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1  DELIMITAÇÃO

Tema: Consultoria financeira organizacional.

Delimitação: Estudar e pesquisar sobre a ferramenta financeira denominada

fluxo de caixa, cujo escopo é a verificação da situação in loco tendo como referência

de estudo uma pequena empresa varejista do ramo de confecção, que servirá de

laboratório como base para o estudo de caso onde se irá verificar o controle de

caixa, a fim de auxiliar no entendimento e compreensão a luz das teorias estudadas

ao longo do curso de administração.
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2  JUSTIFICATIVA

Através dos conhecimentos adquiridos em sala de aula ao longo do curso,

pretendemos sugerir melhorias para a loja, conforme o estudo passado. O tema

escolhido para pesquisa se deu, pois, como um dos membros da equipe trabalha na

empresa, notou-se que existe uma devida lacuna nas informações e controle sobre

fluxo de caixa na empresa, levantamos algumas informações sobre esse tema na

organização e vimos que existe um fluxo de caixa simples, basicamente anotações

das entradas e saídas de vendas da empresa, sem um aprofundamento das demais

informações sobre investimentos, fluxo de caixa mensal e anual, lucro ou prejuízo,

não sendo possível verificar a situação financeira final do estabelecimento, se o

mesmo gera lucro ou prejuízo. E uma oportunidade de auxiliar na diferenciação das

contas jurídicas com as contas físicas, pois muitas vezes os pequenos empresários

acabam misturando as duas de maneira única.
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3  PROBLEMATIZAÇÃO

Como é realizada a gestão financeira dentro da loja Sonia Modas?

A empresa tem o controle das entradas e saídas dos recursos financeiros da

empresa?

A loja Sônia Modas possui o conhecimento a respeito do saldo de dinheiro

disponível?
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4 OBJETIVOS

4.1 GERAL

O objetivo geral deste trabalho acadêmico é estudar a respeito da ferramenta

da gestão financeira chamada “Fluxo de Caixa” e sua aplicação na Loja Sonia

Modas.

4.2 ESPECÍFICO

a) Apresentar algumas ferramentas de gestão financeira, todavia apenas será

estudada a ferramenta financeira denominada “Fluxo de Caixa”;

b) Descrever o conceito de Fluxo de Caixa;

c) Estudar os benefícios do Fluxo de Caixa para uma adequada gestão

financeira.
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5 REFERENCIAL TEÓRICO

Para realizar este projeto usaremos alguns livros de gestão financeira e fluxo

de caixa como embasamento teórico da consultoria.

Autores como Gitman, Caravantes e Chiavenato serão usados como

referenciais para estabelecer as definições e teoria no assunto de gestão financeira

e de fluxo de caixa. Esses autores nos ajudarão a compreender a metodologia do

nosso projeto.

Os livros “Princípios de Administração Financeira” de J. Gitman,

“Administração: teoria, processo e pratica” e “Comportamento organizacional: a

dinâmica do sucesso das organizações” de Idalberto Chiavenato, entre outros

autores da área servirão como base para transformarmos a teoria em prática.

Utilizaremos também alguns artigos via website para complementar a pesquisa.
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6 METODOLOGIA

No Trabalho de Conclusão de Curso foi utilizado o método de pesquisa

exploratória com finalidade de estudar como se dá um fluxo de caixa dentro de uma

microempresa sob a ótica da teoria de fluxo de caixa, partindo de uma revisão

bibliográfica com alguns autores com conhecimento na área. A finalidade é fazer

uma sugestão de aplicação de fluxo de caixa utilizando como estudo de caso a Loja

Sonia Modas.

A pesquisa tem como base o estudo de autores, como por exemplo: Lawrence

J. Gitman, Idalberto Chiavenato, Geraldo R Caravantes, Carlos Alexandre Sá, José

Eduardo Zdanowicz, Sérgio Pinto Martins, entre outros que se aprofundaram no

assunto.

Esse trabalho será fundamentado com teorias e ideias que apresentam

definições e esclarecimentos sobre uma boa gestão e administração financeira. Para

isso, foram utilizados fontes secundárias, como artigos, trabalhos acadêmicos, livros,

entre outros, sendo três principais livros selecionados para estudo dessa ferramenta,

dentre eles “Princípios de Administração Financeira” ( Gitman) , “ Fluxo de Caixa – A

visão da tesouraria e da controladoria” (Sá) e “ Fluxo de Caixa: uma decisão de

planejamento e controle financeiros “ (Zdanowicz), nos quais os autores discorreram

sobre fatos empíricos sobre o objeto de estudo, com caráter qualitativo, dando

ênfase em um estudo documental.
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7 CRONOGRAMA

CRONOGRAMA TCC 2019

Atividade ma
r abr mai jun jul ago set out nov dez

Levantamento
bibliográfico X X X  

Aprofundamento
Teórico X X X X

Coleta de Dados  X X X

Análise e
Interpretação de
Dados

  X X X X

Relatório de
Atividades X X X X X X X

Redação do
Trabalho  X X X X X X X X

Revisão e Redação
final    X X

Entrega do Texto
Final    X

Preparação para
Apresentação X X

Defesa    X
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8 RESUMO

A gestão financeira é fundamental para que haja controle rigoroso sobre todas

as relações que envolvam dinheiro na organização. Entretanto, boas partes dos

novos empreendedores não possuem conhecimento suficiente para colocar suas

ideias em prática e experiência para visualizar e enfrentar os problemas que surgem

ao longo do tempo. Em virtude das dificuldades enfrentadas pela falta de

conhecimento e experiência dos microempreendedores, o presente estudo busca

entender na prática os problemas relacionados à gestão financeira da loja Sonia

Modas, especificamente a ferramenta de fluxo de caixa, elaborados no período de

2016 a 2019.

Palavras-chave: Fluxo de caixa. Gestão financeira. Administração.
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9 ABSTRACT

Financial management is essential for rigorous control over all relationships

involving money in the organization. However, good parts of new entrepreneurs do

not have enough knowledge to put their ideas into practice and experience to

visualize and face the problems that arise over time. Due to the difficulties faced by

the lack of knowledge and experience of micro-entrepreneurs, the present study

seeks to understand in practice the problems related to the financial management of

Sonia Modas store, specifically the cash flow tool, elaborated in the period 2017 to

2019.

Keywords: Cash flow. Financial management. Administration.
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10 INTRODUCAO

A partir da década de 2000, a grande provocação é o empreendedorismo. A

população em geral busca abrir seu próprio negócio a fim de garantir e,

principalmente, aumentar sua renda. Além disto, o desejo dos indivíduos ao

empreender é obter a liberdade e a autonomia assim como contribuir positivamente

na vida da sociedade, não apenas ofertando produtos e serviços, mas também

resolvendo problemas comuns que existem no dia-a-dia dos indivíduos.

(DORNELAS, 2012).

A sociedade limitada Confecções L.B Carvalho, inscrita no CNPJ de número

79.168.316.0001-47, foi constituída no ano de 1986, sendo assumida pelos atuais

sócios em 1990. São eles o senhor Etevaldo Batista de Carvalho Júnior e a senhora

Sonia Regina Schmidt de Carvalho, que deu origem ao nome fantasia da empresa:

Sonia Modas.

De início em endereço majoritariamente residencial, a partir do ano de 2001, a

loja passou a ocupar nova localização. Atualmente situada na Rua Desembargador

Antônio de Paula, número 3115, no bairro Boqueirão na cidade de Curitiba, a loja

Sonia Modas encontra-se próxima a escolas, supermercados, hamburguerias e,

inclusive, lojas do mesmo segmento, fator que acaba por atrair o público-alvo, e

principalmente local, por saber que encontrará diferentes opções de preços e estilos

na região, sem necessidade de grande locomoção. Por apresentar tais

características, há grande circulação de pessoas tanto no período matutino quanto

diurno, além de dispor de duas linhas de ônibus que passam em frente ao

estabelecimento e do intenso tráfego de veículos devido seu posicionamento em

uma rua com ótima infraestrutura viária, sendo uma das principais vias de ligação

perpendicular entre a Av. Marechal Floriano Peixoto e a Rua Francisco Derosso,

duas entre as mais importantes vias da regional Boqueirão.

O espaço físico da loja que antes era de 40 m², passou a ocupar uma área

de aproximados 140m², possibilitando consequente expansão dos segmentos em

que atuava. Antes atendendo apenas ao comércio varejista de artigos do vestuário

feminino, masculino e infantil, passa a atender o ramo de acessórios, ao público plus

size – masculino e feminino, e amplia o infantil incluindo a moda bebê e juvenil. O

maior espaço possibilita a setorização dentro do espaço, facilitando o encontro do

produto desejado pelo cliente.
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Por se tratar de um comércio de bairro, a clientela foi construída em maior

parte entre os moradores próximos à localização da loja, influenciada por fatores

como a proximidade e a facilidade de encontrar produtos que atendessem toda a

família. Devido à boa relação desenvolvida com o público, o maior volume de

vendas realizado se dá por meio de fichas de crediário, baseada na confiança

estabelecida entre a loja e o cliente, o que acaba por ocasionar a fidelização de

grande parte destes.

