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Resumo: Esta pesquisa tem como objetivo demonstrar a importância do planejamento e do 

controle do fluxo de caixa nas micro e pequenas empresas como excelente ferramenta de 

gerenciamento financeiro para melhor desempenho econômico organizacional. Com essa 

ferramenta simples, porém, relevante ao sucesso empresarial é esperado que o administrador 

possa exercer uma administração mais eficiente por meio da qual a empresa cumprirá suas 

obrigações com mais responsabilidade e obterá o resultado real do seu negócio, podendo 

investir com maior segurança e até mesmo ampliar suas operações, uma vez que contará com 

rápido acesso às informações para as tomadas de decisões. Faz-se necessário a busca por uma 

pesquisa de campo que demonstre na prática a importância do controle do caixa, devido às 

oscilações de mercado/vendas e como isso afeta diretamente a estrutura financeira da 

empresa. Esta análise realizou-se na empresa do ramo de móveis, localizada em Américo de 

Campos – SP. 
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1. INTRODUÇÃO  

 
 

As potencialidades de crescimento das micro e pequenas empresas que surgem no 

mercado são grandes, tendo vasto e promissor espaço a ser conquistado. Um dos fatores 

essenciais para a permanência, estabilidade e crescimento no ramo dos negócios é ter um 

bom planejamento e controle da gestão financeira, ou seja, ter um olhar atento e estratégico 

à movimentação financeira que é realizada durante o desenvolvimento de sua atividade 

primordial. 

Uma das essências é o fluxo de caixa, que permite adentrar e conhecer a vida 

econômica da empresa, lembrar o passado, orgulhar do crescimento, rever as falhas e planejar 

o futuro. É avaliado como uma das ferramentas mais simples utilizadas na administração 

financeira, porém, de grande valia no equilíbrio empresarial visto que, o controle do fluxo de 

caixa auxilia e transmite maior confiabilidade nas tomadas de decisões, podendo favorecer 
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no melhor desempenho financeiro através da otimização e alocação dos recursos da empresa. 

O fluxo de caixa não se realiza isoladamente, precisa da integração da empresa com os 

diversos setores, sejam eles operacionais, de financiamento ou de investimento. 

O objetivo é apresentar a importância do planejamento e do controle do fluxo de caixa 

como ferramenta de gerenciamento financeiro para obtenção de melhor desempenho 

econômico nas micro e pequenas empresas. 

Na pesquisa realizada por Mota (2009) e publicado no Ebah (Rede social para 

compartilhamento acadêmico) relata que as “Políticas públicas do  Governo tem contribuído 

para o fortalecimento das MPE’s mediante a criação do Estatuto Nacional da Microempresa 

e da Empresa de Pequeno Porte (Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, 

publicado no DOU de 15.12.2006)” Este  estabelecimento veio a oferecer  maior agilidade 

na abertura  das empresas com parte tributária diferenciada. 

 Segundo Assas (2015) “As micro e pequenas empresas fazem parte da maioria dos 

empreendimentos brasileiros, de sorte a empregar muitas pessoas economicamente ativas e 

colocando-se como essenciais para a economia do país”.  Relata também o incentivo por 

parte do governo como Lei Geral para facilitar a contribuição tributária. 

 Considera-se micro empresa, segundo SEBRAE (c) (2017) o “Empreendimento que 

tem receita bruta anual inferior ou igual a R$ 360 mil”. Para enquadrar em pequena empresa 

para o SEBRAE (c) (2017) “Negócios com limite de faturamento anual de R$ 4,8 

milhões podem ser enquadrados como EPP”.  

 Na administração empresarial, aperfeiçoar a gestão do fluxo de caixa é importantíssimo 

sabendo da extrema ligação com o resultado operacional da empresa. Planejar e manter seu 

empreendimento com eficiência condiz com o crescimento, reconhecimento e novas metas, 

resultados de uma gestão financeira de qualidade.  

 A importância, o desenvolvimento, o planejamento e aplicação do fluxo de caixa são 

essencialmente necessários conhecer, entender e aprofundar-se nesta área financeira que é 

um dos grandes pilares que sustentam a vida empresarial, permite a capacidade de manter as 

atividades de mercado sempre em andamento, tornando uma excelente e vantajosa ferramenta 

de gerenciamento que consequentemente resultam em lucratividade ao caixa. 

