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RESUMO 

Com as constantes mudanças no cenário econômico, obter um planejamento financeiro 

adequado se faz necessário dentro das micro e pequenas empresas. O presente artigo busca 

ressaltar a importância da ferramenta fluxo de caixa no controle e gestão empresarial. O uso 

desse instrumento gerencial auxilia os gestores na tomada de decisão e no controle dos 

recursos financeiros. O principal objetivo do estudo é mostrar os benefícios e as vantagens 

que o fluxo de caixa traz para a organização. O trabalho foi realizado através de pesquisa 

bibliográfica e descritiva, quanto à natureza classifica-se como qualitativa e utilizou estudo de 

caso como método. Na coleta de dados foi aplicado um questionário com questões abertas 

direcionado ao gerente da empresa estudada. Com isso, os resultados apresentados 

evidenciaram a falta que a ferramenta fluxo de caixa faz dentro da organização, pois sem ela 

não há controle e planejamento financeiro. 

 

Palavras-chaves: Fluxo de caixa. Empresa. Controle. Tomada de decisão. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O fluxo de caixa é uma ferramenta que auxilia o gestor financeiro na tomada de 

decisões, pois prevê e analisa o que ocorrerá com as finanças da empresa em determinado 
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período de tempo. Para realizar uma gestão de caixa eficaz, é necessário que haja controles 

que permitam ao gestor financeiro monitorar todas as transações. 

Muitas vezes o capital de giro da empresa não está compatível com o 

empreendimento. Por isso há a necessidade de um correto gerenciamento de fluxo de caixa, 

que permite ao gestor financeiro fazer provisões essenciais e planejar o dia a dia da empresa. 

Dessa forma, a presente pesquisa reflete a seguinte problemática: Qual o grau de 

conhecimento e utilização do fluxo de caixa nas micro e pequenas empresas para tomada de 

decisões, por parte dos empresários ou administradores das mesmas? 

 O objetivo geral da pesquisa é demonstrar quais os principais benefícios do fluxo de 

caixa e qual a sua importância como ferramenta de gestão nas micro e pequenas empresas. 

Como objetivos específicos: conceituar o que é micro e pequena empresa; estudar através de 

bibliografias existentes sobre o fluxo de caixa; evidenciar a importância dessa ferramenta 

gerencial para tomada de decisão; demonstrar as vantagens da utilização do fluxo de caixa nas 

MPE’s.  

 Dessa forma, a realização do presente trabalho justifica-se em função da importância 

do fluxo de caixa, do conhecimento e utilização dessa ferramenta de gestão, pela necessidade 

de acompanhar a real situação financeira da empresa. De que forma a utilização do fluxo de 

caixa pode contribuir para tomada de decisões dentro da empresa. 

 A metodologia utilizada para efetuação desse estudo caracteriza-se como pesquisa 

bibliográfica, descritiva, qualitativa e estudo de caso, onde a coleta de dados foi através de um 

questionário aplicado ao gerente da empresa. 

 Nesse sentido, a pesquisa foi baseada em bibliografias já existentes em livros, revistas, 

artigos, jornais e internet. Esses métodos também facilitam o estudo dentro do que está sendo 

proposto, além de oferecer outras formas simples de conhecimento. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Micro e pequenas empresas 

  

As micro e pequenas empresas apresentam algumas características próprias, o que as 

tornam essenciais no funcionamento de economias desenvolvidas e também das que ainda 

estão em processo de desenvolvimento. 

 As microempresas e empresas de pequeno porte recebem tratamento jurídico 

diferenciado e favorecido no Brasil, com o objetivo de incentivar a atuação de pequenos 

empreendedores pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, 



3 

 

previdenciárias e creditícias, confirmado pela Constituição da República, no artigo 179 

(BRASIL, 1988) 

 Dessa forma, as micro e pequenas empresas são importantes para a solução do 

desenvolvimento do país, redução da pobreza, da marginalidade, da concentração de renda e 

das desigualdades sociais, além da diminuição do desemprego. Sua importância é apontada 

por Barros (1978) que comenta que a pequena e média empresa contribuem 

consideravelmente, tanto do ponto de vista econômico, quanto do social e também do ponto 

de vista político.  

