxo de caixa como ferramenta de gerenciamento financeiro 

na organização.   

 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa exploratória bibliográfica, fundamentada em artigos 

e livros. Será realizado um levantamento de informações que permitirá observar o 

processo de fluxo de caixa dentro da organização. 

Segundo Selltiz et al (1967, p. 63 apud GIL, 2002, p. 41), 

 

Pesquisas exploratórias têm como objetivo proporcionar maior familiaridade 

com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 

Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições. Seu planejamento é, 

portanto, bastante flexível, de modo que possibilite a consideração dos mais 

variados aspectos relativos ao fato estudado. 

 

A pesquisa bibliográfica explica um problema a partir de referências teóricas 

publicadas em livros, revistas etc. Qualquer espécie de pesquisa exige uma pesquisa 

bibliográfica para o levantamento da situação da questão (RAMPAZZO, 2005). 

Nesta pesquisa será realizado um levantamento a respeito da contribuição do 

fluxo de caixa para a gestão do Banco Société Générale através do estudo de caso, 

utilizado para analisar evidências e desenvolver argumentos lógicos da organização. 

 

O estudo de caso é um estudo empírico que investiga um fenômeno atual 

dentro do seu contexto de realidade, quando as fronteiras entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente definidas e no qual são utilizadas várias 

fontes de evidência (YIN, 2005, p. 32). 



 
 

A pesquisa qualitativa discute algumas atitudes e critérios para motivar o leitor 

a se aprofundar mais no texto, visando contribuir uma boa pesquisa.  

Segundo Flick (2009, p.23) 

[...] Os aspectos essenciais da pesquisa qualitativa consistem na escolha 

adequada de métodos e teorias convenientes; no reconhecimento e na 

análise de diferentes perspectivas; nas reflexões dos pesquisadores a 

respeito de suas pesquisas como parte do processo de produção de 

conhecimento; e na variedade de abordagens e métodos [...].   

A entrevista na pesquisa qualitativa é uma técnica de coleta de dados que deve 

ser planejada para oferecer resultados úteis, é necessário existir um questionamento 

para que sejam analisados os fatos.  

Conforme Luna (1988, p.71 apud ROSA; ARNOLDI, 2014, p.11), refere-se à 

pesquisa como “uma atividade de investigação capaz de oferecer e, portanto, produzir 

um conhecimento ‘novo’ a respeito de uma área ou de um fenômeno, sistematizando-

o em relação ao que já se sabe”. 

Através da pesquisa é realizado o levantamento de informações a respeito de 

um determinado tema, os dados coletados em entrevistas resultam em respostas ao 

questionamento inicialmente.  

Segundo Bervian; Cervo; Da Silva (2007, p.51), 

 

A entrevista não é uma simples conversa. É uma conversa orientada para um 

objetivo definido: recolher, por meio do interrogatório do informante dados a 

pesquisa. Somente após a definição do objetivo, um interrogatório deverá ser 

realizado com a intenção de concluí o objetivo proposto na pesquisa. 

 

3.1. Estudo de caso  

O Grupo SG está presente no Brasil desde 1967, composto por quatro 

empresas, o Grupo SG emprega mais de 1.400 colaboradores, atendendo mais de 

900 mil clientes no país. É uma das três principais linhas de negócios do grupo, junto 

com varejo, administração de recursos/serviços, globais aos investidores e conta com 

mais de 154.000 colaboradores em 76 países. 

 Está entre os tops 10 bancos de investimentos da Europa no mercado de 

capitais europeu e detém a primeira posição em derivativos e financiamento 

estruturado, referência em seus três focos de atuação: derivativos, financiamentos 

estruturados e mercado de capitais em euros. 



 
 

Atua nos segmentos de óleo & gás, petroquímica, mineração, infra-estrutura, 

instituições financeiras (gestores de recursos, family offices, bancos), energia, 

siderúrgica e aviação. Além disso, conta com serviços de empréstimos e 

financiamentos estruturados, tesouraria e mercado de capitais. 

 

4 DESENVOLVIMENTO  

4.1 Conceito de fluxo de caixa 

O fluxo de caixa é nomeado como uma ferramenta de gerenciamento dos 

recursos financeiros. Analisar e compreender as movimentações financeiras de uma 

organização é de suma importância nos processos decisórios e controle do capital, 

através de uma análise organizada é possível obter conhecimentos dos valores 

disponíveis no caixa (MISSAGIA; VELTER, 2015). 

Através do fluxo é possível à elaboração e entendimento das operações 

financeiras, na ausência do fluxo de caixa se torna quase impossível o gestor realizar 

um planejamento financeiro adequado. 

 

Sá (2009, p. 11) define fluxo de caixa como, 

[...] Chamamos de fluxo de caixa ao método de captura e registro dos fatos e 

valores que provoquem alterações no saldo de caixa e sua apresentação em 

relatórios estruturados, de forma a permitir sua compreensão e análise. Para 

os efeitos desta definição, a expressão “caixa” significa “moeda” e todos os 

valores que possam ser prontamente convertidos em moeda, tais como 

depósitos bancários, cheques que possam ser depositados irrestritamente e 

imediatamente, e aplicações de curtíssimos prazos [...]. 