Os processos administrativos e os desafios sempre tendem a crescer e tornar ainda mais 

complexos, assim é necessário voltar-se a um planejamento detalhado, um controle presente 

no intuito de obter soluções e a superação dos problemas na ordem financeira que refletem 

na imagem organizacional. 
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A pesquisa de campo na empresa moveleira foi de análise quantitativa, de acesso 

privilegiado por vínculos de amizade familiar, uma pesquisa semi estruturada, além do acesso 

à documentos financeiros retroativos mensais da atividade da empresa, a fim de conhecer e 

analisar a estrutura financeira, como também, as oscilações de mercado mês a mês e como 

isso afeta o caixa da empresa. O tema e a pesquisa abordada envolvem um ponto inicial e 

motivador que podem levar a novas e profundas discussões. 

 

2. FLUXO DE CAIXA 
 

Toda empresa precisa ter um acompanhamento assíduo de seus recursos financeiros, 

independentemente do seu tamanho ou enquadramento tributário pois é um instrumento 

importante e indispensável para a empresa, possibilitando o planejamento, o controle dos 

recursos financeiros e o auxílio nas tomadas de decisões. 

Segundo SEBRAE (b) (2011), “Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira 

que projeta para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da 

empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado”. Para as empresas 

que tem a área financeira bem organizada é de fácil elaboração, que por sua vez facilitará no 

controle e gerenciamento financeiro. 

Com as rotinas administrativas, o fluxo de caixa torna-se uma estrutura flexível, 

permitindo a inserção de informações contábeis tanto de entradas quanto de saídas, expressas 

de acordo com as necessidades da organização. Tais registros de movimentação, segundo 

SEBRAE (b) (2011) “o empresário pode elaborar a Estrutura Gerencial de Resultados, a 

Análise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e 

o Prazo de retorno do investimento”. 

 De acordo com Gitmam (2010, p.102), “o administrador deve dedicar especial atenção 

tanto às principais categorias de fluxo de caixa quanto a cada item especifico das entradas e 

saídas de caixa, para detectar se tem surgido acontecimentos contrários a política financeira 

da empresa”. 

 Segundo Freitas (2014), “a eficácia do fluxo de caixa engloba não somente as 

movimentações básicas de uma operação financeira, como também o orçamento disponível 

e o plano de negócios da empresa”. 

Na publicação de Rosa (2016), o fluxo de caixa com o regime de competência terá a 

projeção do capital de giro o mais próximo da realidade. O relatório de fluxo de caixa deve 

ser segmentado em três grandes áreas: 
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Fluxos Operacionais - pagamentos (saídas) de ganhos acumulados (salários a 

pagar, Mão-de-obra, produtos em processo, produtos acabados, despesas 

operacionais, entre outros), pagamentos de compras a crédito (duplicatas a pagar, 

Matéria prima, entre outros) e despesas indiretas. 

Fluxos de Investimento – suas saídas podem ser, por exemplo, a compra de ativos 

imobilizados e suas entradas, a venda destes ativos, geralmente está relacionado com 

aumento e diminuição de ativos a longo prazo.  

Fluxos de Financiamento – são as entradas que podem ser empréstimos, venda de 

ações e suas saídas são quitações de empréstimos, recompra de ações, estão 

relacionados a empréstimo de credores e investidores à entidade. [...] (ROSA, 2016) 

 

 Nas micro e pequenas empresas há certa simplicidade na estrutura dos processos, 

mercado de atuação e necessidade de poucos colaboradores, assim, o fluxo de caixa torna-se 

a principal fonte instrumentalizada que contribuirá com o empreendedor na sua visão 

financeira, projetar ações que vão modificar diretamente os saldos do caixa da empresa.  

 

3. IMPORTÂNCIA DO FLUXO DE CAIXA 
 

 Na visão de Marion (2008), possuímos um fluxo de caixa mental, até mesmo as 

crianças que ganham mesada têm seu fluxo financeiro. Afirma ainda, que por menor que seja 

o conhecimento sobre finanças, a pessoa tem a necessidade de gerenciar seus pagamentos e 

recebimentos. 

 Para Marion (2008, p.115) "sem o fluxo de caixa fica quase impossível projetar e 

planejar-se financeiramente. Sem orçamento (planejamento financeiro) é impossível ter uma 

administração sadia." 

 Quando o empreendedor se dedica ao controle financeiro da empresa, o fluxo de caixa 

oferecerá as seguintes vantagens: 

 “Planejar e controlar as entradas e saídas de caixa num período de tempo 

determinado. 