 Com isso, é fundamental que exista micro e pequenas empresas no mercado, pois elas 

são importantes para o meio financeiro e também para a sociedade, considerando todas as 

vantagens que ela traz.  

No próximo tópico será tratado o conceito da ferramenta fluxo de caixa, quais são seus 

objetivos, suas vantagens e benefícios dentro da organização. Será retratado também, como 

ficou vantajoso para o administrador, pois facilita a gestão das empresas e o planejamento das 

receitas, despesas e as decisões para investimento. Sendo assim, faz com que as empresas 

exercem suas programações financeiras e operacionais. 

 

2.2 Panorama geral sobre fluxo de caixa 

  

 Conceitualmente, o fluxo de caixa é o principal instrumento que permite ao 

administrador planejar, organizar e controlar as receitas, despesas, custos e os investimentos 

em certo período. É também um instrumento que relaciona as entradas e saídas de recursos 

financeiros, fazendo com que as empresas cumpram todas as suas programações financeiras e 

operacionais (SILVA, 2009).  

 Por sua vez, Padoveze (1998) diz que as chances de reduzir a incerteza na tomada de 

decisão são maiores quando se tem mais informações à disposição. Com isso, uma 

informação começa a ser válida quando seu uso aumenta a capacidade decisória, reduzindo a 

incerteza do administrador no ato da decisão. 

Dessa forma, entende-se que todas as empresas deveriam adotar a ferramenta fluxo de 

caixa com um controle rígido, pois essa ferramenta é uma grande aliada nas tomadas de 

decisões.  

 O fluxo de caixa tem como principal objetivo ter uma visão geral de todas as entradas 

e saídas diárias de dinheiro, para que evite um eventual déficit de liquidez no futuro, não 

podendo assim honrar seus compromissos. Contudo, existem outros objetivos relevantes 
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como planejar as necessidades de obter recursos de maneira que a liquidez seja preservada, 

pagar todas as obrigações dentro do vencimento, visar o equilíbrio financeiro de entradas e 

saídas de recursos, coordenar os recursos que serão usados pelas atividades da empresa em 

forma de investimentos (SILVA, 2009).  

 Assim sendo, é possível notar que o fluxo de caixa oferece ao gestor uma maior 

percepção do setor financeiro da empresa, oferecendo a ele maior suporte para realizar seus 

investimentos, visto que essa ferramenta permite saber a origem e a finalidade dos valores.  

 Segundo Zdanowicz (2014) um objetivo fundamental é a projeção das entradas e 

saídas de recursos financeiros para certo período, com o intuito de dimensionar a necessidade 

de empréstimos ou de utilizar as sobras do caixa de maneira segura para a empresa. 

 Diante das interpretações de Silva (2009) e Zdanowicz (2014), é possível perceber que 

é importante o controle do fluxo de caixa, de modo que a falência de uma empresa possa ser 

evitada, por exemplo. E também um investimento que não seria benéfico para empresa. 

 Sendo assim, diante do entendimento dos objetivos e dos benefícios que o fluxo de 

caixa traz para empresa, a seguir será retratado as vantagens que esta ferramenta oferece ao 

gestor e também à empresa. 

 De acordo com Zdanowicz (2014) o fluxo de caixa apresenta vantagens como: ter uma 

visão integrada dos recursos, pois isso possibilita ao gestor e a gerência da empresa perceber a 

importância da otimização do caixa; definir o ponto de equilíbrio financeiro do caixa, 

determinando o valor mínimo de capital necessário para que a empresa opere normalmente; 

coordenadores e gerentes possuem uma visão limpa a curto, médio e longo prazo da situação 

financeira da empresa; é possível fazer uma comparação entre as entradas de vendas e saídas 

das compras para cobrir os gastos previstos no período; determinar o melhor momento para 

efetuar a reposição de estoque em função dos prazos de pagamento e das disponibilidades do 

caixa. 

