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RESUMO 

 
 
No Brasil as MPE´s têm uma participação fundamental para o desenvolvimento econômico. 
Muitos estudos são feitos a respeito do tempo de vida desse tipo de empresa que, em sua 
grande maioria chegam a baixar as portas antes mesmo do segundo ano de vida. Uma das 
principais causas, segunda essas pesquisas se dá pela falta de planejamento e controle 
financeiro. Com base nesse fato o presente estudo vem enfatizar a importância do Fluxo de 
Caixa como ferramenta para o planejamento e controle financeiro nas empresas de pequeno 
porte em especial as MPE´s da cidade de Picos-PI. Primeiramente é feito um estudo sobre o 
assunto destacando, por meio de um referencia teórico o conceito, formas e métodos de 
apresentação, importância, objetivo e meios de criação do relatório de Fluxo de Caixa. 
Posteriormente é apresentada a pesquisa de campo, feita através de uma amostragem 
inicialmente desejada de 30 empresas dos ramos de atividade econômica de: comércio, 
indústria e serviços; onde na oportunidade é feita apresentação do perfil da empresa 
pesquisada, assim como dos responsáveis por essas empresas. Ainda é feita a abordagem do 
assunto Fluxo de Caixa sobre a utilização e conhecimento dessa ferramenta que de importante 
utilidade para o planejamento e controle financeiro. Por fim, apresentado os resultados 
demonstrando como as MPE´s de Picos-PI trabalhão com seus controles financeiro e 
apresentando os motivos da não utilização dessa ferramenta, e são feitas considerações sobre 
o Fluxo de Caixa voltada para o planejamento e controle financeiro nas MPE´s de Picos-PI 
 
 
 
Palavras-chave: Fluxo de Caixa, Administração Financeiro, Contabilidade, Finanças 
Organizacional. 
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ABSTRACT 
 
 
In Brazil, the MSE's have a key role in economic development. Many studies are made about 
the lifetime of that kind of company that mostly come to download the doors even before the 
second year of life. A major cause, second this research is by lack of planning and financial 
control. Based on this fact, the current study emphasize the importance of cash flow as a tool 
for financial planning and control in small businesses in particular the MSE's of the city of 
Picos-PI. First, we study on the subject standing, using a reference theoretical concept, forms 
and methods of presentation, relevance, purpose and means of creating a report of cash flow. 
It is then submitted to field research done by first sampling a desired 30 companies in the 
areas of economic activity: trade, industry and services, where the opportunity is made 
presentation of the company profile researched, as well as the responsible for these 
companies. It is still made to approach the subject of Cash Flow on the use and knowledge of 
this important tool to use for the planning and financial control. Finally, presenting the results 
we discuss the cash flow-oriented financial planning and control in MSE's Picos-PI 
 
 
 
Keywords: Cash Flow Planning and Financial Control, Financial Management, Accounting, 
Finance Organizational.  
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CAPÍTULO 1 

 

 

1.1 Introdução 

 

No Brasil as MPE´s (micro e pequenas empresas) têm uma participação fundamental 

para o desenvolvimento econômico. O crescimento desse tipo de empresa se dá na maioria 

das vezes devido às constantes crises econômica existentes no mundo que afetam o Brasil, 

dito que mais por necessidade do que por oportunidade, contudo com o mesmo nível em que 

aparecem surge também o aumento do índice de mortalidade das mesmas1, grande parte dessa 

falência ocorre por falta de um controle financeiro. Esse controle, por muitas vezes, acontece 

de forma empírica e desordenada. A função do administrador financeiro fica restrita apenas ao 

proprietário ou alguém de muita confiança, na maioria das vezes um familiar. Esses 

administradores tratam a empresa como uma fonte de recursos e não como unidade de 

negócio.  

No mercado existe uma necessidade grande de quebrar paradigmas a respeito do 

controle financeiro das MPE´s. Pouco se sabe a respeito do assunto; como trabalham? Qual o 

nível de conhecimento e utilização de relatórios financeiros para tomada de decisão? Como 

sobrevivem?  

Dentre os vários meios de controle financeiro, um se destaca por dispor de 

informações confiáveis que retratam a realidade da empresa em determinado momento, o 

Fluxo de Caixa. Essa ferramenta tem um importante papel para o controle financeiro, pois 

demonstra a real situação das empresas, contudo não se vê muito sobre o assunto voltado para 

as MPE´s, o que leva a supor uma não utilização do mesmo. Para isso será feita uma análise 

sobre o assunto enfocando a importância, modelo de utilização, controle, apresentação e 

                                                 
1
 Segundo pesquisa realizada em 2007 pelo Sebrae (Serviço de apoio as micro e pequenas empresas). 



interpretação dos relatórios de fluxo de caixa, para um estudo mais aprofundado do assunto 

será questionado como as MPE´s da cidade de Picos/PI abordam esse tipo de ferramenta. 

1.2 Justificativa 

 

Com o aumento das taxas de desemprego no país, cresce de forma simultânea o 

aparecimento de empresas de pequeno porte fazendo girar a roda da economia e gerando 

empregos diretos e indiretos. As MPE´s têm uma participação ponderada na economia das 

grandes cidades, porém na mesma proporção que cresce a sua natalidade é crescente também 

o número de empresas que saem do mercado em menos de dois anos de vida. O Sebrae (2007) 

em parceria com a Vox Popili divulgou o índice de criação e mortalidade das MPE´s. Segundo 

a pesquisa 22,00% das empresas criada em 2005 fecharam as portas antes de 2007, e um dos 

principais fatores que influenciaram nesse resultado foi a falta de planejamento e controle 

financeiro. 

O controle financeiro dessas empresas é um mistério para quem tenta estudá-las, pois 

em sua maioria fica centrada na mão do proprietário ou alguém de muito confiança, quase 

sempre membro da família, daí a necessidade de um estudo voltado para conscientização 

dessa área da administração, buscando profissionalizar a atividade financeira, contratando 

administradores experientes e altamente capacitados. 

A contabilidade dispõe de vários relatórios para análise e controle financeiro todos 

com sua particularidade onde temos em destaque o fluxo de caixa. O fluxo de caixa 

demonstra toda movimentação financeira realizada, ou projetada, de uma empresa, 

disponibilizando relatórios precisos e confiáveis para tomada de decisão. Esse tipo de 

relatório passou a ser apresentado de forma imperativa em substituição ao DOAR 

(Demonstrativos de Origens e Aplicações de Recursos) apenas para empresas de capital 

aberto ou capital fechado com patrimônio líquido, na data do balanço, superior a 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) através da nova Lei das Sociedades por Ações de 28 

de dezembro de 2007, a Lei nº 11.638/07. Dentre tantas alterações existentes nessa lei com 

relação os DFC (Demonstrativo de Fluxo de Caixa) temos a adaptação da norma internacional 

– o IAS 7 – que é claramente baseada na norma americana, o SFAS 95, para o sistema de 

contabilidade brasileiro. 

Em se tratando de controle financeiro para MPE´s, pouco se sabe a respeito desse 

relatório e sua utilização na cidade de Picos, pois ainda não é de comum uso, nem tão pouco 

cobrado pelo governo ou órgãos que subsidiam recursos financeiros.  



Devido a sua localização geográfica Picos/PI torna-se a cidade mais desenvolvida do 

seu eixo rodoviário, concentrado boa parte da movimentação financeira das cidades de menor 

porte. Diante desse fato a cidade apresenta de empresas de pequeno porte, que atuam de forma 

desconhecida no seu controle financeiro e desperta curiosidade com relação a essa importe 

ferramenta de planejamento e controle financeiro.  

1.3 Problematização 

 

Qual a real importância da ferramenta de fluxo de caixa para o planejamento e 

controle financeiro das micro e pequenas empresas, e o nível de conhecimento e utilização 

desse relatório por essas empresas na cidade de Picos? 

 

 

1.4 Objetivos 

 

 

1.4.1 Geral 

 

Estudar a importância do relatório de Fluxo de Caixa como ferramenta para o 

planejamento e controle financeiro das MPE´s e até que ponto é conhecido e utilizado por 

essas empresas na cidade de Picos. 

 

 

1.4.2 Específico 

 

• Estudar os tipos de Fluxo de Caixa, sua utilização e aplicação no dia-a-dia como 

ferramenta para o planejamento e controle financeiro das empresas.  

• Identificar o nível de conhecimento e utilização desse relatório pelas MPE´s de Picos-PI.  

 

 

1.5 Hipótese 

 

1. É possível que o gestor financeiro possa efetuar um planejamento e controle dos 

recursos financeiros de uma micro e pequena empresa por meio da utilização da ferramenta 

fluxo de caixa. 



2. Será que as micro e pequenas empresas de Picos-PI, conhecem e utilizam a 

ferramenta de fluxo de caixa. 

 

 

 

1.7 Metodologia da pesquisa 

 

Inicialmente será realizada pesquisa referencial em vários livros, sites e revistas que 

tratam sobre o assunto administração financeira e orçamentária em especial sobre Fluxo de 

Caixa.  

Para o referido trabalho também será realizado pesquisa por amostragem em trinta 

MPE´s de diversos ramos de atividades na cidade de Picos-PI, através de questionário 

composto por três etapas; a primeira contendo oito perguntas para conhecimento e 

apresentação da empresa; na segunda parte, com quatro perguntas referente ao perfil do 

entrevistado; e a terceira etapa composta por oito perguntas a respeito do assunto estudado 

para análise do grau de conhecimento e utilização. 

Quanto ao método de abordagem optou-se pelo dialético, numa posição crítica diante 

dos fatos analisados. 

Para análise dos dados, foi utilizada a abordagem quantitativa para a apresentação dos 

resultados e, ao analisá-los, escolheu-se a abordagem qualitativa. 

 

 

1.7 Estrutura do Trabalho 

 

O referido trabalho apresenta quatro capítulos distintos. O primeiro capítulo é 

composto pela introdução, justificativa, problema a ser pesquisado, objetivos geral e 

específicos, hipóteses, metodologia da pesquisa e estrutura do trabalho. 

O segundo capítulo destina-se à revisão de literatura, no que se refere à fundamentação 

teórica adotada para abordar o tema da presente pesquisa. Constitui-se, através da 

metodologia de pesquisa bibliográfica, de uma estrutura conceitual que proporciona a 

sustentação necessária ao desenvolvimento da pesquisa. 

O terceiro capítulo procura fazer uma descrição e análise de dados obtidos em 

pesquisas em micro e pequenas empresas na cidade de Picos, avaliando o perfil das empresas 



pesquisadas, e por fim, propondo um modelo de fluxo de caixa que pode ser adotado nas 

micro e pequenas empresas, para fins de gerenciamento das suas atividades. 

 E no quarto capítulo compõe-se de considerações finais e recomendação a outros 

pesquisadores que queiram ampliar esta linha de pesquisa e considerações finais  

Por fim apresentado o referencial teórico da pesquisa.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 2 

 

 

O fluxo de caixa como ferramenta para o planejamento e controle financeiro 

 

Para este capítulo foram feitas referências a respeito do assunto o fluxo de caixa, 

destacando inicialmente seu conceito, objetivo, importância, características e mecanismos de 

elaboração. 