Por ser uma loja de pequeno porte, entendeu-se que a melhor maneira de

empreender foi a criação de uma empresa limitada. Assim, pode-se dizer que a

sociedade de responsabilidade limitada é uma forma empresarial, regida por

contrato social, onde os sócios não são responsabilizados pelos possíveis prejuízos

oriundos das atividades da organização. Como o próprio nome diz, a

responsabilidade é limitada apenas ao valor das quotas de cada sócio. Em caso de

prejuízo ou falência da sociedade, os bens pessoais dos sócios permaneceram

intactos e não serão utilizados para cobrir a dívida gerada pela empresa. Entretanto,

todos os sócios da empresa devem contribuir para a integralização do total do

capital social da mesma.  (DOWER, 2005).

É isto que consta no Artigo 1.052 do Código Civil: “Na sociedade limitada, a

responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos

respondem solidariamente pela integralização do capital social”.

Para Martins (2014, p. 327) “com a integralização do capital, há a separação

patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios”.

Na mesma linha, Dower (2005, p. 370) comenta que “com o surgimento da

sociedade limitada, garantiu-se aos sócios a não-afetação de seu patrimônio

particular pelas dívidas da sociedade”.

Permanecendo com o sistema de vendas, popularmente conhecido como

boca a boca, durante anos, em 2006 a loja decidiu informatizar processos como de:

estoques, vendas, cadastros de clientes, contas a pagar e a receber. O programa

escolhido pelos proprietários foi o de nome “Aplicativos Comerciais” da empresa de

softwares Compufour, que recentemente descontinuou o suporte do programa,

partindo para a comercialização de outros que contam com a função de emissão de

nota fiscal eletrônica.
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O “Aplicativos Comerciais” é um sistema idealizado para empresas de

pequeno a médio porte, contando com funções que buscam facilitar a vida do

empresário e a gestão financeira do negócio.

Devido ao grande estoque disponível o processo demorou alguns meses para

ser implementado, mas trouxe resultados positivos e maior segurança aos

proprietários em relação aos processos, fazendo com que eles optassem por

permanecer com o mesmo aplicativo comercial até os dias de hoje.

O controle do estoque exato facilita no momento da realização das vendas,

pois, por se tratar do ramo de vestuário que conta com grande variação de

tamanhos, em principal no infantil, a informatização permite a rápida identificação e

localização do produto desejado.

Com a informatização dos processos o controle sobre o volume de vendas foi

ampliado, oferecendo a possibilidade de identificar facilmente o quanto estava sendo

vendido diariamente, mensalmente e anualmente. Além da visualização de qual a

forma de pagamento que o cliente optou, gerando controle sobre valores a receber

no crediário, no cartão de crédito e a vista. A comissão é percentualmente calculada

com base no valor de venda mensal, dividida igualitariamente entre as três

funcionárias da Sonia Modas.

O cadastro de cada cliente é arquivado com todos os seus dados pessoais no

aplicativo. Primeiramente, o CPF é consultado ao SCPC (Serviço Central de

Proteção ao Crédito), que fornece informações sobre pessoa física ou jurídica que

esteja inadimplente. Caso o potencial cliente não conste com o seu nome no SCPC,

é estabelecido o valor limite de compras de acordo com a renda comprovada, e a

compra pelo crediário é aprovada. A cada compra realizada é emitido carnê, com a

quantidade de parcelas e o vencimento desejado, sempre trabalhando dentre os

limites financeiramente possíveis para a loja.

A função de contas a receber registra todas as compras feitas pelo cliente

desde a criação do crediário, separando e identificando as contas por cores

diferentes: pagas em verde, atrasadas em vermelho e com vencimento futuro em

preto. A fácil visualização é de suma importância no momento da realização de

cobranças.

No ano de 2016 foi acrescentado ao sistema um novo programa para

realização de emissão de nota fiscal eletrônica, devido à obrigatoriedade por meio

da Receita Estadual do Paraná, em substituição à nota fiscal de venda ao
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consumidor e ao cupom fiscal emitido por equipamentos ECF – Emissor de cupom

fiscal.

Após a instalação do novo programa, a loja optou por continuar usando o

aplicativo comercial antigo para gerenciar o crediário próprio e as contas a receber, e

o programa novo somente para emissão de nota fiscal eletrônica para todas as

vendas realizadas no cartão, tanto débito quanto crédito, e para os valores recebidos

pelas compras realizadas no crediário.

Além dos dois programas utilizados, a loja também faz uso de controles

informais. As contas a pagar são anotadas em uma agenda e organizadas em

ordem cronológica em uma pasta, separadas por mês. Fora o registro do livro caixa

formado pelo aplicativo, todos os recebimentos e saídas são registradas em outra

agenda, onde são anexados os comprovantes dos cartões de crédito e débito que

foram passados no dia. O fechamento do caixa é feito diariamente pela funcionária

responsável, supervisionada pela proprietária do estabelecimento.

A loja Sonia Modas, com o intuito de buscar colaboradores dedicados e

empenhados com as tarefas a serem executadas e, além disso, ser uma empresa

diferenciada no mercado em que atua, definiu com clareza a direção estratégica da

companhia e o rumo a ser seguido, assim como a finalidade do negócio perante a

sociedade. Para isto, foram definidas a missão, visão e valores da organização.

A missão organizacional é a razão da existência da empresa, diz qual é a

finalidade do negócio para a sociedade em geral. Ao estabelecer a missão de

determinada organização, deve-se levar em consideração, além dos produtos e

serviços por ela oferecidos, a empresa como um todo e, nisto, inclui-se os

processos, filosofia, culturas e responsabilidades da organização. Além disso, a

missão deve responder a algumas questões básicas, como por exemplo, qual o

propósito principal da mesma, qual será o público atingido e a contribuição para

estes consumidores. (ETZIONI apud CHIAVENATO, 2004).

Quando declarada a missão da organização em questão, é possível que os

colaboradores contribuam de forma mais produtiva e harmoniosa, uma vez que

estão cientes do propósito da mesma e podem seguir a mesma direção da empresa,

além de estabelecer um vínculo maior com o cliente. (CARAVANTES et al., 2005).

“A missão diz respeito ao propósito final perseguido pela organização e como

ela se coloca diante dos usuários” (CARAVANTES et al., 2005, p. 415).
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Já a visão organizacional diz respeito ao futuro da organização, onde ela

pretende estar em determinado período de tempo. “A visão é uma imagem futura

que inspira, motiva e que, de certa maneira, determina a orientação e os tipos de

ações que serão levadas a efeito no presente” (CARAVANTES et al., 2005, p. 414).

Para que a posição almejada pela companhia seja alcançada diante do

mercado cada vez mais competitivo e variável, é fundamental que todos os

membros da empresa estejam cientes e engajados neste processo. (CHIAVENATO,

2004).

Caravantes et al. (2005, p. 415) acreditam que “uma visão de um futuro

excitante e desafiador, compartilhada com todos os membros da organização, mais

do que uma característica, é um pré-requisito para as organizações que almejam

êxito em sua caminhada”.

Com relação aos valores organizacionais, estes podem ser definidos, de

forma genérica, como a identidade da organização. Eles representam a

personalidade, a essência, os princípios e crenças que são fundamentais para a

empresa, levados em consideração ao manter o relacionamento com os clientes,

fornecedores e parceiros. Os valores estão ligados com a cultura da organização e

direcionam o comportamento dos membros da companhia, orientam nos

relacionamentos e nas tomadas de decisões. Logo, para que os mesmos sejam

seguidos e para haver sinergia, a empresa e colaboradores devem possuir os

mesmos valores. (BECKER, 2019).

Na prática, a loja Sonia Modas possui como missão despertar a essência e

personalidade das pessoas e aumentar a autoestima. A visão da organização é ser

a loja de referência no mercado em que atua, reconhecida pela sociedade em geral

como a melhor opção de loja a varejo de vestuário devido a qualidade dos produtos.

Os valores prezados pelo estabelecimento são a inovação, qualidade, diversidade,

confiança, a satisfação do cliente e a paixão por ele.