 Avaliar se as vendas presentes serão suficientes para cobrir os desembolsos futuros 

já identificados.  

 Auxiliar o empresário a tomar decisões antecipadas sobre a falta ou sobra de 

dinheiro na empresa. 

 Verificar se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira no período 

avaliado.  

 Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar 

preços.  

 Verificar se os recursos financeiros próprios são suficientes para tocar o negócio em 

determinado período ou se há necessidade de recursos com terceiros.  

 Avaliar se o recebimento das vendas é suficiente para cobrir os gastos assumidos e 

previstos no período. 

 Verificar a necessidade de realizar promoções e liquidações, reduzir ou aumentar 

preços objetivando o ingresso de recursos na empresa. 

 Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos. 

 Antecipar as decisões sobre como lidar com sobras ou faltas de caixa”. (SEBRAE (e) 

2017) 
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 Assim como os diversos estudiosos autores, Assaf Neto e Silva (2002) reforçam o 

quão importante e fundamental é o fluxo de caixa para as micro e pequenas empresas, torna-

se uma indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. Para manter a 

vitalidade operacional, as empresas devem liquidar corretamente seus vários compromissos, 

como objetivo básico apresentar saldo em seu caixa nos momentos dos vencimentos. A 

insuficiência de caixa pode determinar cortes nos créditos, suspensão de entregas de materiais 

e mercadorias, bem como ser causa de uma séria descontinuidade em suas operações. O fluxo 

de caixa não deve ser enfocado como uma preocupação exclusiva da área financeira. Mas 

deve haver comprometimento de todos os setores empresariais com os resultados líquidos de 

caixa, destacando-se a área de produção, as decisões de compras, as políticas de cobrança, a 

área de vendas e a área financeira. 

Perante a tantas vantagens, vemos o quanto é importante levar a sério bom 

gerenciamento do fluxo de caixa, ampliando a visão financeira para conduzir a empresa 

sempre em bons caminhos e ao mesmo tempo identificar as ineficácias e problemas 

decorrentes do processo e buscar saná-las. 

 

4. IMPLICAÇÕES DA AUSÊNCIA DO SISTEMA DE GESTÃO 
 

 Quando um sistema de gestão empresarial não é desenvolvido corretamente ou não 

aplicado na sua integridade, tornam o controle financeiro e empresarial falhos com grandes 

instabilidades e riscos, podendo comprometer a produtividade da empresa e a vida do 

negócio. 

 Vexta (2016), descreve algumas desvantagens da ausência de um controle gerencial, 

que por sua vez, a falta de planejamento financeiro é a primeira. Sem planejamento, o 

empresário terá dificuldades em atingir os objetivos nas tomadas de decisões, como também 

uma visão falha dos gastos e ganhos da empresa. Outro problema são os desperdícios, que 

sem uma boa visão geral do negócio, os desperdícios têm invisibilidade dentro da produção, 

como os estoques em demasia ou em falta, que refletem negativamente nas margens de lucro 

e nas finanças da empresa. O tempo também é desperdiçado com os erros e retrabalho, sem 

falar do controle de notas, boletos e da produção, que favorecem por processos menos 

eficientes. A terceira falha pode ocorrer nos erros de comunicação interna, no setor de 

compras, nos estoques, no administrativo, na produção e nas vendas, que consequentemente 

trará prejuízos. 
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 O fluxo de caixa é um aliado essencial para garantir maior produtividade, eficiência e 

a integração dos diversos setores de trabalho, garantido maior facilidade nas tarefas 

cotidianas das mais simples as mais complexas. 

 

5. FLUXO DE CAIXA NAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 
 

 Segundo Andrade, Nascimento, Szpyra (2009), expressam que as empresas atualmente 

estão passando por momentos de riscos e oportunidades, além da complexidade na economia, 

expansão e competitividade no ramo dos negócios, tem-se uma maior necessidade das 

empresas buscarem meios e ferramentas que auxiliem na administração financeira, no 

propósito de atingir os objetivos e crescer. Estando preparadas e atentas, estatisticamente 

elevam a permanência ativa no mercado de atuação. 