Em seguida o estudo se concentrará no planejamento e controle financeiro nas micro e 

pequenas empresas, e sobre a utilização dos métodos de criação e apresentação do fluxo de 

caixa voltado para essas instituições.  

Por fim é feito um paralelo sobre o que vem a ser lucro e caixa enfatizando sua 

diferença, e um breve comentário sobre o orçamento de caixa, sua utilização e finalidades. 

 

 

2.1 Para que serve o fluxo de caixa nas micro e pequenas empresas 

  

Toda empresa necessita de caixa, não no sentido da figura humana, mais sim no 

sentido de recursos disponíveis. O lucro de uma empresa está no caixa, porém não significa 

dizer que dinheiro em caixa é lucro garantido, precisa-se medir antes o índice de liquidez 

existente na empresa. Para isso o fluxo de caixa torna-se uma ferramenta essencial para o 

controle desses recursos, demonstrando de forma exata e veracidade da condição financeira da 

empresa. 

Com base nesse fato as MPE´s necessitam de controle financeiro ideal para sanar de 

forma honrada seus compromissos; Neste sentido o fluxo de caixa se apresenta como uma 

ferramenta essencial, pois possibilita que o administrador financeiro tenha a real situação da 

empresa em determinado momento, trazendo-lhe segurança para possíveis investimentos com 

sobra de recursos em caixa, assim como na busca de melhores fontes financiamento das 

operações da organização. 



2.1.1 Conceito de fluxo de caixa 

 

O Fluxo de caixa deriva do termo inglês cash flow que significa orçamento de caixa e 

pode apresentar outras denominações tais como fluxos de recursos financeiros, fluxo 

monetário, fluxo de capitais e movimento de caixa. 

Segundo Zdanowicz (2004, p. 19) “o Fluxo de Caixa é um instrumento que permite ao 

administrador financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar recursos 

financeiros da sua empresa em determinado período”.  

O Fluxo de Caixa consiste na representação dinâmica da situação financeira de uma 

empresa, considerando todas as fontes de recursos e todas as aplicações em itens do ativo. Ele 

ainda denomina como o conjunto de ingresso e desembolsos de numerário ao longo de um 

período projetado. 

Sá (2008, p. 11) define Fluxo de Caixa como: 

 
 “o método de captura de registros dos fatos e valores que provocam 
alterações no saldo final de caixa e é apresentado com relatórios 
estruturados, de forma a permitir sua compreensão e análise”.  
 

Com base nesse relatório é possível ter uma posição confiável da real situação 

financeira da empresa em determinado momento. Podemos formar dessa maneira dois tipos 

de relatório de fluxo de caixa o realizado e o projetado. 

Já para Santos (2001, p. 57) o “Fluxo de Caixa é um instrumento de planejamento 

financeiro que tem por objetivo fornecer estimativas da situação de caixa da empresa para 

determinado período”. 

Em uma linguagem mais técnica fluxo de caixa é um mecanismo de registros contábil 

que mede a liquidez dos recursos financeiros através das entradas e saídas monetárias de uma 

empresa a fim de identificar os excessos ou a necessidade desses recursos para um 

determinado período de tempo. Em um conceito mais popular é o registro de entradas e saídas 

de dinheiro que origina alteração no saldo de caixa da empresa em determinado período. Este 

intervalo de tempo que pode ser apresentado de forma: diário, semanal, quinzenal, mensal e 

anual, ou de acordo como a política de controle financeiro da empresa. 

O simples fato de anotar as entradas e saídas de dinheiro no livro caixa não define o 

fluxo de suas operações, Zdanowicz (2004 p. 51) compara o fluxo de caixa das empresas com 

o fluxo de água de um sistema hidráulico com vários reservatórios ao longo de sua extensão, 

onde são definidas as origens das entradas e também para onde são destinadas as águas destes 



reservatórios. Com o fluxo de caixa nas empresas é o mesmo, devemos saber a origem dos 

recursos financeiros e para onde é destinado.  

As entradas podem ocorrer através de duas fontes, as externas e as internas que por sua 

vez podem ser regulares ou periódicas. 

As fontes externas de recursos financeiros originam-se de emissões de ações, 

empréstimos oriundos de instituições financeiras ou capitais de terceiros. 

Para fontes internas regulares enquadram-se como as vendas à vista e cobranças de 

valores a receber. 

Enquanto as fontes internas periódicas se enquadram na venda de ativos imobilizados, 

alugueis recebidos e receitas financeiras. 

Com relação às saídas podemos classificá-las como regulares, periódicas ou 

irregulares. Onde as saídas regulares e periódicas são os pagamentos de salários, 

fornecedores, contas de consumo, pagamentos de juros a terceiros, retiradas do proprietário e 

encargos sociais pagos pela empresa.  

Para saídas irregulares fica a compra de algum ativo imobilizado por parte da empresa. 

De maneira geral podemos classificar o fluxo de caixa como um instrumento de 

gerenciamento financeiro onde se podem medir os excessos de dinheiro em caixa e onde 

melhor aplicá-los, serve também para identificar necessidade de dinheiro para cumprir com 

suas obrigações. É através dele que surge o papel do administrador financeiro que será de 

fundamental importância no controle deste relatório. 

Tudo fica sobre a conduta do gestor financeiro, pois ele é responsável por gerir da 

melhor forma possível os recursos da empresa. É através do fluxo de caixa que podemos ter 

uma visão da verdadeira situação financeira da empresa, outros relatórios contábeis como 

DRE ou o balanço financeiro não trazem a veracidade dos fatos atuais deixando a transparecer 

que a empresa está com uma situação financeira favorável enquanto depende de recursos de 

terceiros para se manter. 

O relatório de fluxo de caixa pode apresentar-se de dois modos o fluxo de caixa 

realizado e o fluxo de caixa projetado. 

Segundo Sá (2008: p.13) o fluxo de caixa realizado corresponde “ao produto final da 

integração das entradas e das saídas de caixa havidas em um determinado período”.  

 
 
 
 
 



 
Figura 1- O fluxo de caixa como produto final da integração do Contas a Receber/Pagar. 
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Fonte: Sá (2002, p.13) 
 
Conforme a figura 1 nota-se que as integração final do contas a pagar com o contas a 

receber origina o fluxo de caixa onde os recursos são destinados para caixa, bancos e 

aplicações da empresa. 

O mesmo autor ainda classifica fluxo de caixa projetado definindo-se “ao produto final 

da integração das entradas e saídas de caixa que se imagina que ocorrerão no final do período 

projetado”. 

Sobre o fluxo de caixa projetado Zdanowicz (2004: p. 23) afirma que: 

 
“O fluxo de caixa pode ser elaborado em função do tempo de sua 
projeção. A curto prazo para atender às finalidades da empresa, 
principalmente, de capital de giro e a longo prazo para fins de 
investimento em itens do ativo permanentes.  Acrescenta-se que o 
fluxo de caixa operacional não é afetado por itens do balanço 
patrimonial, mas considera todas as variações de caixa, desde o início 
do período até o final do mesmo.” 

 
O fluxo de caixa projetado tem como principal função orça o que a empresa pretende 

alcançar em determinado período, para isso ele deve ser analisado conforme o prazo 

determinado pela empresa, se curto afim de atender as necessidades de capital de giro da 

empresa, se longo prazo deve atender os investimentos em ativos permanente. 

Ainda segundo Zdanowicz (2004: p.126) o fluxo de caixa projetado pode ser 

expressado de forma genérica pela seguinte equação: 

Figura 2 –Equação do fluxo de caixa projetado 

SFC = SIC + I - D 

Onde: 
SFC = saldo final de caixa 
SIC = saldo inicial de caixa 
I = ingressos 
D = desembolsos 

Fonte: Zdanowicz (2004: p. 126) 



O modelo de fluxo de caixa prospectivo deverá ser discriminado todos os valores a ser 

recebidos e pagos pela empresa, num determinado período, proporcionando aos gestores 

adequar os prazos de pagamento e recebimento conforme as necessidades da empresa. 

Para tanto, fluxo de caixa resume-se simplesmente a diferença entre as entradas (o 

dinheiro que entra no caixa provido de vendas, empréstimos e outros) e as saídas (que se 

enquadra como despesas para funcionamento, pagamento a fornecedores, retiradas financeiras 

e despesas financeiras, etc.) no final de um determinado período de tempo. Se todas essas 

transações fossem efetuadas com cheque essa diferença seria entre os cheques depositados e 

cheques emitidos. 

 

 

2.1.2 Objetivo do fluxo de caixa 

 

O objetivo central do fluxo de caixa é demonstrar ao administrador financeiro a 

projeção das entradas e das saídas de recursos financeiros para um determinado período, 

visando prognosticar a necessidade de alçar recursos ou aplicar os excessos de caixa em 

operações mais rentáveis. 

Zdanowicz (2004: p. 24) classifica outro objetivos que poderão ser considerados para 

elaboração do fluxo de caixa nas empresas, que são: 

• Adaptar o levantamento de recursos financeiros necessários para a execução do 

plano geral de operações; 

• aplicar da melhor forma possível, os recursos financeiros disponíveis na empresa, 

evitando que fiquem ociosos; 

• projetar e analisar os recursos financeiros da empresa, em termos de ingressos e 

desembolsos de caixa, através das informações constantes nas projeções de vendas, produção 

e despesas operacionais; 

• sanar as obrigações da empresa na data do vencimento; 

• procurar o perfeito equilíbrio entre as entradas e saídas de caixa da empresa; 

• controlar as fontes de recursos que ofertam empréstimos menos onerosos; 

• evitar gastos vultuosos pela empresa, em época de baixo encaixe; 

• associar o controle entre os recursos que serão alocados em ativos circulante, 

vendas, investimentos e débitos. 



O fluxo de caixa é considerado uma ferramenta muito rica para a gestão financeira, 

pois demonstra a origem dos recursos se próprios e/ou de terceiros. Com isso o gestor tem 

melhor visibilidade para administrar seus recursos e estar atento, buscando melhores 

alternativas para a empresa. Em outras palavras identifica o giro do dinheiro, onde se origina e 

para onde se destina. 

 

 

2.1.3 Importância do fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa é de fundamental importância para que se mantenha a continuidade 

dos negócios de uma empresa, à medida que promove a liquidez necessária para saldar as 

obrigações da empresa. O caixa pode determinar que a empresa sofra dificuldades de crédito, 

cancelamento de pedidos com fornecedores, além de ocasionar uma série de descontinuidade 

nas operações da empresa. Assaf Neto e Silva apud Albino (1997), afirma que “o fluxo de 

caixa não deve ser uma preocupação exclusiva da área financeira, mas sim de todos os setores 

da empresa”, assim todas as áreas de um empresas estão voltada para o planejamento 

financeiro, enfatizando que: 

• a área de produção, ao promover alterações nos prazos de fabricação dos produtos 
deve determina novas alterações nas necessidades de caixa; 

• as decisões de compras devem ser tomadas de maneira ajustada com a existência de 
saldos disponíveis em caixa; 

• políticas de cobrança mais ágeis e eficientes, ao permitirem colocar recursos 
financeiros mais rapidamente à disposição da empresa; 

• a área de vendas, junto com a meta de crescimento da atividade comercial, deve 
manter controle mais próximo sobre os prazos concedidos e hábitos de pagamento dos 
clientes, de maneira a não pressionar negativamente o fluxo de caixa; 

• a área financeira deve avaliar criteriosamente o perfil de seu endividamento, de 
forma que os desembolsos necessários ocorram concomitantemente à geração de caixa da 
empresa. 