 Dessa forma, é notável que o de fluxo de caixa traz variadas vantagens para o 

administrador, sendo uma ferramenta simples de controle gerencial. Com essa ferramenta é 

possível planejar as receitas, como também as despesas e as decisões de investimentos. 

 A seguir será tratado os tipos de fluxo de caixa, sendo eles: operacionais, de 

investimentos e financiamentos. Ambos auxiliam as empresas no cumprimento do objeto 

social, na prestação de serviços como vendas de participações em outras entidades e também 

as transações que afetarão o ativo permanente da empresa. 

 

2.2.1 Tipos de fluxo de caixa  
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Segundo Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018, p. 633) “o formato adotado para 

a DFC é o de classificação das movimentações de caixa por grupos de atividades”. Atividades 

essas que são divididas em operacionais, de investimento e de financiamento.  

 No entendimento de Padoveze e Benedicto (2013) o fluxo de caixa das atividades 

operacionais deve sempre ser positivo. Representa principalmente a transformação do lucro, 

que é apurado pelo regime de competência, em caixa. Portanto, representa o coração da 

empresa, que é o resultado das operações do dia a dia. 

 No entanto, de acordo com Marion (2015) as atividades operacionais são as que 

abrangem as transações que envolvem o cumprimento do objeto social da empresa, como 

recebimento de duplicata, pagamentos de fornecedores ou pagamento de despesas 

operacionais.  

 Dessa forma, percebe-se que o fluxo de caixa das atividades operacionais é de 

fundamental importância para empresa, de modo que ele auxilia nas movimentações de 

dinheiro do caixa e nas formas de pagamento.  

 Já nas atividades de investimento, são representadas as transações de compra ou venda 

de ativos permanentes como aquisições ou vendas de participações em outras entidades e 

também de ativos imobilizados que são utilizados na produção e na prestação de serviços. 

(MARION, 2015)  

 De acordo com Assaf Neto e Silva (2011) as atividades de investimento são aquelas 

que vêm das decisões de investimento a longo prazo, como as consequentes da compra de 

máquinas, terrenos ou veículos. Ou seja, esse tipo de fluxo de caixa está relacionado com as 

movimentações de caixa que irão afetar o ativo permanente da empresa.  

 Desse modo, entende-se que o fluxo de caixa das atividades de investimento mostra o 

quanto a empresa está aumentando ou reduzindo seu ativo permanente, apresentando também 

seu nível de crescimento. 

 Nas atividades de financiamento, Padoveze e Benedicto (2013) disseram que 

compreende na movimentação dos supridores de capital para a empresa. Considera-se a 

entrada de novos financiamentos e de novos aumentos de capital social, assim como também 

amortizações de financiamento, reduções de capital e o pagamento de lucros e dividendos 

para sócios ou acionistas. 

 Segundo Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018) as atividades de financiamento 

são as movimentações resultantes do pagamento de empréstimos, integralização de capital ou 

pagamento de dividendos. Quando a empresa estiver numa fase boa de crescimento, terá um 
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volume maior de recursos para pagar as contas assumidas. Já nos momentos de consolidação 

da empresa, o fluxo de caixa de financiamento tende a ser negativo.  

 Diante disso, é notável que as atividades de financiamento traz vantagens para 

empresa, e usando essa ferramenta de forma correta a probabilidade de trazer pontos 

negativos é  mínima. 

 Em seguida sucederá os dois tipos de elaboração de fluxos de caixa, direto e indireto, 

no qual cada um tem uma função específica dentro das organizações. O método direto apoia e 

simplifica a liquidez, esclarecendo todas movimentações dos recursos financeiros de onde 

originam-se e onde são aplicados. O método indireto revela as alterações que diminuíram ou 

aumentaram o caixa da empresa, não evidenciando de forma direta as entradas e saídas de 

dinheiro. 

 

2.2.2 Elaboração do fluxo de caixa 

 

 Existem duas maneiras de elaborar a demonstração dos fluxos de caixa, pelo método 

direto e indireto.  