 Nesta instabilidade de mercado que vivem as micro e pequenas empresas, Felippe 

(2016), demonstra sua visão ao fato que na pura realidade, tira da zona de conforto e 

impulsiona gradativamente a inovar cada vez mais, reduzir os desperdícios, e claro, ter maior 

rigor no controle dos custos. Uma gestão financeira profissionalizada auxiliará ao ponto de 

saber o quanto deverá investir no futuro e melhor capacidade nas tomadas de decisões 

rápidas. 

 Conclui Felippe (2016), “que não basta apenas controlar o fluxo de caixa atual, do mês 

corrente, mas principalmente o projetado, ou seja, a previsão de receitas e despesas fixas que 

a sua empresa terá nos meses seguintes”. 

Com todos estes aspectos, mostrando a importância do fluxo de caixa, instiga saber 

se o gestor de uma micro e pequena empresa valoriza a ferramenta fluxo de caixa onde o 

objetivo da aplicação da ferramenta garantirá ao empreendedor resultados eficazes e 

satisfatórios. 

 

6. CAPITAL DE GIRO E PONTO DE EQUILÍBRIO 

 

O Guia Empreendedor (2014),  relata que o “Fluxo de caixa é uma ferramenta de 

gestão”. Ela oferece a capacidade de registrar e analisar as entradas e saídas financeiras da 

empresa. Sim! Isso já sabemos. Mas, por que  às vezes a conta da empresa fica negativa ou há 

mais saída do que entrada de capital? O Guia Empreendedor (2014) explica que é um 

acontecimento do capital de giro, que “é a soma de recursos financeiros aplicados no caixa, 

banco, estoques e valores a receber dos clientes.  Ou seja, tudo aquilo que tem liquidez, que 
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pode virar dinheiro com certa rapidez e que financia as atividades operacionais”. Também 

devemos levar em consideração e estudo o valor que deve ser empregado como capital de giro 

na empresa, que segundo o Guia Empreendedor (2014) “a necessidade de Capital de Giro 

representa a quantidade de recursos necessários para manter a operação da empresa, [...] a 

diferença entre as aplicações de recursos nas atividades operacionais e as fontes de recursos que 

podem ser de longo prazo, de curto prazo ou de uma combinação dessas duas opções”. Em 

outras palavras é o investimento utilizado na atividade da empresa até que se obtenha o retorno 

(lucro). Fator essencial ao olhar do administrador para que a atividade da empresa não seja 

comprometida e nem abalada financeiramente. 

Na definição do Diário Financeiro (2018) “O Ponto de Equilíbrio Financeiro é um índice 

percentual que marca o ponto em que as vendas criam receitas que se igualem as despesas e 

custos de uma operação. A partir do ponto de equilíbrio a companhia passa a auferir lucro. 

Abaixo dele, está operando em prejuízo”. 

Para melhor controle sobre o caixa, planejamentos e cálculos devem ser averiguados e 

tomados por base de segurança, afinal, as vendas devem superar todos os custos e despesas da 

atividade empresarial. O Diário Financeiro (2018) apresenta “O cálculo do ponto de equilíbrio 

permite ao empresário saber qual o faturamento mensal ou anual mínimo para cobrir 

despesas fixas e variáveis. [...] Quanto mais baixo for o ponto de equilíbrio, maior é a segurança 

da operação. A fórmula simplificada segundo Jornal Contábil (2016)  é  “Ponto de Equilíbrio = 

Despesas fixas /  Margem de Contribuição”. 

 Segundo o Diário Financeiro (2018) “O ponto de equilíbrio ajuda o empresário a 

entender a dinâmica da empresa, além de ajudar a construir as metas de vendas. Com a 

determinação do ponto de equilíbrio sobre a margem de distribuição unitária consegue-se prever 

a quantidade exata de produtos a serem vendidos para zerar os custos até passar a ter lucro”. 

 

 

7. ELABORAÇÃODO FLUXO DE CAIXA 
  

Segundo SEBRAE (a) (2017), “um fluxo de caixa tem uma característica temporal 

pode ser diário, semanal, mensal, anual e traz componentes de projeção ou estimativa”. E 

reforça quanto mais a projeção se aproximar da realidade, maior é a relação entre empresário 

e empresa. 

Manter tudo em dia é muito importante para a saúde da empresa. Para isso, seguem 

as informações de como fazer um fluxo de caixa: 
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1. O resultado do fluxo de caixa é o saldo disponível (em dinheiro disponível no 

caixa, ou depositado em conta corrente nos bancos, etc.) apurado pela diferença 

entre o total do valor dos recebimentos e pagamentos efetivamente realizados em 

uma determinada data ou período.). A estrutura para fluxo de caixa depende da 

natureza da empresa e também das necessidades dos gestores. 