Com essas medidas reduz-se a necessidade de financiamento do capital de giro através 

de um planejamento futuro e uma adequada administração de caixa, para que a empresa possa 

da melhor forma possível aplicar os recursos próprios e de terceiros. O importante é equilibrar 

os recursos para não faltar nem ficar ocioso. 

Assim o administrador financeiro, através do fluxo de caixa toma conhecimento de 

toda movimentação monetária, administrando os recursos de forma ideal, não deixando a 

empresa de cumprir com seus compromissos, e sempre tendo a sua disponibilidade saldo em 

caixa, sempre em níveis adequados. 



2.1.4 Características do fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa tem como principal característica o controle dos ingressos e 

desembolsos de recursos, assim como recebimentos, pagamentos, retiradas, investimento e 

sangria.  

Segundo Filho (2005: p.40) diz que: “o fluxo de caixa é um grande sistema de 

informações para onde convergem todas as transações realizadas nas diversas áreas de uma 

empresa durante um determinado período”. 

Esse sistema de informação apresenta um fluxograma demonstrando as fontes dos 

recursos e para onde se destina tal. Esses recursos têm origem de capital próprio ou de 

terceiros e das vendas, sejam a vista e a prazo, todas destinadas ao caixa. O desembolso destes 

recursos destina-se a reposição de estoque, custos e despesas operacionais, compra de 

equipamentos, manutenção das instalações e retorno dos investidores.  

De uma forma bem simples o fluxo de caixa pode se caracterizar conforme figura 

abaixo: 

Figura 3 – Fluxo de caixa e suas fontes 

 
 
Fonte: Segundo Filho (2005: p.40) 
 

A figura acima demonstra as fontes de recursos da empresa e para onde é destinado 

tal, os recursos potenciais entram no caixa que por sua vez é destinado a compra de 

equipamentos e instalações, para pagamento de despesas e compra de estoque, que se 

transformam em produtos para vendas originado assim o contas a receber e alimenta 

novamente o caixa que retorna para os investidores e pagamento a terceiros. 



Santos (2001: p.59) afirma que: “os principais fatores do formato do fluxo de caixa 

são o prazo de cobertura, sua utilização e a disponibilidade de recursos humanos e materiais a 

serem alocados a sua implementação e operação”. 

Para o prazo de cobertura o fluxo de caixa é projetado o saldo para um horizonte de 

tempo (semana, mês, ano etc.), e esse prazo pode ser classificado como curto, quando 

corresponde de uma a três semanas, médio prazo, se o prazo for de 91 dias e um ano, e de 

longo prazo, para projeções acima de 12 meses. 

E para o período de informação Santos (2001: p.59) associa da seguinte maneira: 

Figura 4 – Prazo de cobertura e período de informação 
Prazo de cobertura Período de informação 
Semana Dia 
Quinzena Dia 
Mês Dia ou semana 
Trimestre Dia, Semana ou mês 
Semestre Mês 
Ano Mês ou trimestre 

Fonte: Santos (2001: p.59) 
 

A operação do fluxo de caixa deve ser minuciosamente acompanhada, pois caso haja 

lançamentos ocultados por parde da tesouraria os resultados serão alterados, ou lançamentos 

em duplicidade também poderão ocorrer em erros das informações.  

Com relação à utilização de documentos comprobatórios, será de extremo valor a 

apresentação destes para que comprove todos os lançamentos, em caso de uma auditoria 

interna sejam confirmadas tais informações e no tocante a utilização de um sistema de 

informações ele deverá conter um banco de dados o mais completo possível para transparecer 

todos os dados outrora lançados. 

 

 

2.1.5 Mecanismos de elaboração do fluxo de caixa 

 

Para a elaboração do fluxo de caixa deve-se começar pelo planejamento, pois ele irá 

indicar as necessidades de numerário para assumir os compromissos da empresa. É através do 

planejamento que administrador financeiro projetará as necessidades de recursos para um 

determinado período, com isso ele poderá executar aplicações em curto prazo com base na 

liquidez, na rentabilidade e nos prazos de resgates. 



O prazo para planejamento do fluxo de caixa dependerá do ramo de atividade de 

empresa, se ela dispõe de uma atividade mais ociosa o ideal é que a projeção do fluxo de 

caixa seja mais curta (diário, semanal, mensal); com tudo e essa empresa opera com 

atividades mais estáveis poderá optar por uma projeção mais longa (meses, trimestre, anual). 

Ainda durante o planejamento do fluxo de caixa o administrador financeiro deverá, 

dependendo da complexidade da empresa, adotar algumas fases tais como: estruturação do 

sistema de informações; definição do horizonte e dos objetivos do fluxo de caixa e; definição 

da arquitetura do sistema de informação. 

Segundo filho (2005: p.34) diz que: “a fase de elaboração é de todas a mais 

trabalhosa”. Durante essa fase que são traçados alguns pré-requisitos, as quais se contemplam 

os seguintes passos: definição da metodologia de projeção; coleta de informações; definição 

do formato do fluxo de caixa e; compilação dos dados. 

Após esses pré-requisitos definidos o fluxo de caixa operacional tomará forma, 

estando dividido em duas partes compostas por as entradas (recursos captados pela empresa e 

receitas das operações de vendas) e as saídas (gastos existentes na empresa e retiradas). Mas 

somente contabilizar entradas e saídas não traria controle do fluxo de caixa daí a necessidade 

da criação de um plano de contas da tesouraria. 

Para Sá (2008: p.11) plano de contas é “uma estrutura em vários níveis que permita 

decompor as entradas e saídas em contas e subcontas de forma a facilitar a análise e 

compreensão do fluxo de caixa”. A empresa deverá elaborar seu plano de contas baseado nas 

informações que realmente interessam, ou seja, adaptado a sua atividade, pois o detalhamento 

terá mais precisão. Por outro lado, se esse detalhamento for sucinto poderá até atrapalhar, pois 

contará com dados irrelevantes para toma de decisão. 

Sá (2008: p.28 a 30) estrutura como plano de contas ideal aquele que possui as 

seguintes contas de entrada: 

• Recebido de Clientes; 

• Outras Entradas Operacionais; 

• Entradas Patrimoniais; 

• Entradas Financeiras; 

• Transferência de Controladas e Coligadas; 

• Entradas Diversas; 



Para se ter uma melhor adequação as MPE´s devera ser decompor essas contas em 

subcontas, de forma mais enxuta possível, pois se forem muito extensas haver problemas 

durante a contabilização das referidas entradas. 

Ele também ilustra as saídas, que podem ser compostas por: 

• Saídas Administrativas; 

• Saídas Comerciais; 

• Saídas Industriais; 

• Fornecedores; 

• Folhas e Encargos;  

• Serviços de Terceiros; 

• Impostos e Taxas; 

• Saídas Financeiras; 

• Saídas Patrimoniais; 

• Saídas Diversas; 

Da mesma forma como nas entradas o plano de contas das saídas deverá ser 

decompostas em subcontas para uma melhor compreensão dos dados, adequando as MPE´s. 

Além do plano de contas da tesouraria o administrador financeiro deverá dispor de 

outros quadros auxiliares para uma melhor apuração dos dados que estruturam o fluxo de 

caixa, tais como quadro de acompanhamento do contas a receber e do contas a pagar, controle 

de estoque e controle bancário. 

Esse estilo de plano de contas se adapta perfeitamente as MPE´s, pois trata-se de uma 

estrutura simples que engloba todas as atividade da empresa, contabilizado de forma precisa 

toda movimentação financeira. 

 

 

2.2 Fluxo de caixa como ferramenta para o planejamento e controle financeiro nas 

micro e pequenas empresas 

 

 

2.2.1 Planejamento e controle financeiro 

 
Planejar é uma das mais importantes atividades do gestor. Chiavenato (2003, p.87) 

afirma que planejar é “a tarefa de traçar as linhas gerais do que se deve fazer e dos métodos de 

fazê-los, a fim de atingir os objetivos da empresa”. É através do planejamento que se pode 



obter uma gestão eficaz. Administrar uma empresa sem um prévio planejamento torna-se uma 

tarefa árdua para o gestor, pois o mesmo fica sem um rumo a seguir, é como se guiar as 

escurar. Se não planejar suas atividades, o gestor corre o risco de ser surpreendido por 

imprevistos e colocar a empresa em grandes dificuldades, ou até mesmo levá-la à falência. O 

planejamento é parte primordial em todos os setores da empresa, mas principalmente nas 

atividades da área financeira.  

Ross (1995, p. 522) afirma que: 

 
“O planejamento financeiro determina as diretrizes de mudança numa 
empresa. É necessário porque (1) faz com que sejam estabelecidas as 
metas da empresa para motivar a organização e gerar marcos de 
referência para a avaliação de desempenho, (2) as decisões de 
investimento e financiamento da empresa não são independentes, 
sendo necessário identificar sua interação, e (3) num mundo incerto a 
empresa deve esperar mudanças de condições, bem como surpresas.” 

 

Com base nisso o planejamento financeiro é processo que ajuda ao gestor a conduzir, 
de forma confiável, o processo dos recursos, analisando as metas podendo modificá-la quando 
achar necessário e prevendo antecipadamente o grau de endividamento, a possibilidade de 
investimento, a escassez de recursos e montante necessário em caixa.  

Gitman (1987, p. 250) afirma:  

 
“Os planos financeiros e orçamentos fornecem roteiros para atingir os 
objetivos da empresa. Além disso, esses veículos oferecem uma 
estrutura para coordenar as diversas atividades da empresa e atuam 
como mecanismo de controle estabelecendo um padrão de 
desempenho contra o qual é possível avaliar os eventos reais.” 

 

O controle financeiro torna-se um poderoso instrumento, para quem busca uma 

adequada educação financeira, ao passo em que permite analisar e pôr em pratica tudo aquilo 

que foi previsto e projetado no planejamento financeiro da organização. 

Henry Fayol (1997, p. 159) afirma que:  

 
“o controle consiste em verificar se tudo ocorreu de acordo com o 
programa adotado, as ordens dadas e os princípios estabelecidos; o 
controle tem por objetivo assinalar as faltas e os erros a fim de que se 
possa corrigi-los e evitar a sua repetição”. 
 

Controle financeiro nada mais é do que um conjunto de medidas que é utilizado a fim 

de controlar e analisar todo o movimento de caixa da organização. Em outras palavras: trata-

se de um instrumento para análise e aperfeiçoar de todas as atitudes que levam à entrada e 

saída de dinheiro, desta forma, o controle financeiro quando bem aplicado pode garantir um 



fluxo de caixa positivo, isto é, não somente ganhar dinheiro, mas saber aproveitá-lo 

corretamente para que o mesmo não seja desperdiçado. 

Para se ter um planejamento e controle financeiro eficaz, o administrador financeiro 

deverá possuir um sistema de informação que lhe traga dados atuais do andamento da 

empresa. Ele deve estar ligado diretamente a todo funcionamento da empresa, ter 

conhecimento das movimentações em diversos setores tais como RH, estoque, produção, 

comercial e principalmente financeiro, pois é nele que se concentra o coração da organização, 

bombeando o fluxo de recursos para os demais departamentos. 