 

4.2 Objetivo 

Toda empresa necessita realizar um planejamento financeiro para controlar os 

pagamentos e recebimentos, desta forma o objetivo do fluxo de caixa é registrar os 

fatos e alterações ocorridas no saldo permitindo prever e resolver eventuais 

problemas envolvendo o caixa. 

Segundo Gitman (2010) o fluxo de caixa tem como objetivos: 

Facilitar a análise e o cálculo na seleção das linhas de crédito a serem obtidas 

junto às instituições financeiras, programar as entradas e os desembolsos de caixa, 

permitindo determinar o tempo em que deverá ocorrer carência de recursos para 

haver tempo suficiente às medidas necessárias. Permite o planejamento dos 



 
 

desembolsos de acordo com as possibilidades de caixa, evitando-se o acúmulo de 

compromisso de grande volume em época de pouco encaixe, determinar a quantidade 

de recursos próprios em que a empresa dispõe em determinado período e aplicá-los 

de forma rentável, bem como analisar os recursos de terceiros que satisfaçam as 

necessidades da organização, providenciar os recursos para atender os projetos de 

implantação, expansão, modernização e localização.  

4.3 Tipo de fluxo de caixa 

4.3.1 Demonstração do fluxo de caixa 

A demonstração do fluxo de caixa (DFC) é uma ferramenta bastante utilizada 

na gestão financeira, demonstra a origem e aplicação do dinheiro durante o período, 

permitindo a gestão da empresa a tomar decisões antecipadas quanto aos possíveis 

gastos. 

[...] Além do enfoque diretamente contábil, a DFC tem ainda um caráter 

gerencial, permitindo que os gestores da empresa tenham um melhor 

entendimento da visão dos recursos que transitam pela empresa, o que 

contribui para a obtenção de algumas informações que podem, 

perfeitamente, ser necessárias para a gestão contábil e financeira da 

empresa [...] (BAZZI, 2016, p. 12). 

 

A mesma se divide em três grupos, iniciando pelas atividades operacionais, 

onde se relata os recebimentos, as entradas em função do desconto de duplicatas, 

todos os pagamentos e recebimentos que não decorram de atividades de 

financiamento ou de investimento. Já nas atividades de financiamentos, são 

registrados os recebimentos decorrentes de integralização de capital ou reservas do 

mesmo, os recebimentos de empréstimos e os pagamentos dos empréstimos 

contraídos junto a terceiros. E por fim, as atividades de investimentos que são 

participações societárias temporárias, que não possam ser classificadas como 

equivalentes de caixa, participações societárias fixas ou permanentes, bens e direitos 

do ativo imobilizado e do ativo intangível (NEVES; VICECONTI, 2013). 

4.3.2 Objetivo da demonstração do fluxo de caixa 

 

O objetivo da demonstração do fluxo de caixa é detalhar a origem de todo 

dinheiro que entrou e suas movimentações de saída, possibilitando compreender o 

desempenho financeiro da empresa e analisar as necessidades de outras fontes para 

movimentação de caixa. 



 
 

Bazzi (2016, p.13) afirma que: 

[...] o principal objetivo da DFC é demonstrar todas as transações realizadas 

no caixa, os recebimentos e os pagamentos e, também, os equivalentes de 

caixa, em determinado período. A análise dessas transações ajudará os 

usuários da demonstração a verificar a real capacidade de a empresa gerar 

dinheiro no caixa e saber quais são suas necessidades [...]. 

Por tanto, a demonstração do fluxo de caixa deve ser considerada como uma 

ferramenta financeira utilizada pelos gestores e administradores para verificar a 

situação atual do caixa da organização e melhor interpretar os fatos ocorridos.  

Além de ser um importante documento contábil, contribui de forma expressiva 

para a gestão financeira, mostrando movimentações de recursos financeiros, 

tornando-se um elemento indispensável no processo de gestão das empresas 

(QUINTANA, 2009). 

4.3.3 Métodos de demonstração do fluxo de caixa 

 

A demonstração do fluxo de caixa apresenta duas modalidades, o método 

direto e o método indireto.  

Pelo método direto podem ser obtidas as informações dos principais 

recebimentos e pagamentos brutos, sendo necessária a realização dos controles de 

todas as entradas e saídas de caixa. O método indireto é realizado através do ajuste 

do lucro líquido ou prejuízo produzido nas contas operacionais e nas variações 

ocorridas no período (COSTA; MELHEM, 2016).  

Os dois métodos geram informações importantes, o resultado final tem a 

mesma finalidade, mostram por onde os recursos entraram e quais foram os caminhos 

tomados para saídas dos mesmos.  