2. Inicie lançando no "contas a pagar" e “contas a receber” os compromissos já 

assumidos e valores a receber, já conhecidos ou facilmente estimados. 

3. Estime sempre despesas ainda não lançadas no "contas a pagar", tais como 

impostos, contas de água, luz, folha de pagamento etc. Tente também conhecer a 

sazonalidade dessas contas, suas datas de vencimento e reajustes para melhor 

estimar. 

4. Nas vendas à vista, utilize como base a média diária das vendas realizadas 

normalmente. Considere também os meses de movimento mais forte ou mais fraco 

para a média. Seja conservador nestas estimativas que serão muito facilitadas se for 

mantido um controle diário de receitas e despesas. Lembre-se: as despesas são quase 

sempre certas e as receitas quase nunca.   

 Recebimentos. Vendas à vista, vendas a prazo, em cheques (inclusive pré-

datados) duplicatas, cartões, rendimentos de aplicações, e outros recebimentos. 

 Pagamentos. Fornecedores, despesas bancárias e financeiras, salários e 

encargos de funcionários, comunicação - telefonia, internet, correios etc. -, 

manutenções - equipamentos, veículos, prédios etc. -, retirada pró-labore - salários 

dos sócios que trabalham na empresa -, serviços de terceiros - contador, advocacia 

etc. -, impostos e contribuições, materiais - escritório, copa, limpeza etc. -, 

investimentos realizados, amortização de empréstimos e dívidas.(SEBRAE (d) , 

2017) 

 

 Como demonstrativo e exemplificação, segue em anexo 01: Planilha 01: Exemplo de 

fluxo de caixa, segundo SEBRAE (a) (2017); 

 

8. PESQUISA DE CAMPO 
 

 Nesta oportunidade, coube analisar e estudar o fluxo de caixa da fábrica de móveis, 

conhecer sua história e o ramo de produção necessariamente importante, a fim de se 

familiarizar e entender seu funcionamento. Por ser uma empresa familiar muito conhecida e 

respeitada na cidade, além da conquista de espaço no mercado de atuação gradativamente 

mostra uma história de crescimento e inovação. O vínculo de amizade entre as famílias 

ofereceu a oportunidade de acompanharmos uma pequena parcela de sua história 

empreendedora, além de um contato direto com seus sócios/proprietários, facilitando assim a 

escolha da empresa como auxiliadora no projeto, complementando a parte teórica da 

importância do bom planejamento e controle do fluxo de caixa das micro e pequenas empresas. 

O instrumento de pesquisa baseou-se primeiramente em uma entrevista verbal com os 

proprietários da empresa moveleira, na oportunidade relataram o surgimento da empresa, as 

oportunidades, as dificuldades e como lutaram para almejar seus objetivos. Em segundo 

momento foi realizada a aplicação de um  questionário escrito semi estruturado com objetivo 
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de analisarmos como e quanto era a preocupação em relação ao controle financeiro 

empresarial. O questionário aplicado com as oportunas respostas estão no anexo 2. Na 

continuidade, alguns relatórios administrativos financeiros mensais foram adquiridos com a 

finalidade de observarmos na realidade como é o comportamento e a estabilidade do caixa da 

empresa com as respectivas entradas, saídas e lucro  mês a mês. 

 Num breve histórico empresarial que começou em Américo de Campos, cidade do 

interior do Estado de São Paulo por uma família simples, humilde e unida, que enfrentando a 

falta de emprego na cidade e nos territórios circunvizinhos, idealizaram um empreendimento 

próprio, no qual a família pudesse desenvolver atividades de produção e comercialização.

 Com metas e sonhos traçados, a empresa do ramo de móveis iniciou a sociedade em 09 

de junho de 2005, com investimento inicial em torno de 50 mil reais, sua produção consistia 

em cadeiras de fio, na época usadas geralmente nos alpendres e varandas gourmet. 

Com o crescimento da empresa, mudanças e adaptações foram surgindo, ampliações 

na fábrica, aumento de produção, de funcionários, novos produtos e paralelamente maior 

movimentação financeira. 

 Hoje a empresa de móveis produz cadeiras de fio, móveis de junco (mesas, cadeiras, 

sofás e entre outros), conta com 14 funcionários e 3 sócios/proprietários, além de um 

faturamento anual de aproximadamente um milhão de reais, atendendo vários estados, como:  

São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. Construiu ao longo dos 

anos uma história de crescimento, união e de bons produtos.  