Segundo Filho (2005: p.1) diz que: 

 
 “O ideal é que esse sistema de informações seja totalmente 
interligado, controlando, do lado dos ingressos, a emissão do pedido 
do cliente, a venda, o faturamento da venda, a saída da mercadoria do 
estoque, o recebimento da venda e a entrada do recurso em caixa, e do 
lado dos desembolsos, a requisição de compra, a entrada no estoque, a 
fatura do fornecedor, a entrada da mercadoria no estoque, o 
pagamento ao fornecedor e a saída dos recursos do caixa.” 
 

Ele ainda comenta que o controle financeiro deve ser parte integrante das políticas de 

qualquer organização, com o objetivo de proteger os recursos contra desperdícios, fraudes e 

ineficiências; garantido assim a exatidão das informações contábeis, financeiras e 

operacionais.   

A gestão financeira para ter um resultado agradável deve ter um controle financeiro 

eficiente, pois ele trará segurança e tranquilidade na tomada de decisões do administrado 

financeiro, através de relatórios confiáveis e precisos. De posse destes é possível ter a real 

situação financeira da empresa, dispondo de informações que ajudam a monitorar o recurso 

financeiro da empresa. 

Os principais controles financeiros que uma empresa dispõe são: 

• controle de caixa e bancos; 

• controle de contas a receber; 

• controle de contas a pagar; e  

• controle de liquidez e eficiência operacional (produção).  

O administrador financeiro tem ao seu dispor relatórios que apóiam no controle 

financeiro, tais como a DRE (Demonstração de Resultado do Exercício) e o balanço 

patrimonial, que são mais para área contábil, mas um merece destaque maior devido a sua 

precisão de informações, o Fluxo de Caixa, que é financeiro. 

 



2.2.2 Tipos e métodos de Fluxo de Caixa 

 

O fluxo de caixa apresenta-se através de dois pontos de vistas distintos: o fluxo de 

caixa projetado e o realizado. 

Sá (2008, p15) classifica fluxo de caixa projetado como: “ao produto final das entradas 

e das saídas que se imagina que ocorrerão no período projetado.” E para fluxo de caixa 

realizado ela classifica como sendo: “ao produto final da integração das entradas e das saídas 

de caixa havidas em um determinado período.” 

 

 

2.2.2.1 Fluxo de caixa projetado 

 

O fluxo de caixa projetado informa como se comportará o movimento de entradas e 

saídas de recursos financeiros em diante período projetado, podendo ele ser de curto ou longo 

prazo. A curto prazo, visa identificar os excessos ou a escassez de recursos em caixa para um 

determinado período projetado, para que através dessas informações se possa traçar uma 

adequada política financeira. A longo prazo, o fluxo de caixa projetado, além de identificar os 

possíveis excessos ou escassez de recursos, visa também obter outras informações 

importantes, tais como: 

• verificar a capacidade da empresa de gerar os recursos necessários para custear 

suas operações; 

• determinar o capital em giro no período; 

• determinar o Índice de Eficiência Financeira da empresa. (IEF = capital em giro / 

capital de giro da empresa); 

• determinar o grau de dependência de capitais de terceiros da empresa; etc. 

Lembrando que as informações que alimenta o fluxo de caixa projetado a curto prazo 

diferem aquelas utilizada para projetar a longo prazo. Via de regra, quando se projeta a curto 

prazo, as operações que vão provocar entradas e saídas de recurso em caixa já foram 

realizadas e a empresa tem relativo grau de certeza dos ingressos e/ou desembolsos dentro do 

período. Com tudo, quando projetado a longo prazo, o que se tem como base são apenas 

projeção das operações de entrada e/ou saída de dinheiro em caixa, ficando o fluxo de caixa 

projetado a longo prazo exposto a eventos estranhos ao conhecimento primário por parte da 

empresa, podendo comprometer as previsões consideradas. 



2.2.2.2 Fluxo de caixa realizado 

 

O fluxo de caixa realizado mostrar como se comportaram as entradas e as saídas de 

recursos financeiros da empresa em determinado período. A analise cuidadosa do fluxo de 

caixa realizado, além de propiciar um estudo da tendência, serve de base para o planejamento 

e o controle do fluxo projetado. 

Outro aspecto que deve ser considerado é a comparabilidade que existe entre os fluxo 

de caixa realizado e o projetado. Isto possibilita identificar os motivos das variações 

ocorridas, se ocorreram por falha de projeções ou por falhas de gestão. A análise das 

variações ocorridas no fluxo de caixa permite identificar as causas de eventuais divergências 

de valores. Funciona como feedback, gerando informações para o processo decisório e para o 

planejamento financeiro futuro. 
O fluxo de caixa realizado ainda pode ser elaborado de duas maneiras, através do 

método direto e pelo método indireto. Esses métodos podem ser desenvolvidos pelas 

empresas com ajuda de planilhas eletrônicas e com microcomputadores. Contudo o que mais 

se adapta a realidade das MPE´s é o fluxo de caixa realizado pelo método direto, pois ele 

depende apenas de dados retirado do movimento do livro caixa da empresa. 

A figura abaixo expressa melhor o como funciona cada um dos métodos de fluxo de 

caixa realizado:  

Figura 5 - Método Direto vs. Método Indireto 

Fonte: Sá (2002: p.) 
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O fluxo de caixa obtido pelo método direto se torna mais sucinta coletando apenas as 

informações originada das entradas e saídas operacionais da empresa, ao contrario do método 

indireto que colher informações de demonstrações contábeis  e faz uma análise geral das 

operações da organização por meio do lucro gerado ajustando e igualando a geração interna 

de caixa adicionada a geração operacional de caixa. Ao final ambas chegam a fluxo de caixa 

operacional onde são somada ou diminuída da geração não operacional de caixa avaliando a 

variação do disponível, fazendo com que o gestor financeiro tome as decisões confiáveis. 

 

 

2.2.2.3 Fluxo de Caixa Pelo Método Direto 

 

Este método consistirá nas projeções de entradas e saída de recursos operacionais ou 

não, resultantes de vendas ou compras estimadas de itens do ativo imobilizado, assim como 

parcelas indicativas de aumento ou redução do contas a receber ou a pagar da empresa. 

O fluxo de caixa obtido pelo método direto pode ser classificado como fluxo de caixa 

realizado e fluxo de caixa projetado. O fluxo de caixa realizado serve para controlar o 

comportamento do caixa em determinado período. Ele apresenta a posição do saldo inicial, 

das entradas e saídas e do saldo final do período, e que poderia ser apresentado de forma 

diária, semanal, mensal ou a critério do administrador financeiro da empresa. 

O fluxo de caixa projetado serve com base para o que a empresa pretende alcançar em 

determinado período, é o ponto inicial do planejamento financeiro. Segundo Sá (2008: p.59) 

fluxo de caixa projetado é o “produto final da integração das contas a receber com as contas a 

pagar, com o objetivo de identificar os excessos e faltas de recursos em caixa, quantas vezes 

ocorreram e em que momento”. Esse método de fluxo de caixa é o de mais comum utilização 

por empresas de pequeno porte. 

É importante comparar o fluxo de caixa realizado com o projetado, de forma a analisar 

os desvios havidos e propor correções, caso haja necessidade. Para isso ele apresenta um 

relatório conforme o quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Quadro 1- Fluxo de caixa pelo método direto 

 
Fonte: Zdanowicz, 2002, p.181 

 

O quadro acima demonstra o modelo de fluxo de caixa pelo método direto onde o 

gestor financeiro poderá projetar suas receitas e despesas para determinado período e 

acompanhado periodicamente através de uma análise do realizado observando a variação 

entre o orçado e o realizado controlando o fluxo de caixa corrigindo os possíveis erros e 

ajustando da melhor maneira o próximo período. 

 

 

2.2.2.4 Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto 

 

Segundo Sá (2008: p.121) o fluxo de caixa obtido pelo método indireto “baseia-se em 

dados das demonstrações contábeis”. Os elementos de análise com os quais trabalham são as 

variações das contas contábeis no início e no fim do período considerado. É evidente que, 

sendo o balanço e o fluxo de caixa retratos de uma mesma realidade, apenas que vistos através 



de prismas diferentes, os dois métodos não podem se contradisser. Daí que o fluxo de caixa 

obtido a partir dos demonstrativos contábeis deve apresentar os mesmos resultados que o 

fluxo de caixa elaborado pela tesouraria, apenas que visto por outro ângulo.  

Partindo deste método apenas dois fatores podem liberar ou retirar recursos no fluxo 

de caixa: o lucro (ou o prejuízo) e os fatores que provocam variações nos saldos das contas do 

Ativo (menos o Disponível) e do Passivo. 

Para se obter o fluxo de caixa pelo método indireto devem-se entender primeiramente 

cada um dos componentes que a forma, Geração Interna de Caixa, Geração de Caixa 

Operacional e Geração de Caixa não Operacional. 

 

 

2.2.2.4.1 Geração Interna de Caixa 

 

Partindo do pressuposto de que todo lucro ou prejuízo gera alteração no fluxo de 

caixa, assim todo lucro tem um impacto positivo na formação do caixa de uma empresa e que 

inversamente, todo o prejuízo tem um impacto negativo no seu fluxo de caixa.  

Sá (2002: p. 124) diz que:  
 

“Chamamos geração interna de caixa do exercício ao lucro líquido (ou 
seja, ao lucro do exercício deduzido da provisão para o pagamento do 
Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) 
ajusta do pela soma das despesas que não geraram saída de caixa e 
pela subtração das receitas que não geram entrada em caixa.”  

 

A geração interna de caixa representa o caixa que seria gerado pelo lucro líquido do 

exercício (ou destruído pelo prejuízo) caso a variação de todas as demais contas tanto do 

Ativo como do Passivo fossem iguais a zero. 

Para a geração interna de caixa entende-se que no balanço patrimonial da empresa 

todas as despesas geram movimentação em caixa, para isso surgem às seguintes contas que 

não geram saída em caixa:  

• a depreciação, a amortização e a exaustão; 

• as despesas apropriadas tais como férias, e 13º salário;   

• os juros apropriados sobre operações financeiras; 

• o prejuízo na venda de imobilizado; 

• o prejuízo de equivalência patrimonial; 

• a apropriação de despesas pagas antecipadamente, etc. 



 

E também as receitas que não geram alteração em caixa, que são: 

• os juros apropriados de aplicações financeiras; 

• o lucro de equivalência patrimonial, deduzidos dos dividendos recebidos; 

• o lucro obtido na venda de investimentos e/ou imobilizado; 

• a apropriação de receitas antecipadas. 

 

Com base nesses dados pode-se construir o seguinte fluxo para a geração não 

operacional de caixa: 

Quadro 2 – Geração interna de Caixa 
Lucro líquido no exercício            R$   17.000,00  

( + )   
Depreciação     R$     5.000,00  
Provisão de férias e 13º salário   R$     1.500,00  
Juros provisionados   R$     2.000,00  
( - )   
Lucro de equivalência patrimonial   R$   (2.000,00) 
( = )   
Geração Interna de Caixa     R$   23.500,00  

Fonte: o autor/2009 
 

A geração interna de caixa parte o lucro ou prejuízo que a empresa acumula durante o 

período adicionado os fatores que não geram movimento em caixa e deduzido o lucro 

equivalente o patrimonial da empresa para o período.  