 No que diz respeito ao método direto, Padoveze (2013) fala que evidencia a 

movimentação do caixa em determinado período, reunindo informações específicas de 

entradas e saídas das contas de disponibilidades.  

 No entendimento de Santi Filho (1999, p. 29) apud Costa (2009, p. 31) o método 

direto “consiste em classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as 

partidas dobradas”, ou seja, gera informações com critérios técnicos. 

 Já Iudicibus, Martins e Gelbcke (2003) apud Costa (2009) entendem que pelo método 

direto evidencia as entradas e saídas de dinheiro dos principais componentes das atividades 

operacionais, como o recebimento das vendas de produtos ou serviços e pagamentos aos 

fornecedores. 

 Dessa forma, entende-se que a demonstração pelo método direto auxilia e facilita o 

usuário quanto a solvência da empresa, pois mostra toda a movimentação dos recursos 

financeiros, de onde vem esses recursos de caixa e onde eles foram aplicados. 

 A seguir, apresenta-se a figura 1, modelo de DFC pelo método direto: 

 

Entrada de Recursos 
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Recebimento de clientes 

(+) Recebimento de empréstimos de curto prazo 

(+) Dividendos recebidos de investimentos avaliados pelo custo 

(-) Pagamento de fornecedores 

(-) Impostos e contribuições pagos 

(-) Pagamento de despesas operacionais, inclusive despesas antecipadas 

(=) Recursos derivados das operações 

(+) Recebimento por venda de bens permanentes 

(+) Resgate de aplicações temporárias 

(+) Ingressos de novos empréstimos 

(+) Integralização de capital 

(+) Resgate de depósitos judiciais 

(+) Ingressos de outros recursos 

(=) Total das entradas de recursos 

Aplicação de Recursos 

 

Pagamento de dividendos 

Aquisição de participações societárias 

Aplicações no AP (imobilizado e diferido) 

Pagamento de empréstimos a longo prazo 

Outros pagamentos 

Variação líquida do disponível 

(+) Saldo inicial do disponível 

(=) Saldo final do disponível 

Figura 1 – DFC pelo método direto  

Fonte: Gonçalves e Moreira (2015) 

 

 Segundo Padoveze (2013) o método indireto não representa diretamente a 

movimentação ocorrida no caixa. Esse método tem como objetivo dar uma visão ampla da 

movimentação geral dos recursos.  

 Nessa mesma linha, Marion (2015) considera que o método indireto mostra quais 

foram as alterações no giro que provocaram aumento ou diminuição no caixa da empresa, sem 

evidenciar diretamente as entradas e saídas de dinheiro.  
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 Já no entendimento de Gelbcke, Santos, Iudícibus e Martins (2018, p. 638) “o método 

indireto faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, por isso é 

também chamado de método da conciliação”. 

Abaixo segue a figura 2, modelo de demonstração do método indireto: 

 

Origem dos Recursos 

 

1. Das operações 

(+/-) Resultado líquido do exercício 

(+/-) Ajustes 

(=) Resultado líquido ajustado 

(+) Aumentos líquidos nas contas do passivo circulante 

(-) Aumentos líquidos nas contas do ativo circulante 

 

2. Dos proprietários 

(+) Realização do Capital Social e contribuições para Reserva de Capital 

 

3. De terceiros 

(+) Redução de bens e direitos do ativo realizável a longo prazo (ARLP) 

(+) Valor de alienação de bens ou direitos do ativo permanente (AP) 

(+) Aumento do passivo exigível a longo prazo (PELP) 

 

Aplicação dos Recursos 

 

Dividendos pagos, creditados ou propostos 

Aumento do ativo realizável a longo prazo (ARLP) 

Aquisição de bens e direitos do ativo permanente (AP) 

Redução do passivo exigível a longo prazo (PELP) 

Variação líquida do disponível 

(+) Saldo inicial do disponível 

(=) Saldo final do disponível 

Figura 2 – DFC pelo método indireto 

Fonte: Gonçalves e Moreira (2015 
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2.3 Fluxo de caixa uma ferramenta de gestão importante nas empresas 