 

 

8.1.     Informações financeiras da empresa moveleira 

 Foram coletados valores financeiros resultantes do trabalho diário da empresa, 

respectivamente de suas entradas de caixas como também das retiradas financeiras para suprir 

todas as eventuais despesas. 

 De forma breve, apresentamos um resumo dos dados coletados, no qual podemos 

observar a variação dos resultados ao final de cada mês. Desta forma, podemos ressaltar 

novamente o quanto é importante o controle financeiro. Nesta visão, alguns meses resultam 

em lucros altos, outros baixos e enquanto outros resultados subtraíram do saldo do caixa.  

 A relação do estudo teórico com a pesquisa é mostrar que se a empresa não tiver um 

bom planejamento e controle do seu caixa, terá seu financeiro abalado rapidamente, 

comprometendo a atividade saudável de produção e das relações comerciais. A 
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desestruturação financeira afetará todos os setores, levando a atrasos de suas 

responsabilidades, prejudicando a imagem da empresa, queda no seu valor de mercado e 

redução das vendas. A empresa moveleira de Américo de Campos, tem conhecimento e 

atenção total ao seu caixa, se preocupa com a vida saudável do empreendimento. Como disse 

um dos sócios “Não temos uma administração perfeita, mas almejamos melhorar a cada dia.” 

 O mundo dos negócios é instável, a concorrência, a diversificação dos produtos e o 

poder de compra dos clientes, faz com que a oferta e procura aumente em determinados 

períodos do ano e  diminuam em outros períodos.  Isto devido aos benefícios financeiros 

adquiridos pelos trabalhadores de uma forma geral, como: férias, décimo terceiro, participação 

de lucros que favorecem movimentação do comércio como procura e aquisição de móveis.  Há 

também datas propícias de presentear: natal, dia das mães e meses como maio e outubro que 

realizam-se muitos casamentos. Porém nos meses de fevereiro, março, junho e julho há 

registros de queda nas vendas, devido as dívidas assumidas nos meses anteriores, o famoso 

30, 60 e 90 dias para pagar. Fatores esses que precisam de atenção e de bom planejamento 

para que sempre a micro e pequena empresa tenha capital financeiro para mante-la sempre 

ativa.  

 A planilha abaixo demonstra em alguns meses de atividade empresarial o resultado 

obtido em relação ao faturamento, as despesas de modo geral e o resultado líquido. 

 

Planilha 2: Dados financeiros da empresa de móveis 

MÊS 

 

FATURAMENTO CUSTOS E 

DESPESAS 
TOTAL 

LÍQUIDO 

NOVEMBRO/2017 R$ 139.385,72 R$ 86.899,43 R$ 52.486,29 

 

DEZEMBRO/2017 R$ 185.950,09 

 

R$ 126.010,03 

 
R$ 59.940,06 

 

JANEIRO/2018 R$ 59.682,40 

 

R$ 53.849,35 

 
R$ 5.833,05 

 

FEVEREIRO/2018 R$ 58.632,00 

 

R$ 68.926,96 

 
-R$ 10.294,96 

 

MARÇO/2018 R$ 48.462,00 

 

R$ 53.263,86 

 
-R$ 4.801,86 

 

ABRIL/2018 R$ 121.940,36 

 

R$ 69.911,34 

 
R$ 52.029,02 

 

Fonte: Os próprios autores 
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 As informações financeiras apresentadas acima sintetizam os dados coletados nos 

boletins financeiros da empresa, que estão no anexo 03, planilha 03, com melhor 

detalhamento contábil dos meses. 

  Numa ótica de comparação dos dados obtidos na planilha acima, vemos nitidamente 

a oscilação de um mês para o outro, mas para melhor visualização o gráfico abaixo representa 

em linhas paralelas o faturamento e os custos/despesas da empresa.  

 

Gráfico 1: Comparação do faturamento com as despesas e ponto de equilíbrio 

 

Fonte: Os  próprios autores. 

 

 Nessa empresa moveleira o controle do fluxo de caixa é realizado primeiramente de 

forma manual em livro, e posteriormente em planilhas do Excel, onde são registradas todas 

as movimentações financeiras, como também os estoques de  matérias primas e  de produtos 

acabados. As duas formas são utilizadas (manual e Excel) para haver duplicidade de registros 

e maior segurança em caso de falta de um meio. 