 

2.2.2.4.2 Geração Operacional de Caixa 

 

Toda vez que uma conta do passivo aumenta isto libera recursos para o fluxo de caixa. 

Inversamente, toda vez que uma conta do passivo diminui isto retira recursos do fluxo de 

caixa. Para um melhor esclarecimento toda vez que a conta “fornecedores” aumenta faz com 

que o fluxo de caixa libere recurso. E toda vez que essa conta diminui ela retira recursos do 

fluxo de caixa. Isso vendo do ponto de vista das contas do passivo. 

Para as contas do Ativo é o inverso, tomando como exemplo a conta “clientes” quando 

ela aumenta retira recursos do fluxo e quando diminui ela eleva os recursos de fluxo de caixa. 

Conforme exemplo no quadro abaixo: 



 

 

Quadro 3 – Geração operacional de caixa 
Geração Operacional de Caixa  R$  (17.500,00) 
    
Contas a receber  R$  (10.000,00) 
Estoque  R$  (20.000,00) 
Salários, encargos e benefícios  R$          500,00  
Fornecedores  R$     10.000,00  
Outros exigíveis  R$       2.000,00 

Fonte: o autor/2009 

A geração operacional de caixa parte das operações da empresa para o Período 

projetado, nada mais é do que o demonstrativo do resultado do exercício. 

 

2.2.2.4.3 Geração Não Operacional de Caixa 

 

Após conhecer e constituir a geração interna e operacional de caixa pode-se assim 

constituir a formação do saldo operacional de caixa. Porém, o saldo apresentado nos 

demonstrativos financeiros é o saldo realizado. Para que possa igualar o saldo operacional 

com o saldo realizado é preciso realizar uma análise verticalmente do fluxo de caixa com as 

entradas e às saídas não operacionais que são apresentadas nos demonstrativos financeiros 

pelas variações dos ativos e dos passivos não operacionais. 

Constituem variações do Ativo não operacional as seguintes contas do balanço 

patrimonial: 

• variações dos saldos da conta de “Aplicações Financeiras”; 

• variações dos saldos da conta de “Realizável de Longo Prazo”; 

• variações dos saldos da conta de “Ativo Diferido”; 

• variações dos saldos da conta de “Investimentos”; 

• variações dos saldos da conta de “Imobilizado”; 

 

E as variações do passivo são as contas: 

• variações dos saldos da conta de “Empréstimos e Financiamentos”; 

• variações dos saldos da conta de “Exigível de Longo Prazo”; 

• variações dos saldos da conta de “Capital”; 

• dividendos pagos. 



Tomando continuidade como o exemplo surge o seguinte fluxo para a geração não 

operacional de caixa: 

Quadro 4 – Geração não operacional de caixa 

Geração Não Operacional de Caixa  R$       3.000,00  
Empréstimos Bancários  R$       3.000,00  
Financiamento  R$     20.000,00  
Capital realizado  R$     10.000,00  
Imobilizado  R$   (30.000,00) 

Fonte: o autor/2009 

 
Sá (2008) argumenta que “os recursos gerados (ou subtraídos) como consequência das 

variações do ativo e do passivo não operacional constituem o que se convencionou chamar de 

geração não operacional de caixa”. 

Com tudo associando-se todas as informações obtidas através desses relatórios é 

possível formar o fluxo de caixa obtido pelo método indireto, conforme demonstra o quadro a 

seguir: 

Quadro 5 – Fluxo de caixa obtido pelo método indireto 

Fonte: o autor/2009 

Saldo Incial de Caixa R$ 5.000,00  
(+)   
Geração Interna de Caixa    R$ 23.500,00  
Lucro líquido no exercício           R$ 17.000,00  
Depreciação    R$ 5.000,00  
Provisão de férias e 13º salário  R$ 1.500,00  
Juros provisionados  R$ 2.000,00  
Lucro de equivalência patrimonial  (R$ 2.000,00) 
(+)   
Geração Operacional de Caixa (R$ 17.500,00) 
Contas a receber (R$ 10.000,00) 
Estoque (R$ 20.000,00) 
Salários, encargos e benefícios R$ 500,00  
Fornecedores R$ 10.000,00  
Outros exigíveis R$ 2.000,00  
(+)   
Geração Não Operacional de Caixa R$ 3.000,00  
Imobilizado (R$ 30.000,00) 
Empréstimos Bancários R$ 3.000,00  
Financiamento R$ 20.000,00  
Capital realizado R$ 10.000,00  
I(=)   
Saldo Final R$ 14.000,00  



Os fluxos de caixa tanto obtido pelo método direto e indireto agregam quadros 

auxiliares para melhor compreensão e análise dos dados, servindo como base fundamental 

para tomada de decisão e controle financeiro. Esse relatório passou a ser exigido através da lei 

11.638/2007 em substituição ao DOAR (Demonstrativo Origens e Aplicações de Recursos) 

para empresas de capital fechado com patrimônio líquido, na data do balanço, de 

R$2.000.000,00 (dois milhões de reais) e para empresas de capital aberto. Porém não há uma 

obrigatoriedade para MPE´s.  

 

 

2.3 Diferença entre lucro e caixa. 

 

Segundo Filho (2005: p.38) afirma que: “muitos administradores não-financeiros 

fazem confusão entre caixa e lucro. e que “muitos microempresários geralmente só se 

preocupam com o caixa. “Segundo eles, se há caixa, a empresa é lucrativa”. Porém nem 

sempre uma empresa com dinheiro em caixa significa dizer que ela é lucrativa.  

Manter uma empresa com lucratividade é muito importante para sobrevivência e 

crescimento da mesma, mas para isso ela deve manter um nível de liquidez satisfatório para 

sanar as obrigações e por final ter acesso ao lucro desejado.  

Para melhor esclarecimento usa-se como exemplo um comerciante, sem funcionários 

que vende bolos com sua esposa, ele não trabalha com estoque e tem uma margem de lucro de 

50% em todas as vendas, nesse caso o lucro é igual ao caixa da empresas. Caso trabalhasse 

com estoque haveria uma diferença entre o lucro e o caixa da empresa, pois seria 

contabilizado para o caixa apenas as entradas e saídas da operação, enquanto para o lucro 

seriam postos a receita adquirida mais o estoque existente menos os custos com a produção, 

conforme tabela abaixo: 

Quadro 6 – Balanço patrimonial 
BALANÇO PATRIMONIAL EMPRESA: Exercício 20xx 
ATIVOS PASSIVO 

Circulante  Circulante  
Caixa R$ 500,00 Dup. a pagar R$ 1.000,00 
Dup. a receber R$ 200,00 Sal. a pagar R$ 0,00 
Estoque R$ 500,00 Imp. a pagar R$ 100,00 
        
    PATRIMONÍO LIQ. 
    Capital R$ 0,00 
    Luc. Acum. R$ 100,00 
TOTAL R$ 1.200,00 TOTAL R$ 1.200,00 

Fonte: o autor/2009 



 
Como visto no quadro acima a empresa dispõe em caixa do valor de R$500,00 

(quinhentos reais), porém seu lucro acumulado nesse momento é de apenas R$100,00 (cem 

reais), pois o mesmo terá de sanar as dividas adquirida com os fornecedores e impostos. 

Contudo mesmo que ele receba o valor da duplicata do cliente mesmo assim ele não terá 

certeza de lucro garantido, pois segundo o fluxo de caixa dessa empresa ele ainda terá de 

liquidar o estoque para que o lucro se torne real. 

Daí a necessidade de analisar a situação da empresa através do fluxo de caixa pois 

mesmo tendo saldo em caixa e mercadoria em estoque a empresa pode obter prejuízo, o 

quadro abaixo mostra a visão do lucro e/ou prejuízo visto pelo fluxo de caixa: 

Quadro 7 – Fluxo de Caixa Operacional 
FLUXO DE CAIXA DA EMPRESA 

ENTRADAS 
CAIXA R$ 500,00 
DUP. A REC. R$ 200,00 
    

SAÍDAS 
DUP. A PG. R$ 1.000,00 
SAL. A PG. R$ 0,00 
IMP. A PG. R$ 100,00 
    
Saldo Inicial R$ 0,00 
Entrada em Caixa R$ 700,00 
Saída de Caixa R$ 1.100,00 
Saldo Operacional -R$ 400,00 
Prej. Acum. -R$ 400,00 

Fonte: o autor/2009 

Como podemos notar no quadro 7, a empresa passo de um lucro acumulado no 

balanço patrimonial de R$100,00, para um prejuízo de R$400,00 visto pelo olhar do fluxo de 

caixa, provando assim que não basta analisar os relatório contábeis para se ter a real situação 

da empresa, precisamos ver o fluxo de caixa da empresa para se ter uma informação confiável 

para tomada de decisão. 

 

 

2.4 Orçamento de caixa 

 

Quando se fala em orçamento vêem logo a cabeça a ideia de planejamento financeiro, 

o orçamento de caixa compreende uma tarefa de suma importância para a empresa. Ele serve 



de ponto de referência para os valores financeiros orçados e realizados pelo administrador 

financeiro.  

Segundo Zdanowicz (2002: p.244) “orçamento de caixa é o instrumento que descreve 

um plano geral de operações e/ou de capital, orientado pelos objetivos e pelas metas traçadas 

pela cúpula diretiva para um dado período de tempo”, 

O orçamento de caixa divide-se em três estágios distintos: estágio estratégico, tático e 

operacional. 

Para o estágio estratégico é traçado na alta cúpula da empresa durante o planejamento 

estratégico da empresa, pois ele envolve decisões que afetam o capital de giro da mesma. O 

principal objetivo do estágio estratégico é manter um nível mínimo de recurso em caixa, como 

margem de segurança, para fazer frente aos riscos do empreendimento. 

No estágio tático, o nível desejado de caixa apresenta-se como um dado e a única 

preocupação é que o mesmo mantenha-se positivo. Em outras palavras o estágio tático nada 

mais é do que o orçamento de caixa propriamente dito da empresa. 

Já com relação ao estágio operacional irá envolver a elaboração dos orçamentos que 

compõem o Plano Geral de Operações (vendas, produção, despesas operacionais, caixa, 

Demonstrativo de Resultado do Exercício e Balanço Patrimonial) e a variação de capital de 

giro da empresa. 

Para Zdanowicz (2002: p.246) “é importante que o administrador financeiro possua 

parte do poder de decisão sobre os dados que compõem o sistema orçamentário global da 

empresa”. Apesar do administrador financeiro não ser o responsável direto por outros setores 

da organização, ele deve ter uma participação na tomada de decisão devido o envolvimento 

dos recursos para não haver um descontrole nos gastos outrora orçados durante o 

planejamento estratégico. 

O principal objetivo do orçamento de caixa é projetar para um determinado período, se 

haverá ou não, recursos suficientes para suprir as necessidades de caixa da empresa. Esse 

objetivo deve estar inerentemente relacionado com as políticas básicas da empresa para o 

período projetado, políticas essas que podemos definir como: 

Política de vendas; política de compras; política de estoque; política de pessoal; 

política administrativa; política financeira; e política de investimento. 