Com os objetivos e metas da loja Sonia Modas definidos, é possível traçar

estratégias e planos para que os mesmos sejam alcançados. Porém, para que a

empresa se mantenha ativa no mercado em que atua, além da definição do rumo a

ser seguido, é fundamental que haja um controle rigoroso da parte financeira da

organização a fim de avaliar seus resultados e seu desempenho, ou seja, é preciso

realizar uma boa gestão financeira para ter conhecimento a respeito das entradas e
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saídas de dinheiro e, consequentemente, compreender qual o lucro gerado pela

organização em determinado período de tempo.

Para elaborar o controle das finanças, existem diversas ferramentas que

podem auxiliar a empresa na gestão financeira. De acordo com Neto; Lima (2010) as

principais ferramentas da gestão financeira a serem aplicadas nas organizações

são, o fluxo de caixa, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do

exercício.
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11 GESTÃO FINANCEIRA

É evidente o aumento da quantidade de novas empresas no mundo, assim

como a diversificação dos ramos de atividades.

No Brasil, a partir da década de 1990, iniciou mais intensamente o movimento

do empreendedorismo no país. Nos anos 2000 houve aumento significativo no

número de novos empreendedores que, junto com a inovação e com as mudanças

tecnológicas, utilizam da criatividade para criar ideias e inventar algo novo ou até

mesmo modificar ou aperfeiçoar algo já existente, em busca de realizar o sonho de

abrir o próprio negócio e gerar riqueza para a sociedade. Com isto, o número de

novas empresas espalhadas pelo país cresce, assim como a concorrência e

competitividade entre elas. (DORNELAS, 2012).

Em contrapartida, boa parte das empresas sai do mercado logo após sua

inauguração. De acordo com pesquisas realizadas pelo SEBRAE (2014) sobre

“Causa Mortis: o sucesso e o fracasso das empresas nos primeiros 5 anos de vida”,

¼ das empresas fecham antes de completarem dois anos de existência no mercado.

Isso se deve, principalmente, pela falta da administração financeira, geralmente

decorrente da pouca experiência e conhecimento do profissional responsável.

Ainda, Dornelas (2012, p. 171) comenta que “No Brasil, o sucesso de um

empreendimento depende muito da capacidade de administrar financeiramente

um negócio, em razão dos ciclos recessivos que têm atingido a economia.”

O mercado está cada dia mais competitivo e volátil, onde as empresas

buscam por melhores posições frente aos concorrentes e se esforçam para manter a

sobrevivência no meio em que estão inseridas, e, para isso, é fundamental que a

organização possua diferenciais em relação aos demais concorrentes, assim como

deve dispor de controle rigoroso sobre o uso dos recursos disponíveis e,

principalmente, portar controle das finanças da organização, para que seja nítido o

lucro ou prejuízo obtido após determinado período de tempo.

De acordo com Gitman (2010, p.3) finanças é “a arte e a ciência de

administrar o dinheiro” e conclui que a compreensão do termo, garante melhores

decisões em relação às transferências de dinheiro ao longo da vida das pessoas.

Para abrir e manter um determinado negócio ativo no mercado, a gestão

financeira é a parte da administração indispensável, visto que é responsável por
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todas as operações dentro da empresa que envolvem dinheiro. (GONÇALVES,

[s.d.]).

Segundo Ramos ([s.d.]) no artigo “A importância da administração financeira

da empresa” define gestão financeira como “[...] um conjunto de ações e

procedimentos administrativos que envolvem o planejamento, a análise e o controle

das atividades financeiras da empresa”.

Na mesma linha, para Neto; Lima (2010, p.8) a administração financeira é “[...]

um campo de estudo teórico e prático que objetiva, essencialmente, assegurar um

melhor e mais eficiente processo empresarial de captação (financiamento) e

alocação (investimento) de recursos de capital”.

Dito isto, e com fulcro nas citações supra transcritas se pode observar que a

gestão financeira é de extrema importância para que o negócio seja viável diante do

mercado em que está inserido. Através dela, é possível aprimorar os resultados da

organização com a otimização dos recursos disponíveis e elevar o percentual de

lucro por ela gerado. Essa forma de gestão também permite que o empreendedor

visualize a atual situação da empresa diante do mercado atual e evite que a mesma

sofra com as possíveis crises.

Ainda, de acordo com Salim ([s.d.]) no artigo “A importância da Administração

Financeira nas pequenas e médias empresas” o principal objetivo da gestão

financeira é “[...] maximizar os resultados apresentados pela empresa e aumentar o

valor do patrimônio, por meio da geração de lucro líquido proveniente de suas

atividades operacionais.”

Estabelecer uma boa administração financeira é pensar no futuro da empresa,

uma vez que contribui para atingir os objetivos por ela estabelecidos, gerar e ampliar

o lucro, auxiliar nas tomadas de decisões e, consequentemente, manter-se ativa no

mercado em que atua. “Fundamentalmente, a administração financeira está voltada

para a criação de riqueza e a orientação básica das decisões financeiras das

empresas segue o objetivo principal de maximização da riqueza de seus

proprietários” (NETO; LIMA, 2010, p.13).

Na mesma linha, Hoji (2004, p. 21) cita que “Para a Administração Financeira,

o objetivo econômico das empresas é a maximização de seu valor de mercado, pois

dessa forma estará sendo aumentada a riqueza de seus proprietários [...]”.

É por meio da gestão financeira que o Administrador Financeiro pode e deve

analisar os resultados gerados pela organização em determinado período de tempo
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e, com base nisto, planejar e decidir o que será realizado para aperfeiçoar e

solucionar problemas existentes relacionados às finanças, com o intuito principal a

criação de valor e a obtenção do lucro. (HOJI, 2004)

Segundo Gitman (2010, p. 4) o administrador financeiro é “aquele que

gerencia ativamente os assuntos financeiros de qualquer tipo de organização,

financeira ou não financeira, privada ou pública, grande ou pequena, com ou sem

fins lucrativos”.

Ou seja, a função do gestor financeiro é acompanhar todas as atividades da

organização que envolvem recursos, principalmente financeiros, afim de gerar lucro

para a empresa. Dessa forma, além de observar e controlar as atividades da

empresa, o administrador financeiro deve tomar decisões de investimentos e de

financiamentos. (HOJI, 2004)

Para que o Gestor Financeiro seja capaz de exercer sua função, é essencial

que ele apresente clareza a respeito da economia mundial atual e do mercado que a

organização está inserida. Além disso, ele deve possuir conhecimento sobre os

momentos oportunos de realizar investimentos e aplicações financeiras, bem como

observar e controlar as entradas e saídas de dinheiro do empreendimento. Dessa

maneira, é possível definir o planejamento da organização e estratégias que gerem

e elevem o lucro e busquem economias para a mesma. (BRITO, 2015).

A gestão financeira é o suporte para a tomada de decisões da organização,

que se aplicada de forma adequada, pode levá-la a uma condição de vantagem

competitiva frente aos concorrentes do mercado em que atua. Para Gitman (2010, p.

4) “o administrador financeiro de hoje está mais ativamente envolvido com o

desenvolvimento e a implementação de estratégias empresarias que têm por

objetivo o ‘crescimento da empresa’ e a melhoria de sua posição competitiva.”

Com a administração das finanças, é possível ter conhecimento da situação

de liquidez e da situação econômica da empresa, que permitirá a tomada de

decisões com escopo de manter o negócio ativo uma vez que a sobrevivência da

empresa depende da sua saúde financeira, sendo viável acompanhar e controlar o

fluxo de caixa da organização, assim como as despesas fixas e variáveis e a

quantidade de mercadorias vendidas. Com essas informações, pode-se verificar o

faturamento da empresa e se este cobre todas as despesas, assim como observar o

percentual de lucro gerado, que pode ser viável ou não. Ou seja, através da
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administração financeira da organização é possível identificar qual a atual situação

da mesma.

Para levantar as informações e dados financeiros da empresa assim como

adquirir um controle sobre as economias e tomar as decisões estratégicas, a gestão

financeira utiliza algumas ferramentas que a auxiliam neste processo. Segundo

Dornelas (2012) os principais demonstrativos utilizados na gestão financeira são o

fluxo de caixa, o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício, e

devem ser projetados com um período mínimo de três anos.

Neste estudo será abordada a ferramenta denominada de “Fluxo de Caixa”

que, de acordo com Dornelas (2012, p. 175) “[...] é a principal ferramenta de

planejamento financeiro do empreendedor”.
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12 FLUXO DE CAIXA

Entende-se a necessidade das empresas possuírem instrumentos de domínio

financeiro para auxiliarem nas tomadas de decisões.

A ferramenta básica de planejamento e controle financeiro chamada de fluxo

de caixa é uma estrutura que mostra todas as entradas e saídas de dinheiro ao

longo de determinado período de tempo, ou seja, todos os recebimentos e

pagamentos em geral de certa organização. (HOJI, 2004).