 Ao término de cada mês é realizada a demonstração dos resultados, por meio de reunião 

mensal entre os sócios, que na oportunidade, discutem e avaliam a situação da empresa, além 

de verificar se houve presença de falhas e como possivelmente solucioná-las. Definem novas 

metas para o mês seguinte ou semestre  ou até mesmo anual, avaliando as oportunidades de 

mercado, concorrência, fornecedores e capital da empresa. 

 Em observação a todo material já apresentado, como também os resultados da empresa, 

concluímos que o olhar do administrador deve estar assimetricamente ligado ao 
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gerenciamento da empresa, visto como é vasto, vulnerável e concorrido o mercado dos 

negócios, onde o planejamento e controle do fluxo de caixa trará maior confiança e segurança 

nas tomadas de decisões. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 Para gerenciar as micro e pequenas empresas com excelência é de suma importância 

ter conhecimento das múltiplas áreas que compõem a empresa, ter sobre si o domínio das 

informações associado ao olhar atento e estratégico, que nas mais variadas situações 

cotidianas saiba visualizar o diferencial e a oportunidade de crescimento ou solução ao 

problema encontrado. Para tanto, todo registro contábil é necessário, deve ser bem 

organizado, estruturado e acompanhado diariamente, pois ali se apresentam a realidade 

econômica e financeira da empresa no momento que elas acontecem. As tomadas de decisões 

acontecem de forma ágil, evitando possíveis riscos que ofereçam comprometimento no 

resultados. O fluxo de caixa é uma ferramenta valiosa que somada a outros princípios de 

gerenciamento, faz do administrador o dominador total, que assumindo com determinação 

levará a empresa a um excelente futuro. 

 A pesquisa na empresa do ramo de móveis  mostrou na prática a necessidade  e a 

importância  do planejamento e o controle do caixa, visto que, o mercado sofre oscilações 

constantemente, tanto de elevações, quanto de quedas nas vendas, gerando instabilidades 

financeiras. O planejamento auxiliará na prevenção e no melhor gerenciamento dos recursos 

que a empresa possui. Desta forma, cabe ao administrador gerenciar esses recursos 

financeiros e se adequar com o histórico já vivenciado e registrado em seu fluxo de caixa, 

para obter maior segurança e visão do mercado financeiro e das tomadas de decisão. 

 A pesquisa mostrou a importância do planejamento e do controle do fluxo de caixa 

como ferramenta de gerenciamento financeiro para obtenção de melhor desempenho 

econômico nas micro e pequenas empresas. Foi um ponto inicial e motivador para novas e 

profundas discussões. 
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ANEXOS 

Anexo 1: 

PLANILHA 01:  EXEMPLO DE FLUXO DE CAIXA 

  Previsão Realizado Previsão Realizado 

  1 1 2 2 

ENTRADAS         

Previsão de recebimento vendas         

Contas a receber-vendas 
realizadas         

Outros recebimentos         

TOTAL DAS ENTRADAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

SAÍDAS         

Fornecedores         

Folha de pagamento         

INSS a recolher         

FGTS         

Retiradas sócios         

Impostos s/ vendas         

Aluguéis         

Energia elétrica         

Telefone         

Serviços contabilidade         

Combustíveis         

Manut. de veículos         

Manutenção fábrica         

Despesas diversas         

Férias         

13º salário         

Verbas para rescisão         

Empréstimos bancários         

Financiamentos equip.         

Despesas financeiras         

Pagamento novos empréstimos         

Outros pagamentos         

TOTAL DAS SAÍDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 (ENTRADAS - SAÍDAS) 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 SALDO ANTERIOR     0,00 0,00 

3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 ) 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS         

5 SALDO FINAL (3 + 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: SEBRAE (2017) 
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Anexo 02: 

Questionário aplicado aos sócios/proprietários da empresa moveleira de Américo de 

Campos: 

 

 No início das atividades produtivas da empresa, quais eram os produtos 

fabricados? E atualmente, quais produtos estão disponíveis para comercialização? 

R: No início a produção consistia em cadeiras de fio, como: cadeiras de alpendre, 

varandas e cadeiras de balanço. Na época esses produtos tinham destaque no mercado, 

muitos consumidores, quase todas as casas tinham. 