 

O fluxo de caixa é importante para as empresas. Para se manterem em operação, a 

empresa deve quitar de forma correta seus compromissos, devendo apresentar o respectivo 

saldo no caixa nos momentos dos vencimentos. A insuficiência de caixa pode determinar 

cortes nos créditos, suspensão de entrega de materiais e ser uma causa séria de 

descontinuidade das operações. (ASSAF NETO E SILVA, 2011) 

 Normalmente as dificuldades financeiras têm ligação direta com o desequilíbrio entre 

a entrada e saída de recursos financeiros do caixa. Segundo Campos Filho (1999) apud Lizote 

e Krause (2013) o andamento das entradas de caixa proveniente das operações da empresa 

deve estar em conformidade com os desembolsos por ela provocada. 

  Para Zdanowicz (2014) é fundamental para as empresas realizarem funções de 

planejamento e controle na elaboração do fluxo de caixa, pois assim saberá antecipadamente 

as necessidades em valores para honrar as obrigações que a empresa assumiu, considerando 

os prazos que serão pagos. 

 Desta forma, entende-se que o fluxo de caixa tem a capacidade de gerar todas as 

informações indispensáveis para que a empresa possa organizar e planejar seus pagamentos 

sem se preocupar em correr o risco de não conseguir efetuar esses pagamentos no vencimento.  

 No entendimento de Matarazzo (1998) apud Nascimento, Irala, Leite e Bezerra (2016) 

o planejamento de uma empresa é importante para o sucesso das ações, e ter o fluxo de caixa 

como ferramenta gerencial disponibiliza ao gestor formas de organizar essas ações do modo 

mais correto possível, em determinado período. Ao analisar todos os recursos do fluxo de 

caixa, permite saber se a situação da empresa está de acordo com o capital, ou se há a 

necessidade de adquirir um capital de terceiros, tanto para expandir seus negócios, quanto 

para saldar compromissos com fornecedores e investidores.  

 

3. METODOLOGIA 

 

Os procedimentos metodológicos compreendem os métodos e as técnicas que foram 

utilizadas para elaboração dessa pesquisa. Este artigo é baseado em uma pesquisa 

bibliográfica que de acordo com Marconi e Lakatos (2017) tem como finalidade colocar o 

pesquisador em contato direto com tudo que já foi publicado ou escrito, sobre determinado 

assunto. Abrange toda bibliografia já divulgada em relação ao tema de estudo, desde jornais, 

revistas, teses, monografias e livros até rádios, filmes e programas de televisão. 
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No entendimento de Gil (2017, p. 24) “a pesquisa bibliográfica é elaborada com base 

em material já publicado.” Normalmente, este tipo de pesquisa é formada por material 

impresso, como livros, revistas, jornais, teses e dissertações. 

Diante disso, o estudo científico surge da verificação de fatos já existentes e 

experimentados por meio dos métodos científicos, trazendo recursos necessários que mostrem 

como é a aplicação da teoria na prática.  

Com relação aos objetivos, a pesquisa é descritiva. Segundo Gil (2008) esse tipo de 

pesquisa têm como objetivo principal descrever a natureza dos fatos e das características 

estudadas.  

Vergara (2015) argumenta que a pesquisa descritiva expõe características de 

determinada população ou fenômeno, estabelece correlações entre variáveis e define sua 

natureza. Não tem o dever de explicar os fatos que são descritos, mesmo servindo de base 

para tal explicação.  

Quanto à natureza classifica-se como pesquisa qualitativa. Dessa forma, Klein (2015) 

diz que a pesquisa qualitativa trata-se de um grande volume de dados que são colhidos através 

de documentos, entrevistas, relatos e observações. Normalmente são encontrados no formato 

de textos, sons e imagens, e devem ser organizados de uma forma que estabeleça informações 

confiáveis.  