Dentre os tipos de orçamento de caixa existentes, o que mais se adapta a realidade das 

MPE´s é o orçamento de caixa direto, onde através do quadro abaixo representa, de forma 

singela, os principais elementos do sistema orçamentário global: 

 



Figura 6 – Representação do orçamento de caixa. 

 
Fonte: Zdanowicz (2002: p.256) 

 

Para se elaborar um orçamento de caixa o administrador financeiro deverá projetar o 

período, ele é que decide sobre a divisão, esse tipo de decisão será influenciada pelo porte da 

empresa, para MPE´s o ideal é que seja períodos menores que um ano para se ter um melhor 

controle sobre esse tipo de orçamento. As variações líquidas estimadas o saldo final de caixa 

para o fim do período orçamentário deverão ser iguais, quando se tratar de períodos menores. 

Ao preparar o orçamento de caixa devem-se levar consideração os itens de 

recebimento e desembolso decorrentes da atividade da empresa, os quais deverão ser 

apropriados no mês em que o ingresso ou o pagamento tenha sido realizado. Deverão levar 

em contas também as receitas e despesas não operacionais que poderão representar entradas e 

saídas de caixa no período orçamentário. 

Existem duas maneiras de se elaborar um orçamento de caixa. A primeira através da 

forma clássica, arrolando todos os itens de ingresso e desembolso de caixa futuro da empresa 

para o período projetado. A segunda, através do Demonstrativo de Resultado do Exercício e 

do Balanço Patrimonial projetados, em função dos elementos de resultados e patrimoniais, 

respectivamente. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO 3 

 

 

3.1 PERCURSO METODOLÓGICO: Estudo de campo 

 

Este capítulo contempla a descrição e análise dos dados obtidos na pesquisa de campo, 

sobre tipos de relatórios gerenciais elaborados em micro e pequenas empresas da cidade de 

Picos-PI, onde serão discutidas as características das empresas e perfil do responsável em 

gerir os negócios durante a pesquisa. Para isso, serão apresentadas tabelas referentes às 

respostas obtidas, para avaliar os instrumentos gerenciais utilizados pelas empresas. E por 

fim, diante das deficiências fragilidades nos processos, sugerimos a utilização do fluxo de 

caixa nas micro e pequenas empresas, que servirá como ferramenta para o planejamento e 

controle financeiro. 

 

 

3.2 Apresentação do ambiente de pesquisa. 

 

A pesquisa foi desenvolvida por meio da aplicação de questionários contendo vinte 

questões subjetivas, com o intuito de verificar as características das empresas, o perfil do 

entrevistado e os tipos de controles da empresa, com ênfase a utilização do fluxo de caixa e 

outros relatórios para o planejamento e controle financeiro. 

Inicialmente o objetivo era atingir, através de uma amostragem o número de 30 

empresas divididas por as seguintes atividades: comércio, indústria e serviços, todas com 

porte de micro e pequena empresa, que tenham certo destaque na economia local e que 

permita através de um estudo demonstrar como estão se portando nesse mercado. 

Para ser uma empresa de micro e pequeno porte uma organização dever atender alguns 

requisitos regidos por Lei no país. 

De acordo com a Lei N.º 123, de 14 de dezembro de 2006, disposto no artigo 3º da Lei 

Geral, consideram-se microempresas ou empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, 



a sociedade simples e o empresário individual devidamente registrado na Junta Comercial do 

Estado ou no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas, conforme o caso, desde que: 

I - Microempresas: aufira, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 

240.000,00;  

II - Empresas de pequeno porte: aufira, em cada ano-calendário, receita bruta superior 

a R$ 240.000,00 e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00.  

No caso de início de atividade no próprio ano-calendário, o limite previsto será 

proporcional ao número de meses em que a microempresa ou a empresa de pequeno porte 

houver exercido atividade, inclusive as frações de meses 

Essa pesquisa foi desenvolvida na cidade de Picos, a mesma situa-se na região centro-

sul do Piauí. É a cidade mais desenvolvida economicamente dessa região. Essa característica 

aliada ao seu posicionamento geográfico lhe confere a condição de pólo comercial 

efervescente no Piauí (especialmente de combustíveis e mel). É cortada pela BR-316 ou 

Rodovia Transamazônica, BR 407, BR-230 e fica muito próxima a BR-020. É uma das 

maiores produtoras de mel do país e destaca-se também por sediar uma unidade do Exército 

Brasileiro (3º BEC - Batalhão de Engenharia e Construção). Geograficamente é cortada pelo 

rio Guaribas, que apesar de ser um rio temporário, alivia o famoso calor das tardes picoenses.2 

Cidade jovem tem como principal característica social a mistura étnica, pois sua 

população é formada por indivíduos das mais diversas partes do país. 

A cidade de Picos apresenta o terceiro maior PIB do Estado (dados IBGE 2004), sendo 

que a região fiscal de Picos arrecada mais que as regiões fiscais de Parnaíba, Floriano e 

Campo Maior juntas. Perdendo apenas para a região fiscal da capital Teresina. Na cidade de 

Picos encontra-se uma das maiores frotas de veículos per capita do país, haja vista que o 

município possui em média um automóvel para cada três pessoas. São 25.569 veículos 

motorizados para 71.000 habitantes, dados de 2006.3  

Com base nessa fonte nota-se que a cidade de Picos possui um entroncamento 

rodoviário favorável, que visa uma movimentação grande de empresas para atender a essa 

região. Essas empresas se caracterizam por empreendimentos de micro e pequeno porte, com 

grande destaque para os setores de comércio e serviços, vista sua arrecadação fiscal. Além da 

economia local também se destacar pelo cultivo de caju e mel. 

 

 

                                                 
2
 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Picos, acessado em 13/11/2009 

3
 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Picos, acessado em 13/11/2009 



3.3 Distribuição e aplicação dos questionários. 

 

O quadro seguir demonstra como foram feitas as distribuição e devolução dos 

questionários aplicados nas MPE´s localizadas na cidade de Picos-PI: 

Tabela 1 – Distribuição e retorno dos questionários 

Atividade da Empresa 
Questionários 
Distribuídos 

Questionários 
não respondidos 

% de devolução dos 
questionários 

Comércio 10 1 10,00 
Indústria  10 5 50,00 
Serviços 10 4 40,00 
Total 30 10 33,33 

Fonte: o autor/2009 
 
Como se pode notar foi selecionado num total de 30 empresas de micro e pequeno 

porte para aplicação do questionário de pesquisa, divididas igualmente entre as atividades 

econômicas de comércio, indústria e serviços. Contudo um total de 10 empresas, o que 

corresponde a 33,33%, se negaram ou não devolveram o referido questionário, onde o fato 

mais agravante se deu nas indústrias da cidade. 

Os fatores que impulsionaram a não devolução do questionário foram: 

1 – falta de interesse por parte do empresário em participar da pesquisa, 50% do total; 

2 – falta de conhecimento pelo assunto, 20% do total; 

3 – tempo curto para responder o questionário, 20% do total; 

4 – desconfiança por parte do entrevistado, 10% do total. 

A falta de interesse por parte dos empresários afeta 30% para indústria e 20% para 

serviços, enquanto a falta de conhecimento atinge em sua totalidade o setor de serviços, e 

tempo curto para responder o questionário ficou com a indústria, e um dos fatos mais 

interessantes foi a presença de um item, “desconfiança por parte do entrevistado” que ocorreu 

em uma microempresa de ramo econômico comercial, que durante a aplicação do 

questionário, o pesquisador foi indagado pelo entrevistado o “por que?” de tantas perguntas 

ao final se negado a responder e não aceitando a devolução do referido questionário, causando 

assim desconforto durante o período de pesquisa. 

 

 

 

 

 



3.3.1 Composição das empresas. 

 

Neste item procuramos averiguar a composição das empresas pesquisadas, quanto ao 

número de sócios. Na tabela a seguir apresenta o quadro societário das MPE´s: 

Tabela 2 – Quadro societário das micro e pequenas empresas pesquisadas 
Número de sócios Número de empresas % 

Empresas Individuais 8 40,00 
01 Sócio 6 30,00 
02 Sócios 5 25,00 
Acima de 02 Sócios 1 5,00 

Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009  

 
Nota-se que das 20 empresas pesquisadas 8, o que corresponde a 40% é constituída 

por empresa individual, ou seja o proprietária assume a função de administrador centralizando 

todo o controle em suas mãos. Outro fato que merece destaque é a presença de uma MPE com 

mais de 3 sócios, totalizando 8 sócios e todos da mesma família com parentescos de 1º e 2º 

graus. 

 

 

3.3.2 Tempo de atividade no mercado. 

 

Foi verificada como base importante para esta pesquisa, o tempo de atividade das 

empresas, a tabela 3 apresenta a divisão de como se encontra o tempo de vidas dessas 

empresas: 

Tabela 3 – Tempo de atividade da empresa no mercado 
Tempo de Atividade Número de empresas % 

Inferior a 1 ano 1 5,00 
de 1 a 2 anos  2 10,00 
de 2 a 5 anos 6 30,00 
Acima de 5 anos 11 55,00 

Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009 

 
Conforme é observado mais de 50% das empresas pesquisadas tem mais de 5 anos de 

vida, diferente do apresentado anteriormente, com base em dados do Sebrae (2007), de que as 

maioria das empresas de micro e pequeno porte fecham suas porta antes do 2º ano de 



atividade. O surpreendente é que existem empresas com mais de 20 anos de atividade e se 

mantêm vivas o mercado local. 

 

 

3.3.3 Principais produtos ou serviços oferecidos pelas empresas. 

  

Para neste item, foram destacados os principais produtos ou serviços oferecidos pelas 

empresas que fazem parte da pesquisa amostral. Sempre lembrado que, para o levantamento 

destes dados foram considerados apenas os principais produtos ou serviços, desconsiderando 

quaisquer produtos ou serviços secundários. A tabela 4 destaca os principais produtos ou 

serviços oferecidos pelas empresas pesquisadas. 

Tabela 4 – Principais produtos / serviços oferecidos pelas empresas. 
Produtos / Serviços Número de empresas % 

Roupas em geral 2 10,00 
Produtos de informática 4 20,00 
Produtos farmacêuticos 2 10,00 
Produtos alimentícios  8 40,00 
Telefonia 2 10,00 

Outro produtos / Serviços 2 10,00 

Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009 

 
Conforme a tabela acima, podemos notar uma maior concentração das atividades nos 

produto alimentícios, com 40% das empresas, merecendo um destaque especial para as 

indústrias de beneficiamento de mel e caju, lideres em produção natural da região picoense. O 

mel é o principal produto da região, onde dispõe de uma cooperativa dos apicultores para 

auxiliar no comércio do produto orgulho picoense, pois a cidade de Picos é o maior produtor 

de mel do país e um dos maiores do mundo, gerando uma fonte de renda para milhares de 

famílias. O caju tem seu destaque nesse cenário, pois aqui encontramos indústrias que 

beneficiam a castanha e produzem o suco e a tão famosa cajuína.  

 

 

3.3.4 Número de empregados na empresa. 

 

Segundo dados do PROGER (2007) as MPE´s tem uma participação importante na 

geração de emprego e renda no país, ela é responsável por grande parte dos empregos gerados 



direta e indiretamente, em Picos não é diferente, principalmente no comércio local onde se 

concentra a maior parte das MPE´s. A tabela 5 apresenta como estão as empresas pesquisadas 

com relação à distribuição dos funcionários. 