Com o passar dos anos sentimos a necessidade de ampliar o negócio e expandir nosso 

catálogo de produtos. Hoje continuamos com a produção de cadeiras de fio como 

também, móveis  de junco, sendo: mesas, cadeiras, sofás, poltronas, banquetas, 

mesinhas de centro, cadeiras de piscina, e etc. 

 

 A empresa é composta por quantos sócios? Quantos colaboradores a empresa 

possui atualmente? 

R: Os sócios/proprietários são três irmãos. Nosso quadro de colaboradores possui 17 

pessoas, sendo: soldadores, pintores, costureiras, amarradores, embaladores, secretária 

e motorista. 

 

 A empresa atende quais estados quando falamos em entrega dos produtos? 

R: As encomendas registradas na empresa geralmente são de empresas de comércio, 

que compram para revender, assim, entregamos atualmente no Estado de São Paulo, 

Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

 

 Qual a importância dada ao fluxo de caixa? Como é realizado o controle do fluxo 

de caixa na empresa? Qual a situação atual do caixa atualmente? 

R: Desde que planejamos a abertura do empreendimento, um dos pontos de atenção 

sempre foi voltado ao caixa, pois é com ele que iríamos trabalhar e manter a empresa 

sempre de pé. Já são 13 anos de história e nosso caixa sempre foi respeitado, analisado 

e bem aplicado. Olhamos para o passado e vemos o quanto crescemos, fruto da união 

e do bom gerenciamento. 
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O controle do caixa é realizado de duas formas, manual (livro caixa) e em planilhas do 

Excel. Contamos também com o apoio de um escritório de contabilidade que presta 

serviços de escrita fiscal e RH. 

O caixa da empresa esta com saldo positivo, porém requer de nós um olhar sempre 

atento e estudando o futuro, visto que o mercado é instável, sofre variações de vendas 

mês a mês, com isso requer organização para administrar compra de matérias-primas, 

estoques, funcionários, encomendas, vendas, o prazo de pagamento das duplicatas 

como também o recebimento de pós venda. Há mês que registramos um faturamento 

(lucro) bom, porém outro mês já observamos uma saída maior que de entrada. Tudo 

acontece devido aos diversos fatores mencionados acima. 

 

 Como é o processo de tomada de decisão, análise e planejamento do caixa da 

empresa? 

R: Realizamos mensalmente uma reunião para tratar desses assuntos, analisamos o 

mês, a produção, as vendas, as compras, pagamentos e recebimentos. Verificar se 

houve presença de falhas, como solucioná-las, etc. Nesta reunião também esboçamos 

um planejamento futuro, um olhar do hoje para o amanhã, sempre tomando decisões 

comedidas aos nossos passos.  

Diariamente, perante tantos fatos que podem acontecer, estamos ali firmes e fortes, 

temos em nossas mãos tudo o que acontece em nossa empresa, conhecemos a empresa 

na sua integridade, fazendo com que tudo seja verificado, melhorado e resolvido mais 

rapidamente. 

 

 Olhando a história da empresa e tudo que já passarão qual a mensagem que 

deixariam sobre fazer um bom planejamento e controle do fluxo de caixa nas micro 

e pequenas empresas? 

R: O dinheiro é um bem difícil de conseguir, mas para gastar é muito rápido! Só quem 

trabalha sabe o quão suado é. Diante das lutas diárias, devemos valorizar tudo que 

recebemos em troca pelo trabalho exercido, administrar com sabedoria e dignidade, e 

com o passar dos dias, um passo a frente do que foi ontem, mais próximo do sonho! 

Crescer. Quando planejamos, controlamos e reduzimos gastos, não somos pão duro, 

temos metas e objetivos que queremos tornar real. E, que saibamos ter controle e visão 

por além das barreiras. 

http://faculdadefutura.com.br/


ICETEC - INSTITUTO DE CIÊNCIA EDUC. E 

TECNOLOGIA DE VOTUPORANGA 
 
 

18 

 

Quando temos em mãos todo o controle e planejamento, olhamos para além do hoje, 

temos confiança no que fazemos e quando diante das instabilidades e inseguranças da 

vida e dos negócios, superamos  de maneira rápida e com segurança. 

Quando se propõe a fazer ou exercer tal coisa ou função, desempenhe com atitude, 

garra e objetivo, pois a primeira vitória será sua e consequentemente atingirá seu 

derredor, com sucesso empresarial, finanças sempre em dia e uma vida de orgulho. 
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