Quintana (2009, p. 27) define a diferente entre os métodos como, 

 

[...] A diferença efetiva existente entre o método direto e o indireto é a 

estruturação do fluxo de caixa das atividades operacionais, pois, no indireto, 

o resultado do período é ajustado pelas despesas e receitas que não 

interferem diretamente no caixa ou equivalentes. No método direto, todos os 

pagamentos e recebimentos relativos aos fluxos de atividades operacionais 

das empresas são demonstrados. Em consequência, pode-se afirmar que os 

fluxos das atividades de investimento e de financiamento são iguais tanto no 

método direto como no indireto [...].  

 



 
 

4.4 Fluxo de caixa como ferramenta na gestão financeira da empresa 

Para uma empresa se manter num mercado globalizado (competitivo), é de 

extrema importância que o gestor tome decisões baseadas em informações 

concretas. Diante disso, a gestão financeira surge com o objetivo de auxiliar a 

empresa, operar com menos custos e que ainda assim, seja rentável. Por isso, a 

aplicação do fluxo de caixa é essencial, pois proporciona o planejamento e controle 

dos recursos financeiros, além de prognosticar possíveis períodos em que ocorrerão 

sobras ou falta de recursos, de modo em que o gestor tome medidas necessárias para 

prevenir tais fatos, gerando o bom funcionamento nas finanças da organização 

(NETO; SILVA, 2002). 

Além disso, permite demonstrar as operações financeiras que serão realizadas 

pela empresa, facilitando a análise e decisão, além de verificar e selecionar as 

melhores formas de entradas, saídas e projeções de capitais a curto e longo prazo 

(ZDANOWICZ, 2004). 

Entretanto, sem o equilíbrio financeiro as empresas tendem a encerrar suas 

operações em curto tempo. O fluxo de caixa propicia maior segurança neste quesito, 

de modo que o capital próprio sempre será priorizado em relação ao de terceiros, os 

prazos de recebimentos e pagamentos são estabilizados e há equilíbrio entre o que é 

ingressado e desembolsado do caixa (ZDANOWICZ, 2004). 

Portanto, o fluxo dá rumo às finanças do negócio de forma plena e equilibrada, 

além de gerenciar o desenvolvimento das finanças da empresa. 

 

5 RESULTADOS  

Com base no objetivo do trabalho, foram desenvolvidas perguntas à empresa 

mencionada, para se obter relevância aos assuntos abordados. Constatou-se através 

das respostas que o fluxo de caixa é um grande aliado às suas finanças e tem como 

objetivo principal permitir o planejamento e controle dos eventos de caixa, evitando 

irregularidades. 

É relatada a importância de planejá-lo, pois permite a organização prever 

entradas ou saídas de caixa, e dessa forma antecipar a ação na tomada de 

empréstimos ou aplicação de recursos, muitas vezes numa mesma data dois fluxos 

podem se compensar, reduzindo a necessidade de ação da empresa no mercado de 

crédito.  



 
 

No que tange a gestão financeira, o fluxo atua como uma ferramenta plena, 

através do controle de todas as entradas e saídas de caixa ao longo do tempo, 

inclusive com projeções futuras, sempre visando o controle. Além de oferecer maior 

clareza e segurança nas demonstrações apresentadas. 

Além disso, utiliza em sua demonstração de fluxo de caixa o método indireto, 

acreditando expressar a posição financeira da instituição de forma objetiva e 

transparente, através deste método são contabilizados os lucros e prejuízos das 

atividades realizadas em seus investimentos. Para desenvolvê-lo a instituição utiliza 

os três grupos de atividades, as operacionais demonstrando as saídas decorrentes 

dos custos de produção; as atividades de investimentos, demonstrando as saídas de 

alocação de caixa em investimentos e por fim as atividades de financiamento, 

relatando as entradas dos empréstimos e financiamentos de curto prazo, saídas 

decorrentes dos pagamentos dos mesmos e dos pagamentos dos lucros e dividendos 

aos acionistas.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto e objetivado pelo presente trabalho, confirmou-se que o fluxo 

de caixa contribui para, com a gestão da empresa, pois proporciona o controle de 

caixa (entradas e saídas), permite um planejamento voltado ao objetivo do negócio da 

empresa, além de possibilitar ao gestor tomar decisões corretas (antecipadas ou 

postergadas) e no momento certo. 

Pode-se afirmar com base no referencial que o fluxo é uma importante 

ferramenta de análise financeira, auxilia a organização administrar seu negócio, 

dispondo demonstrações cuja principal informação a qualquer empresa, pois se 

analisa o lucro ou prejuízo ao final do período. Além disso, a empresa consegue utilizá-

lo de forma estratégica, devido ao planejamento das finanças de acordo com o objetivo 

de curto e longo da empresa. Vale ressaltar, que o fluxo também atua no equilíbrio 

financeiro da organização, onde muitas tendem a falir sem o devido controle e 

planejamento que a ferramenta dispõe. 

Portanto, conclui-se que a empresa estudada utiliza o fluxo de caixa para o 

desenvolvimento saudável de suas finanças, agregando-o corretamente de acordo 

com suas necessidades e objetivos. 
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