 

Tabela 5 – Número de funcionários das empresas. 
Quantidade de Funcionários Número de empresas % 

De 0 a 1 Funcionário 1 5,00 
De 2 a 5 Funcionários 3 15,00 
De 5 a 10 Funcionários 4 20,00 
Acima de 10 Funcionários 12 60,00 

Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009 

 
Segundo a tabela acima as empresas de Picos não são diferente das demais MPE´s pois 

elas são detentoras de 60% da mão-de-obra da região. Porém uma das principais queixas dos 

entrevistados é a falta de qualificação desses funcionários, pois segundo os mesmos, na região 

falta mão-de-obra qualificada. 

Para uma possível melhoria dessa deficiência o governo poderia investir em cursos de 

qualificação da mão-de-obra, e as empresas incentivando o funcionários a se aperfeiçoarem, e 

recompensando a cada  grau alcançado, contudo sabemos da limitações das MPE´s e esse é 

um dos fatores que atrapalha esse tipo de programa. Um outro fator é a falta de interesse em 

investimento, por parte do empresário, e de participação por parte do funcionário.  

 

 

3.3.5 A departamentalização nas empresas. 

 

Segundo Chiavenato (2003, p.209) departamentalização é “uma área, divisão ou 

seguimento distintos de uma empresa sobre a qual o administrador (seja diretos, gerente, 

chefe, supervisor, etc) tem autoridade para desempenho de atividades específicas”. Ainda 

segundo Chiavento (2003, p.209) “a departamentalização é um meio para se obter 

homogeneidade de tarefas em cada órgão”.  

Através de uma departamentalização a atividades internas da empresa podem ser mais 

organizados e melhor distribuídos, em função das diversas áreas envolvidas. Com isso, 

percebe-se que se a empresa está bem distribuída nas suas atividades, cada departamento vai 

buscar desenvolver melhor os relatórios gerenciais, apoiando assim o administrador para fins 

de tomada de decisão. 



Com base nessa afirmação veremos como estão dividas as empresas de micro e 

pequeno porte na cidade de Picos, conforme tabela a seguir: 

Tabela 6 – Departamentalização das empresas 
Departamentalização Número de empresas % 

Todas as áreas 4 20,00 
Apresenta apenas um setor 0 0,00 
Apresenta 2 a 3 setores 1 5,00 
Não apresenta nenhum setor 15 75,00 
Total 20 100,00 

Fonte: o autor/2009 
 

Conforme visto na tabela 6 as empresas pesquisadas apresentam pouca 

departamentalização, apenas 20% dessas empresas apresentam em suas estruturas um 

organograma perfeito com divisão de suas atividades por departamentos bem definidos. Por 

outro lado, 75% destas não apresentam quaisquer divisão, todos os funcionários se tornam 

super-especializados devido às diversas atividades exercidas durante o horário de trabalho. 

Devido a isso não a uma organização no controle das atividades e dificuldade na elaboração 

de relatórios para o planejamento organizacional. 

 

 

3.3.6 Tecnologia de informação e sistemas de informação gerencial disponíveis nas 

empresas. 

 

A tecnologia da informação corresponde a todos os recursos tecnológicos disponíveis 

para geração de informação, tudo isso faz parte do nosso dia-a-dia, e no mundo dos negócios 

é quase que impossível se pensar em viver sem. As informações são transportadas de um 

Lado para outro do mundo em questão de segundos. É através de recursos tecnológicos que 

surge os sistemas de informações gerenciais, os chamados SIG. Esses SIG são ferramentas 

bastante utilizadas para o planejamento e controle organizacional, ele fornece informações em 

tempo real da situação da empresas através de relatórios, auxiliando assim na tomados de 

decisão dos gestores. 

A esse tópico visa avaliar a disponibilidade de recursos tecnológicos nas empresas 

pesquisadas, que ajudam no desempenho das atividades. 

 

 

 



Tabela 7 – Recursos tecnológicos e sistemas e informações gerenciais nas empresas. 
Recursos Tecnológicos e 
Sistemas de Informação 

Número de empresas % 

Não Possuem  7 35,00 
Possuem parcialmente 3 15,00 
Possuem totalmente 10 50,00 
Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009 

 

Conforme a pesquisa, 50% das empresas dispõem de todos os recursos para geração de 

informações. Recursos esse compostos em sua maioria por computadores, notebooks e 

aparelhos celulares. E também tem a sua disposição o SIG que auxiliam na tomada de 

decisão. Porém 35% das empresas pesquisadas não apresentam nenhum tipo de recursos 

tecnológico para trabalhar, destas 7 empresas que responderam que não utilizam recursos 

tecnológicos, 5 citaram que ainda não saíram do velho e conhecido “caderninho de 

anotações”.  

É de se assustar a quantidade de empresas que não se interessam por recursos 

tecnológicos, com isso observa-se a fragilidade existentes nas informações, e comprova que 

os mesmo tomam decisões de forma empíricas, sem nenhuma fonte de certeza, nem tão pouco 

o quanto tem investido em seu empreendimento. 

 

 

3.4 Dados gerais do entrevistado responsável pelas informações da pesquisa. 

 

As informações a seguir referem-se ao perfil do empresário ou responsável pela 

empresa durante a aplicação do questionário de pesquisa. O objetivo dessas informações é 

conhecer a função exercida, o tempo de empresa, e avaliar o grau de instrução e capacitação 

técnica de cada um dos entrevistados, para melhor entendimento de como eles adquirem 

conhecimento para gerenciar um empreendimento. Estes dados se tornam de valiosa 

importância para ver qual o grau de conhecimento adquirido pelo responsável. 

 

 

3.4.1 Função que ocupa na empresa. 

 

Essa pergunta foi elaborada com o intuito de descobrir quais os cargos ocupados pelos 

entrevistados nas empresas pesquisadas. A tabela 8 apresenta os responsáveis pela empresa. 



Tabela 8 – Função dos entrevistados na empresa. 

Função 
Situação do responsável 

pela empresa 
% 

Proprietário 6 30,00 
Gerente 5 25,00 
Diretor 1 5,00 
Sócio-Administrador 5 25,00 
Não possui cargo definido 3 15,00 
Total 20 100,00 

Fonte: o autor/2009 
 
O fato mais interessante nesse resultado é a presença de uma resposta com “Não 

possui cargo definido”, esses entrevistados, que corresponde a 15%, assumem a 

responsabilidade da empresa, mas não se enquadram em cargos definidos, o mesmo se 

classifica como a função popularmente chamada de “pau pra toda obra”, ou seja, adquirem 

confiança do proprietário e administram de sua forma o empreendimento. Outro ponto 

importante é a presença do proprietário dentro da empresa, com 30% dos entrevistados eles 

assuem a própria administração do negócio e é a palavra final, nas decisões de planejamento e 

controle. É importante também citar a presença de um diretor entre os entrevistados, que 

deixa a transparecer que uma das empresas há um organograma bem definido e que 

descentraliza muito bem suas atividades, fazendo assim com que a empresas seja bem 

administrada e que existe delegação de poderes para os demais cargos. 

 

 

3.4.2 Tempo que ocupa na função dentro da empresa. 

 

Depois de consultados os cargos exercidos pelos entrevistados, foram levantados 

dados sobre o tempo de casa de cada um, em relação à função exercida, conforme mostra a 

tabela 9. 

Tabela 9 – Tempo de função que ocupa na empresa. 

Função 
Até 1 
ano 

1 a 2 
anos 

2 a 5 
anos 

5 a 10 
anos 

Acima de 10 
anos 

Total 

Proprietário 0 0 3 1 2 6 
Gerente 1 2 1 0 1 5 
Diretor 0 0 0 1 0 1 
Sócio-Administrador 1 0 1 1 2 5 
Não possui cargo definido 0 0 0 0 3 3 
Total 2 2 5 3 8 20 

Fonte: o autor/2009 
 



Com relação aos proprietários apenas 3 estão há mais de 5 anos a frente do negócios, 

demonstrando que a centralização do poder faz com que o negócio flua com eficiência, 

quesito esse que pode ser derrubado quando analisamos novamente a linha “Não possui cargo 

definido” pois os 3 únicos funcionários estão há mais de 10 anos atuando a frente do 

empreendimento. Provando assim o que foi citado no tópico anterior quando mencionado a 

relação de confiança com os proprietários.  

Analisando ainda a tabela podemos notar que a concentração maior de funcionários 

está nas empresas com mais de 10 anos de atividade, mostrando novamente incompatibilidade 

com os dados citados anteriormente com relação à sobrevivência das MPE´s, conforme dados 

do Sebrae (2007). 

 

 

3.4.3 Grau de escolaridade 

 

Neste quesito procuramos avaliar o grau de escolaridade dos entrevistados durante a 

pesquisa, conforme a tabela 10 abaixo. 

Tabela 10 – Grau de escolaridade 
Escolaridade Pesquisados % 

Ensino fundamental incompleto ou completo 1 5,00 

Ensino médio incompleto ou completo 8 40,00 

Ensino superior incompleto ou completo 9 45,00 

Pós-graduado ou especialista 1 5,00 

Mestrado ou doutorado 1 5,00 

Total 20 100,00 
Fonte: o autor/2009 
 

O grau de escolaridade demonstra-nos que a maior parte dos entrevistados está 

cursando ou já possuem formação superior, com 45% do total, em seguida aparece os com 

ensino médio incompleto ou completo que corresponde a 40% dos pesquisados, ou seja, 

mostra-nos um equilíbrio entre pessoas teoricamente capacitadas e menos capacitadas, o mais 

interessante nessa amostragem é que boa parte desses graduados ou futuros graduados, são 

chefiados por pessoas de nível de escolaridade inferio. 

Outro quesito interessante é a presença de um entrevistado com o ensino fundamental 

incompleto ou completo, o mais curioso ainda é que este único tem mais de 10 anos na 

empresa, fato que mostra que mesmo sem um conhecimento teórico é possível administrar 

com competência, porém de forma empírica mais que vem dando certo. 



Podemos ainda citar a presença de um entrevistado com nível de pós-graduado ou 

especialista, que atua como gerente de uma empresa a mais de 2 anos, e também uma pessoa 

com nível de mestrado ou doutorado, este atuando como sócio-administrador da empresa há 2 

anos. 

 

 

3.4.5 Qualificação técnica. 

 

Nesse quesito foi avaliada a questão de cursos e treinamentos nas diversas áreas dentro 

da empresa, afim de identificar a quantidade de participação desse tipo de evento por parte 

dos responsáveis pela empresa. A tabela 11 fornece os dados a respeito desta pesquisa. 

Tabela 11 – Participação em cursos/treinamentos 

Participação em cursos/treinamentos Pesquisados % 

Nunca Participou 3 15,00 
Apenas de 1 curso 1 5,00 
Participou de 1 a 3 cursos 6 30,00 
Participou em mais de 3 cursos 10 50,00 
Total 20 100,00 

Fonte: o autor/2009 
 

Conforme tabela acima podemos ver que a maior parte dos entrevistados, 50% do 

total, já participaram em mais de 3 cursos/treinamentos. Outro fato é que 15% do total nunca 

participou de nenhum evento desse tipo e em todos os casos as empresas estão a mais de 10 

anos no mercado, mostrando que de forma empírica são administradas as empresas e que o 

fator experiência de mercado conta muito na hora de se planejar para certo investimento, 

mostrando também falta de interesse por parte dessas pessoas em busca especialização técnica 

o desenvolver de suas atividades. 