Segundo Silva (2012, p. 468) “a análise do fluxo de caixa examina a origem e

aplicação do dinheiro que transitou pela empresa”, o que torna possível acompanhar

a movimentação do dinheiro dentro da organização, desde as finanças, os

investimentos e os rendimentos.

Em outras palavras, esta ferramenta serve para registrar todas as operações

financeiras de determinada companhia, uma vez que inclui-se as fontes e usos de

caixa, que devem ser atualizados regularmente. Dentre essas operações, podemos

citar os empréstimos e as aplicações financeiras. (HOJI, 2004).

“O fluxo de caixa (cash flow) é considerado por muitos analistas um dos

principais instrumentos de analise, propiciando-lhes identificar o processo de

circulação do dinheiro, através da variação de caixa (e equivalentes).” (SILVA, 2012,

p. 467).

Os dados financeiros devem ser registrados de modo mais detalhado e

preciso para que a verificação e a análise do negócio sejam verídicas. As anotações

podem ocorrer diariamente, semanalmente, quinzenalmente ou mensalmente, de

acordo com as necessidades da organização (ANDRADE, 2018).

Seguindo a mesma linha, o fluxo de caixa precisa ser diariamente atualizado e

mensalmente revisado de acordo com Padoveze (2004, p.83)

Enquanto a movimentação dos recursos financeiros dia a dia é de
importância operacional para realizar os pagamentos e recebimentos
imediatos, o fluxo de caixa mensal possibilita visão de conjunto e de
relevância, que o fluxo de caixa diário dificilmente oferece.

Ao utilizar deste instrumento, que pode ser preparado manualmente ou por

meio de planilhas eletrônicas, a empresa adquire visibilidade a respeito da atual

situação financeira e consequentemente, recebe suporte para futuras tomadas de

decisões uma vez que dispõem de informações a respeito dos recursos financeiros
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disponíveis. Além disto, o uso do fluxo de caixa evidencia os resultados das

operações de gestão financeiras realizadas pela organização, que podem ser

positivos ou negativos. (SILVA, 2012).

De acordo com o artigo “O que é fluxo de caixa e como aplicá-lo no seu

negócio” publicado pelo SEBRAE (2019) esta ferramenta esboça o saldo disponível

da organização e, com isso, mostra a situação financeira atual e futura do negócio,

assim sendo possível prever e planejar as entradas e saídas de caixa, ou seja, os

recebimentos e as despesas.

Com relação à apresentação do relatório de fluxo de caixa, este é dividido em

três ramos, sendo eles: (1) atividades operacionais, (2) atividades de investimento e

(3) atividades de financiamento. (PADOVEZE, 2004).

As atividades operacionais correspondem à movimentação de dinheiro

associados aos bens e serviços produzidos e vendidos como, por exemplo, o

pagamento dos salários dos funcionários e pagamento dos fornecedores de matéria

prima. As atividades de investimento têm relação com os ativos imobilizados e

investimentos em participações societárias. Já as atividades de financiamento têm

origem a partir de dívidas com terceiros ou capital próprio. (GITMAN, 2010).

Este instrumento de apoio à gestão financeira possui dois modos de

apresentação, denominados de mecânica do método direto e mecânica do método

indireto. O método direto do fluxo de caixa aponta as entradas e saídas individuais

das atividades operacionais da empresa. Ou seja, este método expõe claramente

quais são os recebimentos e pagamentos. Já a mecânica do método indireto de

fluxo de caixa não demonstra as informações de entrada e saídas de dinheiro

detalhadamente como no método direto, porém ambas as formas de apresentação

da ferramenta concluem a mesma variação de caixa. (SÁ, 2012).

De acordo com Hoji (2004, p. 304)

A DFC apresentada pelo método indireto é semelhante à Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), pois os recursos gerados pelas
atividades operacionais são calculados por meio de lucro líquido ajustado
complementando com aumento ou redução dos saldos das contas do Ativo
e Passivo Circulantes.

Existem diversos modelos de fluxo de caixa para atender às empresas e as

operações por elas desenvolvidas. Entre esses modelos, há o fluxo de caixa

operacional (FCO) e o fluxo de caixa livre (FCL). (GITMAN, 2010).
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É denominado como fluxo de caixa operacional a estrutura que descreve as

movimentações de dinheiro da empresa essenciais para o funcionamento da

mesma, sem ponderar os custos com investimento e despesas com taxas ou

impostos. “O fluxo de caixa operacional (FCO) de uma empresa é o fluxo de caixa

que ela gera a partir de suas operações regulares – produção e venda de bens e

serviços” (GITMAN, 2010, p. 102).

Este modelo de fluxo de caixa é bastante utilizado para tomar decisões de

investimento e, para isto, conta com valores líquidos. Ou seja, no fluxo de caixa

operacional deve ser deduzido o valor do Imposto de Renda. Os autores NETO;

LIMA (2010, p. 169), afirmam que

O valor calculado desse tributo é relevante para o processo de análise, e
pode exercer, principalmente quando a avaliação de alternativas de
investimentos em regiões ou setores de atividades apresente incentivos
fiscais, decisiva ponderação na resolução.

Por outro lado, o fluxo de caixa livre é utilizado para estimar a curto, médio e

longo prazo, a capacidade de geração de capital de determinada organização. Este

modelo evidencia o saldo existente ao equiparar com o fluxo de caixa operacional e,

consequentemente, auxilia na verificação do desenvolvimento e resultados da

empresa. (SILVA, 2012).

Gitman (2010, p. 103) afirma que o fluxo de caixa livre “Representa o

montante líquido de fluxo de caixa disponível no período para credores e

proprietários.” Ou seja, é o valor disponível para os investidores, correspondente aos

resultados obtidos pela organização. O autor ainda afirma que o fluxo de caixa livre

é “[...] monitorado com atenção pelos agentes do mercado de capitais.” (GITMAN,

2010, p. 95).

Na mesma linha, Hoji (2004, p. 321) assegura que o modelo de fluxo de caixa

livre “[...] indica o valor disponível aos investidores (financiadores e acionistas) após

reservar parte do caixa operacional gerado, para garantir a manutenção e o

crescimento do negócio”.

Além dos modelos de fluxo de caixa supra citados, existe ainda o fluxo de

caixa projetado, ferramenta utilizada para elaborar o orçamento de caixa de

determinada empresa. O orçamento de caixa é realizado com o propósito de

averiguar e expor a futura situação financeira esperada da companhia, prever as

receitas e os gastos. Gitman (2010, p. 108) afirma que a projeção de caixa “Serve
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para estimar as necessidades de caixa no curto prazo, dando especial atenção ao

planejamento de superávits e déficits de caixa”.

Este modelo de fluxo, como o próprio nome sugere, é uma projeção para o

futuro da organização. Através dos registros dos dados de entradas e saídas de

caixa, é possível não apenas analisar o atual momento financeiro da empresa, mas

também planejar e tomar decisões assertivas para o período subsequente visto que,

se realizado de modo correto, prevê situações futuras e há tempo de agir antes da

mesma se tornar real. (HOJI, 2004).

Ainda, Sá (2012, p.15) explica que “Chamamos de fluxo de caixa projetado ao

produto final da integração das entradas e das saídas de caixa que se imagina que

ocorrerão no período projetado.”

O orçamento de caixa, para otimizar os recursos financeiros da organização,

é elaborado em pequenos intervalos de até três meses e abrange até um ano.

Algumas empresas optam por elaborar a projeção de caixa mensalmente devido os

fluxos de caixas não serem estáveis, ou seja, são temporários e possuem grande

variação de acordo com cada período. (GITMAN, 2010).

Na mesma linha, para que ocorra a maximização dos recursos financeiros,

HOJI (2004, p. 169) ressalta a importância da qualidade das informações e afirma

que

[...] a projeção do fluxo de caixa deve ser sistematicamente revisada e
atualizada, pelo menos semanalmente, com base em fluxo efetivo e em
alterações das premissas e condições anteriormente projetadas, para
aproximar-se o mais possível do resultado financeiro efetivo.

Como os orçamentos de caixa apenas evidenciam os totais previstos de fluxo

de caixa por mês, é fundamental que as organizações verifiquem com maior

frequência os recebimentos e os pagamentos efetuados, não apenas mensalmente,

para que seja possível prover as necessidades de caixa do dia a dia. Gitman (2010,

p. 114) menciona que “Como os fluxos de caixa de uma empresa costumam ser

bastante variáveis quando verificados em bases diárias, um planejamento de caixa

eficaz exige ir além do orçamento de caixa”.