Já segundo Flick (2009) a pesquisa qualitativa abrange uma compreensão específica 

entre o tema e o método. Com isso a pesquisa envolve um modo interpretativo e naturalístico 

diante do mundo. Isso significa que os pesquisadores desse campo estudam as coisas em seus 

contextos normais.  

Por fim, foi utilizado o estudo de caso, que é um método onde se escolhe um objeto a 

ser estudado e esse objeto pode ser uma pessoa, uma instituição, uma empresa ou até um 

determinado grupo de pessoas. Gil (2008, p. 57) considera que “é o estudo profundo e 

exaustivo de um ou de poucos objetos para permitir um amplo e detalhado conhecimento”.  

Para Vergara (2016) é reduzido a uma ou poucas unidades, onde essas são entendidas 

como pessoas, família, produtos, empresas, comunidade ou até mesmo país. Tem caráter de 

profundidade e detalhamento e utiliza métodos diferenciados de coleta de dados.  

Desta forma, entende-se que esse tipo de método possibilita uma maior variedade do 

estudo dentro do que está sendo proposto, além disso, oferece  outros procedimentos simples.  
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4. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Após realizar uma pesquisa bibliográfica para um melhor entendimento sobre o tema, 

desenvolvimento e importância do fluxo de caixa, foi aplicado um questionário na empresa 

Wk Peças Automotivas LTDA que possui 18 anos de atuação no mercado no ramo 

automotivo, com o intuito  de relacionar o estudo com a situação vivida pela empresa. 

 O questionário é formado por doze perguntas abertas que foram respondidas pelo 

gerente da empresa, Heberson Felipe Gouvêa pós graduado em Gestão Pública que faz parte 

da empresa há doze anos, onde desse tempo, cinco anos atua como gerente. Teve como 

finalidade identificar o motivo pelo qual é importante o uso do fluxo de caixa nas micro e 

pequenas empresas, onde Assaf Neto e Silva (2011, p. 34) define que “o fluxo de caixa é de 

fundamental importância para as empresas, constituindo-se numa indispensável sinalização 

dos rumos financeirosdos negócios”. 

 A primeira pergunta realizada foi sobre o registro de entradas e saídas de dinheiro, 

bem como o funcionamento deste registro, onde foi respondido pelo gerente que o referido 

registro é realizado de forma manual, mediante livro chamado: movimento de caixa.  

 No segundo e terceiro ponto do questionário, foi perguntado se a empresa conhece o 

fluxo de caixa e se esse meio é utilizado por ela. De acordo com o gerente, existe sim esse 

conhecimento sobre a ferramenta, no entando, não a utiliza devido a empresa ser familiar e os 

sócios demonstrarem resistência sobre novas formas de controle financeiro. Já a quarta 

questão foi sobre acreditar na importância do controle de fluxo de caixa e, para o entrevistado, 

esse controle de fluxo de caixa nas empresas é extremamente importante, pois auxilia na 

administração e consequentemente na tomada de decisão. 

 Na quinta pergunta, foi questionado se para ter um controle eficiente de caixa, é 

necessário softwares sofisticados. Diante disso, o gerente  informou que outros programas 

com custos menores ou ferramentas como o Excel, podem atender otimamente se bem 

utilizados. 

 Ainda sobre o caixa, na sexta questão foi perguntado se há furos ou faltas no caixa da 

empresa. Foi relatado que sim, devido a várias pessoas terem acesso ao caixa, finalizando 

geralmente com erro. 

 No sétimo ponto, foi questionado acerca de qual ferramenta é utilizada para a tomada 

de decisão pela empresa. O gerente explicou que a autonomia é apenas do sócio, com isso as 

decisões são tomadas por ele, sem uso de ferramenta, utilizando sua experiência e 

conhecimento do ramo. 
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 É notório a confusão patrimonial em várias empresas mediante despesas de pessoa 

jurídica com as de pessoas física, dessa forma, foi perguntado na oitava questão se isso 

acontece na empresa. O gerente afirmou que sim, que por se tratar de uma empresa familiar, 

ficam o patrimônio da empresa e do sócio misturados. 