Assim o interesse em participar de cursos e treinamentos é evidente, isso mostra que 

as pessoas estão procurando aperfeiçoamento mesmo que não seja na área de atuação, como 

durante a entrevista foi relatos que a maior parte destes participaram, porém ainda não 

estavam atuando no cargo ou na empresas, no momento em que participaram do referido. 

Outro fato é com relação a participação de outros funcionários, que segundo o entrevistado os 

funcionários não tem interesse em participar desses eventos, fato esse que prova que 15% 

nunca participaram. 

 

 



3.5 Processos de planejamento e controle financeiro das MPE´s 

 

Processo é constituído em todo e qualquer trabalho realizado em uma empresa. Com 

isso, o processo interno de uma organização interage como o ambiente em que está inserido 

(ambiente externo). Assim, na certeza de que existem processos vitais para a sobrevivência e 

sucesso das empresas, surge o Fluxo de Caixa, como ferramenta, extraído de tais processos, 

capaz de planejar e controlar a distribuição de recursos financeiros. 

Portanto, através da pesquisa buscou-se contemplar a opinião dos entrevistados a 

respeito dos processos vitais para o planejamento e controle das atividade financeiras das 

MPE´s da cidade de Picos-PI. 

Na tabela 12 buscamos evidenciar quais os tipos de controles internos mais utilizados 

nas MPE´s, segundo os entrevistados. 

Tabela 12 – Principais processos de controle internos nas empresas. 
Principais Controles Internos Pesquisados % 

Controle do Contas a Receber  17 85,00% 

Controle do Contas a Pagar  15 75,00% 

Controle de Estoques  14 70,00% 

Controle de Produção 8 40,00% 

Controle de Caixa  16 80,00% 

Controle de Matérias Primas  5 25,00% 

Fluxo de Caixa  3 15,00% 
Fonte: o autor/2009 
 

Conforme a tabela acima 85% das empresas apresenta como principal meio de 

controle o contas a receber, em seguida com 80% o controle de caixa seguido pelo controle de 

contas a pagar. Um contraste interessante é o controle de fluxo de caixa aparecer com apenas 

15% de utilização das empresas, ou seja, apenas 3 empresas utilizam controle de fluxo de 

caixa, apesar de quase sua maioria apresentarem controle de caixa. 

Podemos ainda observar que 15% das empresas entrevistadas não apresentam nenhum 

tipo de controle interno, fato esse que chega a impressionar, pois apesar de tantas fontes de 

conhecimento a disposição dos empresários e seus colaboradores ainda existem empresas que 

não atuam com ferramentas consideradas essenciais para sobrevivências das organizações. 

 

 

 

 



3.6 Importância dos controles de gestão e a periodicidade do fluxo de caixa 

 

Para esse tópico iremos abordar a importância dos controles de gestão financeira 

através dos relatórios gerenciais existentes nas empresas e se esse relatório são utilizados para 

o planejamento, também será apresentado o fluxo de caixa com ferramenta para o controle 

financeiro analisando o grau de conhecimento, a dificuldade e a periodicidade de elaboração 

do fluxo de caixa palas MPE´s de Picos-PI. 

 

 

3.6.1 Importância e utilização dos controles gerenciais existentes nas empresas 

 

A gestão financeira das pequenas empresas normalmente é centralizada no 

proprietário, que assume total responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso na tomada de 

decisão, e que de alguma forma utiliza instrumentos para o seu planejamento e controle. 

Sendo o controle uma etapa do processo de gestão indispensável às organizações para que 

possam atingir seus objetivos, a questão a seguir tem por finalidade analisar através de 

atribuição de graus a importância de cada controle de gestão conforme visto na tabela 12 na 

visão dos pesquisados. 

A tabela 13 apresenta o grau de importância dada a cada um dos controles 

apresentados. 

Tabela 13 – Grau de importância dos controles gerenciais das empresas 

Principais Controles Internos 
Mín. Grau de Importância Máx. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Controle do Contas a Receber 2 0 0 0 1 2 4 1 3 7 

Controle do Contas a Pagar 1 0 0 0 1 4 2 2 5 5 

Controle de Estoques 0 0 0 3 0 5 3 2 3 4 

Controle de Produção 0 0 0 3 0 2 3 4 5 3 

Controle de Caixa 1 0 0 0 0 0 3 4 5 7 

Controle de Matérias Primas 0 0 0 0 3 2 4 5 6 0 

Fonte: o autor/2009 
 
Como se pode observar na tabela acima o controle de caixa tem um grau de 

importância muito bom assim como o de contas a pagar e receber. Porém isso não garante aos 

gestores condições de elaboração do fluxo de caixa, pois os mesmos confundem muito 



controle de financeiro, como caixa e bancos, contas a receber e contas a pagar, com a 

verdadeira finalidade do fluxo de caixa, fato esse pode prejudicar na elaboração da pesquisa. 

Outro fator interessante ou a presença de níveis baixo com relação os controle do 

contas a receber, contas a pagar e principalmente controle de caixa 

Quando indagados sobre o nível de conhecimento do fluxo de caixa, apenas 3 

entrevistados souberam responder que haviam total e/ou grande conhecimento, o restante 

simplesmente confundiram o controle de caixa com o relatório de fluxo de caixa. 

A tabela a seguir mostra como ficou dividido o quesito de conhecimento e utilização 

do fluxo de caixa como ferramenta para planejamento e controle financeiro. 

Tabela 14 – Conhecimento e utilização do Fluxo de Caixa 
Conhecimento e Utilização Pesquisados %  

Não conhece e não utiliza 15 75,00% 

Conhece mais não utiliza 2 10,00% 

Conhece e Utiliza 3 15,00% 

Total 20 100,00% 
Fonte: o autor/2009 

 
Conforme a tabela acima 75% dos entrevistados não conhece e não utiliza o fluxo de 

caixa como ferramenta para a gestão financeira da empresa. Já 10% afirmam que conhecem 

mais não utilizam  mas não utiliza devido acharem um pouco complexa a formação. E apenas 

15% confirmam que conhecem e utilizam o fluxo de caixa no seu dia-a-dia. 

Os únicos 3 entrevistados que afirmaram utilizar o fluxo do caixa relataram a 

periodicidade como que se realiza a coleta de dados. A tabela a seguir mostra como ficou a 

amostragem. 

Tabela 15 – Periodicidade de utilização do fluxo de caixa 
Periodicidade de utilização Pesquisados %  

Diário 1 5,00% 

Mensal 2 10,00% 

Não utilizam 17 85,00% 

Total 20 100,00% 
Fonte: o autor/2009 

 
Conforme visto na tabela 15, o fluxo de caixa é mais utilizado mensalmente, e o único 

utilizado diário apresenta uma projeção para 60 dias, havendo assim uma confusão nos dados 

e subentendendo que na verdade a projeção é para o bimestre e um acompanhamento diário 

do realizado. 



Ainda durante a pesquisa foi abordado quais as dificuldades de elaboração do fluxo de 

caixa, e a tabela 16 mostra como ficou dividida esse quesito. 

Tabela 16 – Dificuldades de elaboração do fluxo de caixa 
Dificuldades Pesquisados %  

Não tem conhecimento  15 75,00% 
Não há interesse  2 10,00% 
Controle das entradas e saídas 1 5,00% 
Pessoal qualificado 1 5,00% 

Não apresentam dificuldades 1 5,00% 

Total 20 15,00% 
Fonte: o autor/2009 

A falta de conhecimento sobre a ferramenta é o principal fator que contribuiu para um 

número tão alto de resposta negativa. Logo em seguida, aparece um fato que assusta os 

gestores financeiros 10% dos entrevistados dizem que não interesse na ferramenta e acham 

que podem administrar as finanças da empresa sem essa ferramenta. Outro fator 

importantíssimo a ser destacado nesta fase, refere-se ao desconhecimento, por parte dos 

gestores, dos benefícios que o fluxo de caixa pode propiciar às empresas que o adota. Esses 

fatores fazem com que seja menos almejada pelos gestores das micro e pequenas empresas. 

Ainda podemos observar que 2 empresas que utilizam o fluxo de caixa tem, 

respectivamente, as dificuldade de controle das entradas e saídas, motivo esse não explicado 

pelo entrevistado, e pessoal qualificado, o que apresenta a dificuldade de pessoas qualificada 

para alimentar o banco de dados com os resultados. E por último uma empresa não apresenta 

dificuldade algum, pois dispões de um sistema de informação que auxilia muito na 

elaboração.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

O fluxo de caixa é um instrumento que permite ao gestor financeiro analisar a real 

situação da empresa em determinado período, sendo assim uma ferramenta essencial para o 

planejamento e controle financeiro. Ele pode ser apresentado de duas formas distintas que 

juntas mostraram o desenvolvimento da empresa, através do fluxo de caixa projetado e o 

fluxo de caixa realizado. O fluxo de caixa também possibilita à empresa, planejar seus 

recursos e controlar todas as suas atividades operacionais e não-operacionais, tornando-se 

mais organizadas.  

Com isso, a presente pesquisa vêm mostrar como o fluxo de caixa poderá ser utilizado 

dentro das micro e pequenas empresas, agindo como ferramenta importante para tomada de 

decisão, fator esse que torna-se de grande valia para o micro e pequeno empresário, pois o 

mesmo sempre procura centralizar a administração dos recursos, por muitas vezes 

confundindo a pessoa jurídica com a física, pagando débitos próprios com recursos da 

empresa e vice-versa. 

A principio foram feitos estudos bibliografia a respeito do assunto para mostrar a 

importância e objetivo do fluxo de caixa dentro das empresas. Posteriormente apresentamos 

uma pesquisa com 20 empresas de diversos segmentos para demonstrar como estão 

constituídas essas e os meios de controles financeiros existentes nas mesmas. Evidenciamos 

principalmente a utilização do fluxo de caixa por essas empresas, e constamos que mesmo 

sendo uma ferramenta essencial para o planejamento, pois projeta as receitas e despesas para 

um futuro, e o controle, que são demonstrados através do realizado mostrando o 

comportamento da empresa durante esse período, não é comum a utilização por micro e 

pequenas empresas na cidade de Picos-PI. 

Um fato dos mais importantes apresentados é o não interesse por essa ferramenta, 

deixado a transparecer que mesmo sem ela o gestor financeiro poderá tomar decisões 

confiáveis apenas em dados, por vezes hipotéticos.  

Recomendamos um estudo mais detalhado sobre a utilização do fluxo de caixa por 

empresa de pequeno porte com sugestão para implantação de um modelo básico desse 

relatório. 

Sugerimos também um estudo sobre como as empresas de pequeno porte sobrevivem 

sem ferramentas que o auxiliam no planejamento e controle financeiro. 

Ao governo fica a sugestão de um estudo focando a mortalidade das empresas na 

cidade, identificando os motivo que levam elas a finalizarem usas atividades, investindo em 



possíveis qualificações em ferramentas como o fluxo de caixa, pois quando um empresa fecha 

suas portas não é só o empresário que perde o governo também perde, pois deixa de arrecadar, 

e a população por falta de emprego. 
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