A ferramenta financeira denominada fluxo de caixa deve ser elaborada tanto

pelo tesoureiro ou pelo controller da empresa em questão e, através dela, é visível a

simultaneidade entre as entradas e saídas de dinheiro nas funções exercidas.

(GARCIA, 2010).
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Os fluxos de caixa podem, ainda, ser classificados em convencional e em não

convencional. No fluxo de caixa convencional há apenas uma entrada e várias

saídas de caixa ou apenas uma saída e diversas entradas de dinheiro. (GITMAN,

2010).

Ainda em relação ao fluxo de caixa convencional, Hoji (2004, p. 89) afirma

que “Num fluxo de caixa deste tipo, existe somente uma única taxa interna de

retorno (TIR) que iguala a zero o VPL (Valor Presente Líquido).”

Em contrapartida, o fluxo de caixa não convencional é formado por uma saída

inicial de dinheiro subsequente de variadas entradas e saídas de caixa, e a taxa

interna de retorno pode ser única, múltipla ou indeterminada. (HOJI, 2004).

Para elaborar o fluxo de caixa, é preciso obter conhecimento a respeito do

total de entradas e saídas de dinheiro, assim como o saldo inicial e final do caixa.

(GARCIA, 2010).

Em relação aos principais componentes do fluxo de caixa, Gitman (2010, p.

330) afirma que “Os fluxos de caixa de qualquer projeto que se enquadre no padrão

convencional geralmente incluem três componentes básicos: (1) um investimento

inicial, (2) entradas de caixa operacionais e (3) fluxo de caixa terminal”.

Em geral, todos os fluxos de caixa apresentam os primeiros dois

componentes supracitados, o investimento inicial e entradas de caixa operacionais.

A parte de fluxo de caixa terminal muitas vezes não é apresentada, visto que

representa o fluxo de caixa após o imposto de renda, ou seja, é o fluxo de caixa não

operacional. (GITMAM, 2010).

Para Gitman (2010, p. 95) “um fator importante que afeta o fluxo de caixa é a

depreciação (e qualquer outra despesa não desembolsável)”.

A depreciação é um valor apresentado na estrutura do fluxo de caixa como

uma despesa, entretanto, não representa saída de dinheiro. Em outras palavras, é

uma conta reconhecida pela empresa, porém não gera lucro ou prejuízo, ou seja,

não afeta o caixa da organização estabelecida. (SILVA, 2012).

Todavia, a depreciação e quaisquer outras despesas não desembolsáveis

influenciam a ferramenta chamada fluxo de caixa de modo indireto, uma vez que são

despesas dedutíveis. Neto; Lima (2010, p. 169) afirma que “[...] as despesas não

desembolsáveis (depreciação, amortização e exaustão, basicamente) afetam o fluxo

de caixa pela redução que proporcionam no valor do Imposto de Renda a pagar”.
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Em resumo, a ferramenta denominada fluxo de caixa não apura o lucro da

empresa, entretanto, é de grande importância, pois visualiza a disponibilidade

financeira da organização em questão, dispõem do controle financeiro e detém

conhecimento a respeito da movimentação do dinheiro em determinado período de

tempo. Com isto, é possível verificar e avaliar o desempenho organizacional, os

pontos positivos e negativos e tomar decisões gerenciais de forma assertiva para os

próximos períodos e, consequentemente, evita a falta de dinheiro na empresa.

Da mesma maneira, Silva (2012, p. 468) conclui que “A análise do fluxo de

caixa auxiliará no entendimento da proveniência e do uso do dinheiro na empresa e

poderá levar as medidas administrativas de correção de rota no gerenciamento dos

negócios da empresa.”

Ainda, Padoveze (2004, p. 82) afirma que a construção do fluxo de caixa “É

considerado, inclusive, peça-chave na administração financeira”.
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13 TABELA PARA IMPLEMENTAÇÃO

Com base no aprofundamento do estudo da ferramenta denominada “Fluxo

de caixa” somada à percepção concebida pelo estudo de caso, sugerimos que a

principal forma de realização do controle das finanças da empresa estudada, seja

por meio de tabulação mensal, possível através da implementação de uma tabela de

fluxo de caixa, instrumento que possibilita maior controle a respeito das

movimentações do caixa.

Para a realização do fluxo de caixa foi escolhido o programa Excel para

utilização, por ser de fácil acesso e entendimento. Segue abaixo o modelo da

planilha elaborada:

TABELA 1 – MODELO PLANILHA FLUXO DE CAIXA

SONIA MODAS jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16
Entradas       
Saídas      
Fornecedores      
Folha de pagamentos       
INSS       
FGTS       
Impostos sobre vendas       
Água       
Luz       
Telefone       
Serviço de contabilidade       
Retirada dos sócios       
Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras       
Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas)       

Continua



29

SONIA MODAS jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16
Entradas       
Saídas       
Fornecedores       
Folha de pagamentos       
INSS       
FGTS       
Impostos sobre vendas       
Água       
Luz       
Telefone       
Serviço de contabilidade       
Retirada dos sócios       
Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras       
Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas)       

A tabela sugerida apresenta dois principais tópicos: entradas e saídas. As

entradas são os recebimentos provenientes de pagamentos, investimentos e outros

quesitos como, por exemplo, vendas de imóveis, automóveis, e aplicações da

empresa. Já as saídas mostram basicamente as retiradas de caixa para, por

exemplo, pagamento dos funcionários, pagamento dos fornecedores, contas fixas,

contas variáveis, empréstimos bancários e as retiradas dos sócios.

1. Entradas: todo dinheiro que entra na organização é descrito na seção de

entradas, englobando as vendas realizadas no período com pagamento a

vista, os pagamentos recebíveis de compras anteriores, movimentação de

capital como vendas de bens e imóveis, além de outros valores em dinheiro

como investimentos em alguma organização financeira, que findam por somar

ao caixa da empresa.
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Com a tabela sugerida ao presente estudo de caso, serão levadas em

consideração e registradas, todas as operações que resultaram positivamente

ao fluxo de caixa da loja em cada mês.

2. Saídas: são as atividades que ocasionam a retirada de qualquer valor do

caixa, reagindo negativamente às finanças do fluxo de caixa. Caracterizam-se

como saídas, por exemplo, os pagamentos de fornecedores, as compras de

matéria-prima, investimentos, pagamento de empréstimos, taxas de

manutenção de contas e folha de pagamentos.

Para o presente estudo, serão levadas em maior consideração as seguintes

saídas das subseções do fluxo de caixa: fornecedores, folha de pagamentos,

INSS, FGTS, impostos sobre vendas, água, luz, telefone, serviço de

contabilidade, retiradas dos sócios, férias, 13º salário, verbas para rescisão,

empréstimos bancários, despesas diversas, despesas financeiras, pagamento

de novos empréstimos e outros pagamentos, apresentados a seguir.

a) Fornecedores: para efetuar vendas e provocar movimentação no caixa da

empresa, faz-se necessária a realização de compras de novos produtos e

reposição de outras mercadorias para comercialização. É apresentado na

tabela como uma das principais movimentações financeiras da empresa,

demonstrando todos os pagamentos destinados para os fornecedores, sendo

por meio de duplicatas, cheques ou pagamentos à vista.

b) Folha de pagamento: apontamentos mensais sobre os valores que deverão

ser pagos aos funcionários pertencentes ao quadro da empresa, registrando e

tornando-a ciente de seus custos com funcionários.

c) INSS: em função do quadro de funcionários, é obrigatório à empresa recolher

uma porcentagem para pagamento do INSS – Instituto Nacional do Seguro

Social, órgão do Ministério da Previdência Social, que garante ao trabalhador

o recebimento de aposentadoria e auxílios em caso de afastamento,

conforme previsto na CLT.

d) FGTS: o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço é uma poupança aberta em

nome do funcionário vinculado à empresa, com intuito de, por exemplo,

proteger o trabalhador quando demitido sem justa causa. É dever do

empregador recolher o FGTS mensalmente, correspondente ao percentual de

8% sobre o valor do salário pago a cada empregado.
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e) Imposto sobre vendas: todas as vendas precisam ser tributadas, ou seja,

sobre todos os produtos que são vendidos deve ser recolhida uma

porcentagem como forma de imposto para a Receita Federal.

f) Água: juntamente com a luz e o telefone, é uma despesa fixa, com valor

variável e diretamente proporcional ao tamanho e crescimento da empresa.

g) Luz: fundamental para o funcionamento da loja, possibilitando a utilização dos

equipamentos eletrônicos, de iluminação, funcionamento das máquinas de

cartão de crédito, equipamentos de segurança e outras funções

extremamente necessárias.