 De acordo com Braga (1995) contas a receber são os créditos concedidos aos clientes 

quando há venda de mercadorias ou prestação de serviço em determinado momento. E as 

contas a pagar segundo Gitman (1997) é o crédito obtido pelas empresas quando existe a 

compra de matéria prima de fornecedores, mão de obra ou outros custos e despesas que 

devem ser quitados em um certo tempo. 

 Dessa forma as perguntas nove e dez foram referentes ao controle de contas a pagar  e 

a receber e como eram os prazos oferecidos aos consumidores e também os prazos oferecidos 

pelos fornecedores. Obteve-se como resposta que há apenas o controle de contas a pagar por 

um programa da empresa, e avaliou ainda que o prazo dado ao consumidor chega até 180 

dias, sendo a primeira parcela paga com 30 dias. Já os prazos dados pelo fornecedores é em 

média de 30 a 60 dias.  

 Na décima primeira questão, quando perguntado sobre o interesse da implantação do 

fluxo de caixa na empresa, o gerente informou, que do seu ponto de vista, seria uma ótima 

forma de ampliar o crescimento da empresa e possuir um planejamento eficaz, porém, há uma 

resistência por parte do sócio.  

 Por fim, na última pergunta foi questionado se o gerente acredita que utilizando a 

ferramenta fluxo de caixa, teria um auxílio na tomada de decisão, o mesmo disse que essa 

ferramenta faria uma análise da situação da empresa, traçando uma estratégia e efetivamente 

chegaria a uma conclusão, auxiliando sim na tomada de decisão. 

 Como apresentado, a Wk Peças Automotivas não utiliza a ferramenta fluxo de caixa, 

mas tem conhecimento de que a mesma pode trazer vantagens e benefícios para a 

organização, de modo que isso auxilie no controle, crescimento e planejamento da empresa. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através do estudo realizado, foi possível verificar a importância do fluxo de caixa, 

suas vantagens e objetivos para com a empresa, destacando por meio de vários autores sua 

finalidade. Com base nisso, esse trabalho descreveu as principais terminologias utilizadas para 

o melhor entendimento desse tema, como também alguns métodos dessa ferramenta que visa 
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o controle e planejamento financeiro para obtenção de dados confiáveis que auxiliem na 

tomada de decisão.  

Objetivou-se também esclarecer o conceito de fluxo de caixa, quais são os tipos e 

como é a sua elaboração, bem como apresentar sua importância nas micro e pequenas 

empresas.  

Uma boa gestão necessita de conhecimento e informações confiáveis para que a 

empresa possa desenvolver a melhor maneira de atingir seu objetivo final. Para isso, essas 

informações precisam mostrar a realidade econômica e financeira da empresa no momento em 

que elas acontecem. Com isso, o gestor pode ter uma valiosa ferramenta para seu processo de 

tomada de decisão, evitando possíveis riscos futuros. 

Para obtenção dessas informações corretas e claras, torna-se necessário a utilização 

dessa ferramenta que se encaixa na estrutura de qualquer empresa. Nesse trabalho foi 

demonstrado que a ferramenta fluxo de caixa facilita o controle de recursos financeiros, 

garantindo a liquidez da empresa, reduzindo assim a possibilidade de ocorrer erros, faltar 

capital para empresa ou realizar investimentos equivocados.  

Analisando os estudos realizados, foi possível constatar que os dados levantados na 

pesquisa não refletem a realidade da empresa entrevistada, pois não há uma forma de controle 

nem mesmo algo parecido que apresente as movimentações da empresa. Além de não existir 

uma separação clara dos negócios pessoais do sócio com os negócios da empresa.   

Por fim, pode-se considerar que o grau de conhecimento do fluxo de caixa é mediano, 

pois mesmo reconhecendo que o fluxo de caixa auxilia a gerência da empresa ajudando na 

tomada de decisões, a empresa analisada não utiliza este demonstrativo. Com isso, deixam de 

usar essa ferramenta fundamental que poderia evoluir e controlar as finanças da empresa. 
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