h) Telefone: assim como os dois itens citados anteriormente, é uma despesa fixa

de um serviço altamente necessário para o funcionamento pleno da

organização, possibilitando, inclusive, a importante comunicação entre o

cliente e a loja.

i) Serviço de contabilidade: como a empresa não se enquadra como MEI, é

preciso ter um serviço de contabilidade responsável para auxiliar em questões

empregatícias, impostos, DARF, alvarás e outros tantos pontos que este

profissional desempenha.

j) Retirada dos sócios: como o próprio nome sugere, são retiradas feitas pelos

sócios, de quantias em dinheiro do caixa da empresa. Para evitar que

ocorram retiradas com valores além dos suportados pelo financeiro da

empresa, é de extrema importância que os sócios da empresa tenham ciência

da diferença entre a disponibilidade de caixa e suas contas pessoais,

estabelecendo uma retirada mensal ou pró labore, a fim de evitar retiradas

excessivas.

k) Férias: é de direito de todo funcionário, perante lei, o gozo de 30 dias de

férias em decorrência ao ano trabalhado. Com isso é pago para todos os

funcionários, um valor diretamente proporcional ao seu salário as férias. É um

valor que intervêm no caixa da empresa, devendo estar devidamente anotado

para evitar possíveis imprevistos. Existem duas maneiras eficazes de

controle, sendo elas, efetuar uma reserva mensal que garanta o recolhimento

do valor total até a data em que o valor referente ás férias será pago ou

pagamento do valor integral, sendo retirado de uma só vez.

l) 13° Salário: de acordo com o site do Tribunal Superior do Trabalho ([s.d.]):

“(...) também conhecido como gratificação natalina, deve ser pago pelo



32

empregador em duas parcelas: a primeira entre 1º de fevereiro e 30 de

novembro; e a segunda até 20 de dezembro.”. Assim como o pagamento das

férias, o 13º pode ser recolhido pela empresa mês a mês ou pago

integralmente conforme as datas estabelecidas em lei.

m) Verbas para a rescisão: ao assumir o compromisso com os funcionários, a

empresa passa a ter responsabilidades para com eles. Entre estas

responsabilidades, incluem-se as verbas de rescisão. A empresa deve pagar

estas verbas aos funcionários, independente de qual seja a causa de sua

demissão.

n) Empréstimos bancários: caso haja necessidade por parte da empresa para

realização de empréstimos, é de suma importância informar os valores

correspondentes à tabela, com os valores que serão pagos mensalmente

junto aos juros calculados.

o) Despesas diversas: pode-se considerar despesas como o aluguel e a DARF a

ser paga. Essas são pagas periodicamente, porem não precisa estar

descritas, com isso somente uma breve anotação, pois foi dinheiro retirado da

empresa para realizar o pagamento.

p) Despesas financeiras: são consideradas despesas financeiras as taxas de

manutenção de conta, paga aos bancos que a empresa possua conta ativa e

taxas pagas às maquinas de cartão de crédito que são utilizadas pela loja.

q) Pagamento de novos empréstimos: conforme a empresa realiza um novo

financiamento, são gerados novos custos à empresa, o qual se faz necessário

relatar os custos dessa movimentação.

r) Outros pagamentos: gastos extras que não são anotados em nenhuma aba

específica. Entre eles, podemos citar os gastos com a manutenção de

equipamentos, reformas, troca de mobiliário, manutenção em jardim, entre

outros.

A planilha de controle financeiro auxilia em diversas decisões, tais como, a de

verificar a viabilidade de um novo investimento. Por exemplo, a empresa pode estar

em acelerado crescimento, e assim, há a necessidade de um ambiente maior ou

expansão do local atual. Com a disponibilidade da tabela, a loja pode verificar se

será preciso a realização de empréstimos bancários, diminuição dos custos ou

retirar aplicações para devidas movimentações de dinheiro. Os dados expostos na

estrutura de fluxo de caixa precisam estar corretos, com exatidão de valores, para
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não demonstrarem um cenário diferente do real, criando a falsa ilusão de que a

empresa está obtendo sucesso financeiro.

O modelo da tabela elaborada adota periodização mensal, ou seja, permite

anotações somente sobre o mês referente. Para isso, no começo de cada mês será

preciso realizar a tabulação dos resultados anteriores, tornando possível a análise

sobre o encerramento do mês. Assim, a administradora da loja fica ciente de seus

gastos e de seus recebimentos, identificando a possibilidade de fazer, ou não, novos

investimentos e compras de mercadorias.

A implantação da tabela na loja Sonia Modas, irá ocorrer de acordo com a

análise financeira feita nos últimos três anos, abrangendo o período de setembro de

2016 a setembro de 2019.

Por não obter as devidas anotações para análise de caixa, fez-se necessária

a busca destas informações em documentos e anotações arquivadas pelos sócios

da empresa. Além da busca das informações precisas, houve a necessidade de

reorganização dos papeis por data e correspondência às subdivisões da tabela

escolhida como modelo, assim proporcionando maior clareza sobre a visualização

dos dados. As informações não encontradas entre os arquivos foram recolhidas com

o auxilio do contador da empresa, por meio de documentos que comprovassem a

movimentação financeira e com os extratos bancários disponíveis para visualização

na conta bancária da empresa.

Em decorrência da verificação dos resultados dos três últimos anos, conforme

mencionado anteriormente, a implantação da ferramenta denominada fluxo de caixa

será sugerida para proporcionar melhorias financeiras à loja. A demonstração dos

resultados possibilita a projeção para o futuro, analisando a viabilidade da empresa

e se as saídas de dinheiro e/ ou recursos não estão acima das entradas em caixa.

Sobre o funcionamento da planilha e de cada subdivisão nela presente, a

sócia da loja será orientada para que siga corretamente com a análise e seus dados

prossigam preservados perfeitamente. Considerando que o fluxo de caixa diário é o

mais importante, pois registra detalhadamente, dia após dia, as entradas do fluxo de

caixa, as anotações diárias continuarão mantidas manualmente em livro caixa, para

a organização financeira da loja não sofrer um grande impacto.

Após os dados estarem devidamente lançados na planilha da loja, conforme

fechamento mensal, a tabela deverá ser alimentada com novos dados, dando início

ao novo período. Por isso, se em determinado período a empresa fechou no
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negativo, terá de buscar por estratégias que revertam a situação para o próximo

mês.

Com o estudo sobre o histórico financeiro da empresa, ficou evidente que os

sócios não obtêm pró labore estabelecido. O dinheiro é retirado de caixa sem

considerar as necessidades financeiras da organização, assim findando por misturar

as contas pessoais com as conta da empresa, impossibilitando a visualização da

real situação das finanças. Por esta razão, buscando evitar a desordem financeira

na empresa, é necessário definir a quantia que será retirada, distinguindo e

separando as contas de pessoa jurídica e pessoa física.

Como a empresa não tinha um pró labore definido, sendo apenas simbólico

para contribuição da sócia para o INSS, sugere-se que sejam verificadas as

retiradas que os sócios costumam fazer para uso pessoal, incluindo na parte de

“empréstimos para sócios” da estrutura do fluxo de caixa. Para os próximos

períodos, sugere-se que fique pré-estabelecido um valor para retirada mensal,

suficiente para arcar com as responsabilidades pessoais dos sócios e que não

comprometa o caixa da loja.
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14 APLICAÇÃO PRÁTICA

Nota-se que há grande variação nos valores de entradas e saídas do caixa da

loja Sonia Modas, de acordo com os diversos períodos observados. Tais variações

podem ocorrer por tratar-se de um comércio diretamente influenciado pelas

variações climáticas que a cidade onde a loja está localizada proporciona, o que

gera grande variação do preço dos produtos à venda, sendo mais caros durante o

inverno e com preços mais baixos durante o verão. Outro fator altamente relevante é

que as vendas são totalmente influenciadas pelos períodos em que circulam mais

dinheiro no mercado, provocando os consumidores à compra de novos produtos,

sejam por necessidade ou por simplesmente pelo desejo do consumo.

Ao observar estas variações, causa grande preocupação com a saúde

financeira da empresa o fato de que o planejamento sobre contas a pagar não leva

em conta fatores reais, como a definição dos custos e gastos da empresa,

baseando-se apenas na intuição da dona, que é quem administra as finanças e

gerencia a loja, mas que por desconhecimento das ferramentas existentes, acaba

por desconsiderar a importância de possuir um fluxo de caixa.

Com objetivo de melhor entender as movimentações financeiras da loja Sonia

Modas e buscando auxiliá-los para que possuam uma melhor gestão financeira, será

estudado, mês a mês, o fluxo de caixa sobre o período anteriormente determinado,

construído de acordo com todas as informações financeiras que foram recolhidas em

campo com o auxílio da proprietária.

Para o presente estudo de caso sobre a loja Sonia Modas, não foram

fornecidas algumas poucas informações sobre valores de gastos e custos, devido a

perca de comprovantes e até mesmo por não terem sido documentadas na época

em questão, sendo assim esquecidas com o passar dos anos percorridos.

Como o caso com os custos de fornecimento de energia, haja vista os dados

não se encontrarem na plataforma de dados da companhia de fornecimento do

serviço a Companhia Paranaense de Energia S.A (COPEL), impossibilitando acesso

a informação sobre os valores pagos à Copel no período de setembro de 2016 a

novembro de 2017.
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Porém, mesmo com a ausência destas poucas informações, é possível ter o

entendimento sobre as finanças da organização em questão, levando em

consideração as entradas e saídas dos fluxos de caixa.

14.1 FLUXO DE CAIXA 2016

TABELA 2 – FLUXO DE CAIXA 2016

SONIA MODAS set/16 out/16 nov/16 dez/16
Entradas 56234 57159 48392 74137
Saídas 39374,81 33663,02 44432,5 51637,07
Fornecedores 25060,86 20597,77 28406,48 35003,42
Folha de pagamentos 4998 4577 4698 4658
INSS 649,59 604,34 607,82 956,1
FGTS 450,31 410,09 757,93 927,5
Impostos sobre vendas 1213,34 919,2 966,32 1101,69
Água     
Luz     
Telefone 289,68 282,87 304,29 287,88
Serviço de contabilidade 500 500 500 1000
Retirada dos sócios 6055,61 5606,61 5769,61 5747,81
Férias     
13º   2251 1804
Verbas reScisão     
Empréstimos bancários     
Despesas diversas     
Despesas financeiras 157,42 165,14 171,05 150,67
Novos empréstimos     
Outros pagamentos     
Saldo final
(entradas-saídas) 16859,19 23495,98 3959,50 22499,93

Fonte: loja Sonia Modas

Os dados levantados para o fluxo de caixa iniciam-se no ano de 2016, sendo

sobre os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro. Conforme planilha

acima.

Ao observar os dados registrados na estrutura acima, contendo os fluxos de

caixa dos últimos quatro meses de 2016, percebem-se as variações numéricas nos

registrados de acordo com cada mês, destacando-se as entradas e as saídas do

mês de dezembro.

Os valores mais elevados foram registrados no último mês de 2016 em razão

das festas de final de ano e do recebimento do 13º salário, que caracterizam o mês
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de dezembro como o período com maior volume de vendas e entrada de dinheiro

em caixa, e como conseqüência, com as maiores quantias a serem pagas aos

fornecedores.

Outra característica que pode ser observada é que nos meses de novembro e

dezembro a empresa teve custos com os pagamentos do 13º salário dos

funcionários e, somente no mês de dezembro, com o pagamento do 13º

salário ao escritório de contabilidade contratado, que dobrou o seu valor

mensal de R$ 500,00 para R$ 1000,00.

Conforme dito, o valor registrado como entrada no mês de dezembro é

nitidamente mais alto perante os demais meses deste pequeno período de

tempo, mas ao fazer o comparativo com os demais saldos finais anteriores,

nota-se que o mês de novembro teve melhor resultado no saldo final do fluxo

de caixa mensal. Levando em conta este comparativo e o fato da empresa

não utilizar desta ferramenta de gestão financeira, evidenciam-se as

vantagens de possuir fluxo de caixa mensal, pois, caso o empresário

considere apenas a quantia que entra no caixa, sem contabilizar quanto

dinheiro sairá, certamente ele tomará atitudes que comprometerão à saúde

financeira da organização.

Para os anos seguintes a planilha foi dividida semestralmente, como o

modelo da planilha elabora e representada anteriormente, com pretensão de

facilitar a visualização dos dados.
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14. 2 FLUXO DE CAIXA 2017

TABELA 3 – FLUXO DE CAIXA PRIMEIRO SEMESTRE 2017

SONIA MODAS jan/17 fev/17 mar/17 abr/17 mai/17 jun/17
Entradas 60974 54039 54091 52313 49781 48334
Saídas 40821,98 31009,09 29396,23 30169,78 34216,01 44408,36
Fornecedores 24275,71 18200,03 13447,2 12359,16 19703,52 28870

Folha de pagamentos 5863 4182 4217 4268 5340 5315

INSS 722,93 506,62 595,75 667,49 671,15 668,69

FGTS 688,02 363,62 416,82 466,22 469,47 467,29

Impostos sobre vendas 1755,17 785,32  1312,57 1136,97 2092,93

Água       
Luz       
Telefone 365,12 312 307,04 295,86 276,6 272,12

Serviço de contabilidade 500 500 500 500 500 550

Retirada dos sócios 6495,71 5754,71 9753,21 9986,21 5967,75 6011,09

Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras 156,32 404,79 159,21 314,27 150,55 161,24

Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas) 20152,02 23029,91 24694,77 22143,22 15564,99 3925,64

Fonte: loja Sonia Modas
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TABELA 4 – FLUXO DE CAIXA SEGUNDO SEMESTRE 2017

SONIA MODAS jul/17 ago/17 set/17 out/17 nov/17 dez/17
Entradas 51901 54569 55930 54859 53177 82061
Saídas 50316,92 50786,1 54844,13 71925,38 73776,13 75104,96
Fornecedores 34989,12 36116,91 37338,89 47846,1 50560 50125,3

Folha de pagamentos 5389 3973 4946 4988 4947 5121

INSS 675,89 745,62 681,86 725,5 682,3 1122,49

FGTS 473,69 535,67 478,99 517,78 479,38 664,31

Impostos sobre vendas 1731,67 1644,22 2033,01 2132,41 1638,33 1837,82

Água       
Luz      357,85
Telefone 275,01 174,9 178,69 233,65 237,13 236,99

Serviço de contabilidade 550 550 550 550 550 1100

Retirada dos sócios 6081,09 6788,44 8370,16 14787,94 14514,39 14350,71

Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras 151,45 257,34 266,53 144 167,6 188,49

Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas) 1584,08 3782,9 1085,87 -17066,38 -20599,13 6956,04

Fonte: loja Sonia Modas

Ao observar os resultados dos fluxos de caixa dos meses de 2017, há ênfase

para os saldos finais a partir do mês de outubro, pois passam a ser negativos, e às

retiradas gradativamente altas que foram feitas pelos sócios.

Questionada sobre o porquê dos valores das retiradas terem crescido com

tamanha intensidade, a sócia da empresa explicou que a partir do mês de outubro

de 2017, assumiu o compromisso de pagar cartas de crédito imobiliário, decorrentes

do refinanciamento de um de seus imóveis.

O refinanciamento foi realizado para que os proprietários possuíssem capital

para arcar com suas outras responsabilidades financeiras, já que estavam
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enfrentando dificuldades, consequentes por gastos excessivos realizados com

construções e reformas de imóveis.

Sobre os meses seguintes, percebe-se que a empresa passa a enfrentar

dificuldades financeiras mais graves, uma vez que ainda que as cartas de crédito

pertençam a contas pessoais, o dinheiro para cumprir com o pagamento é retirado

diretamente do caixa da loja.
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14. 3 FLUXO DE CAIXA 2018

TABELA 5 – FLUXO DE CAIXA PRIMEIRO SEMESTRE 2018

SONIA MODAS jan/18 fev/18 mar/18 abr/18 mai/18 jun/18
Entradas 49527 43556 41049 50822 43245 44506
Saídas 50881,83 38499,42 28921,04 30981,77 49082,06 54918,35
Fornecedores 25486,02 16967,13 7951,11 10383,64 21609,9 33007,81

Folha de pagamentos 4397 3253 3367 3363 10501,47 3894

INSS 934,96 466,32 475,84 475,62 863,1 600,41

FGTS 525,27 286,04 295,86 311,93 273,31 360,37

Impostos sobre vendas 3743,38 1126,64 1182,75 1081,53 1367,18 1719,87

Água       
Luz 389,47 291 290,54 307,48 315,66 310,76
Telefone 241,68 254,15 247,4 242,13 219,89 219,89
Serviço de contabilidade 550 550 550 550 550 550

Retirada dos sócios 14244,33 15154,33 14403,33 14113 13221 14084

Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras 369,72 150,81 157,21 153,44 160,55 171,24

Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas) -1354,83 5056,58 12127,96 19840,23 -5837,06 -10412,35

Fonte: loja Sonia Modas
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TABELA 6 – FLUXO DE CAIXA SEGUNDO SEMESTRE 2018

SONIA MODAS jul/18 ago/18 set/18 out/18 nov/18 dez/18
Entradas 41267 54155 45554 46283 45122 63848
Saídas 53435,06 43235,91 41963,02 43544,92 45939,28 45174,5
Fornecedores 32194,57 22970,1 20685,86 23587,53 24178,82 23107,24

Folha de pagamentos 3595 3331 4104 3573 3395 3391

INSS 559,83 479,96 559,34 511,92 486,54 486,16

FGTS 330,86 299,52 370,02 327,94 305,37 767,97

Impostos sobre vendas 1415,16 1045,66 1776,95 1422,97 1121,05 1189,16

Água       
Luz 301,99 371,38 314,44 336,37 362,22 331,51
Telefone 221,2 233,04 251,88 227,19 224,68 230,99
Serviço de contabilidade 550 550 550 550 550 1100

Retirada dos sócios 14122 13768 13104 12861 13440 12891

Férias       
13º     1710 1501
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras 144,45 187,25 246,53 147 165,6 178,47

Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas) -12168,06 10919,09 3590,98 2738,08 -817,28 18673,5

Fonte: loja Sonia Modas

Os fluxos de caixa mensais do ano de 2018 são os que demonstram maior

desordem, com grande oscilação a cada mês, evidenciando a instabilidade

financeira enfrentada pela loja.

Considerando às informações dos fluxos de caixa de cada mês, observamos

que os itens que mais interferiram nos saldos finais, foram as entradas e a

subdivisão de fornecedores, dentre as saídas financeiras.

Neste caso, comparando um mês a outro, percebe-se que não há grande

oscilação nos valores das entradas do caixa, sendo demasiados os valores retirados
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do caixa, impossibilitando às entradas de conseguirem suprir a quantidade de

dinheiro que sai do caixa.

Perante a nítida dificuldade enfrentada pela empresa neste período, surgiu o

questionamento sobre como a sócia estaria fazendo para prosseguir cumprindo os

prazos de pagamentos de fornecedores, pagamentos de funcionários e as demais

responsabilidades que a empresa possui. Em virtude das dificuldades, fez-se

necessário de a aquisição de empréstimos, mas os valores não foram repassados e

divulgados para o estudo de caso.



44

14.4 FLUXO DE CAIXA 2019

TABELA 7 - FLUXO DE CAIXA PRIMEIRO SEMESTRE 2019

SONIA MODAS jan/19 fev/19 mar/19 abr/19 mai/19 jun/19
Entradas 39482 35318 42534 35006 43602 39120
Saídas 57324,03 43466,63 36602,92 45902,19 54656,15 73112,06
Fornecedores 34834,42 27045,89 20063,21 28429,06 36208,11 53305,86

Folha de pagamentos 6406 3580 4137 4604 4884 5279

INSS 915,28 617,2 509,48 569,98 633,68 672,8

FGTS 734,31 433,15 386,63  436,17 470,95

Impostos sobre vendas 2793,46 1025,92  1135,9 1157,78 1642,58

Água      253,1
Luz 381,81 370,33 324,6 316,47 324,28 328,19
Telefone 230,07 227,3 228,39 232,4 238,33 240,04
Serviço de contabilidade 567,58 550 550 550 550 600

Retirada dos sócios 10286,37 9463,84 10250,61 9914,48 10047,21 10154,62

Férias       
13º       
Verbas rescisão       
Empréstimos bancários       
Despesas diversas       
Despesas financeiras 174,73 153 153 149,9 176,59 164,92

Novos empréstimos       
Outros pagamentos       
Saldo final
(entradas-saídas) -17842,03 -8148,63 5931,08 -10896,19 -11054,15 -33992,06

Fonte: loja Sonia Modas
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TABELA 7 - FLUXO DE CAIXA SEGUNDO SEMESTRE 2019

SONIA MODAS jul/19 ago/19 set/19
Entradas 45574 65493 36791
Saídas 69838,34 58586,82 49344,72
Fornecedores 50876,69 40696,71 29906,76

Folha de pagamentos 4843 4690 5324

INSS 629,81 577,59 677,33

FGTS 432,72 416,26 474,96

Impostos sobre vendas 1333,5 1475,3 2224,37

Água 215,5 215,5 304,38
Luz 269,43 292,85 295,04
Telefone 242,03 247,85 254,98
Serviço de contabilidade 600 600 600

Retirada dos sócios 10229,26 9172,9 9172,9

Férias    
13º    
Verbas rescisão    
Empréstimos bancários    
Despesas diversas    
Despesas financeiras 166,4 201,86 110

Novos empréstimos    
Outros pagamentos    
Saldo final
(entradas-saídas) -24264,34 6906,18 -12553,72

Fonte: loja Sonia Modas
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CONCLUSÃO

Conforme o estudo realizado sobre a importância da gestão financeira dentro

das organizações e da utilização correta de suas ferramentas para influência positiva

nos resultados de determinada empresa, o estudo de caso na loja Sonia Modas foi

primordial para perceber a ausência de gestão financeira.

Tal ausência, somada a não definição e controle dos gastos, bem como às

retiradas desregradas feitas pelos sócios, nitidamente afetam os resultados

financeiros da loja, causando prejuízos que poderiam ser evitados, caso houvesse

melhor visualização sobre o cenário em que a empresa está inserida. Além disso, a

desorganização com as informações contábeis e o armazenamento incorreto de

boletos, folhas de pagamentos, impostos, contas diversas e outros, acarretaram

vários problemas para a gestão financeira do empreendedor pela falta de percepção

ao que se tratam as saídas de recursos financeiros da empresa.

Em virtude do não controle financeiro por parte dos responsáveis, em busca

de alcançar melhores resultados que contribuam para a evolução da Sonia Modas,

foi sugerida a implementação da ferramenta de gestão financeira denominada fluxo

de caixa, com a elaboração de uma planilha com fácil utilização em aplicativo já

presente no computador utilizado pela loja, visando desfrutar das várias vantagens

que esta ferramenta simples dispõe à gestão.

Apesar do fluxo de caixa ser uma ferramenta com utilização simples, ela é de

grande importância para que seja possível obter uma gestão financeira adequada às

necessidades da organização. Indispensável para o auxilio das tomadas de

decisões, proporciona melhor visualização sobre como o dinheiro foi gasto e se as

saídas foram excessivas ou não.
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Dentre os benefícios que o fluxo de caixa proporciona, o suporte às tomadas

de decisões futuras é de suma importância, uma vez que as escolhas tornam-se

mais assertivas, por terem como base o que está acontecendo com a empresa, a

atual situação financeira e, consequentemente, evitando riscos desnecessários e

auxiliando a passar por dificuldades e evitar possíveis crises nem seu mercado de

atuação, por obter o seu planejamento financeiro baseado em números

consolidados.

Ao fazer o fluxo de caixa é possível evitar gastos desnecessários e saber

onde diminuir as contas em caso de dificuldades financeiras, pois mesmo que

pareçam quantias pequenas para a organização, no montante podem gerar uma

economia significativa para o caixa.

Com o saldo final do fluxo de caixa, demonstrando o resultado das entradas

menos o resultado total das saídas do período, é permitido à empresa o

entendimento de como o mês reagiu às vendas. Mesmo que o resultado não

represente o lucro, é possível ao empreendedor avaliar se as vendas estão suprindo

com os gastos obtidos pela empresa e, se preciso, tentar corrigi-los nos próximos

meses.

Do contrário, caso haja sobra no caixa da empresa, é possível identificar e

realizar investimentos na própria loja, trazendo melhorias para o consumidor e para

o proprietário, ou optar por fazer alguma aplicação financeira que trará rendas a

mais para a organização.

É importante que os proprietários percebam que a empresa precisa ter

alguma reserva de dinheiro, para arcar com possíveis imprevistos, sabendo que

mesmo que o saldo final do mês seja positivo e que a quantia que sobrou de

dinheiro seja abundante, a retirada dos sócios deve manter um padrão definido e

respeitado, para que a saúde financeira da empresa seja preservada.

Quem cuida de um empreendimento deve ter a consciência e visão de longo

prazo, pensando no futuro da organização e em como crescer e evoluir,

acompanhando o desenvolvimento do mercado, almejando o sucesso financeiro e o

diferencial perante a concorrência, fatores que só podem ser alcançados com a

disponibilidade financeira da loja, fator que depende da utilização eficiente sobre os

recursos disponibilizados para possuir uma boa gestão financeira.

Com o presente estudo e a implementação da planilha de fluxo de caixa na

loja Sonia Modas, a expectativa é de que os resultados financeiros da empresa
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sejam afetados positivamente, reeducando os proprietários sobre como lidar com as

finanças da loja, planejando e controlando as entradas e saídas do caixa, assim

trazendo longevidade á organização.
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