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RESUMO 

 

Percebe-se que em empresas familiares, de porte pequeno, muitas vezes não há um controle 

adequado de suas finanças, misturando despesas empresariais com despesas da família. Isso 

pode acabar prejudicando o setor financeiro da empresa podendo acarretar falência. Neste 

trabalho, percebeu-se a necessidade de se implantar um controle de fluxo de caixa em uma 

empresa de ramo alimentício, situada no interior da cidade de Tapejara/RS, com o propósito 

de trabalhar somente a parte empresarial, de forma mais estruturada, mostrando algumas 

formas de organizar o dinheiro. Avaliaram-se três ferramentas para controles financeiros e 

percebeu-se que o melhor software para usar na organização seria o MarketUP. Com ele 

pode-se desenvolver os objetivos deste trabalho que seria a implantação de um fluxo de caixa, 

ter controles de estoque e de clientes em um só lugar. Após aplicar e testar o software 

constatou-se que, apesar da resistência em mudar, a empresa teve um bom resultado com sua 

implantação. 

 

Palavras-chave: empresa familiar; controle de estoque; controle de clientes; fluxo de caixa. 
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1 INTRODUÇÃO 

A administração financeira assume um grande papel dentro das organizações, pois 

ela tem o objetivo de melhorar os resultados e o lucro da empresa. Também com essa gestão é 

possível planejar seu futuro a curto, médio e em longo prazo, evitando gastos desnecessários, 

bem como buscando caminhos viáveis para conseguir recursos. 

Devido às oscilações que possam ocorrer na economia, as empresas podem passar 

por momentos de dificuldades e incertezas, e a estabilidade da mesma depende de uma boa 

gestão financeira, a qual tem um fator essencial para o bom sucesso. 

O fluxo de caixa é uma ferramenta que possibilita obter informações imprescindíveis 

à tomada de decisões, bem como, melhora o desempenho financeiro e também possibilita uma 

visão ampla dos recursos disponíveis dentro da empresa em um curto espaço de tempo. 

Qualquer empresa pode utilizar o fluxo de caixa, independente da área de atuação da mesma. 

A empresa familiar muitas vezes é comentada por ter uma administração financeira 

não muito positiva, por se tratar de pessoas da mesma família e que acabam misturando o 

dinheiro empresarial e familiar. Com isso, surgiu a ideia de implantar um fluxo de caixa para 

além de ter um melhor controle de suas despesas, poder também incentivar e ajudar a não 

misturar as contas, para se ter mais exato os seus gastos empresariais. 

 

1.1 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

Algumas empresas precisam de softwares que ajudem a ter um controle mais preciso 

de suas entradas e saídas como controles financeiros, pois, através destes se consegue ter, com 

mais clareza, o que está acontecendo com o dinheiro em seu negócio. Logo, diante destas 

exigências, surge o questionamento: em que medida a implantação do fluxo de caixa vai 

contribuir para o controle financeiro de uma empresa familiar, do ramo alimentício, do 

interior da cidade de Tapejara/RS? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo geral 

Implementar um fluxo de caixa, como ferramenta de controle financeiro, em uma 

pequena empresa familiar, do ramo alimentício, do interior da cidade de Tapejara/RS. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

o Sugerir um método de fluxo de caixa que possa ser aplicado em pequenas 

empresas; 

o Criar controles financeiros como: controle de estoque e de clientes para a 

empresa; 

o Aplicar e testar o modelo de fluxo de caixa escolhido; 

o Fazer uma avaliação com os gestores da empresa sobre o software aplicado.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

A administração financeira caracteriza-se por ser uma ferramenta tática utilizada para 

fiscalizar os dados do fluxo de caixa (entradas, saídas, salários e demais despesas) da forma 

mais eficaz possível, planejando e analisando investimentos e, meios viáveis para a aquisição 

de patrimônios para financiar operações e serviços da empresa, tendo em vista sempre o 

crescimento, evitando despesas desnecessárias, desperdícios, observando as melhores 

alternativas para o gerenciamento financeiro da organização. 

A ausência de controle financeiro, a insuficiência de recursos financeiros para pagar 

contas e fornecedores e o desconhecimento na estimativa de prazos médios de recebimentos e 

pagamentos são situações comuns no cotidiano das empresas. Com a crescente concorrência 

no comércio, maior é a exigência por uma administração financeira de qualidade e o uso de 

ferramentas que conduzam o negócio, como é o caso do fluxo de caixa. 

É imprescindível destacar que uma gestão financeira bem produzida se torna 

fundamental para o sucesso do estabelecimento. O fluxo de caixa torna-se uma das 

ferramentas adotadas na administração financeira organizacional, que contribui na tomada de 

decisões e aperfeiçoa o funcionamento financeiro, por meio da melhoria na aplicação dos 

recursos da organização. 

Sabe-se que com os conhecimentos gerados a partir do fluxo de caixa, o gestor 

conseguirá ter um melhor domínio das suas despesas e projetar as ações que poderão ser 

aplicadas. É cada vez mais indispensável uma corporação ter um fluxo de caixa eficiente.  

O fluxo de caixa é considerado um dos relevantes mecanismos de avaliação da 

capacidade de uma organização gerar recursos. Permite verificar como a empresa desenvolve 

seu sistema de captação e aplicação de recursos, o acompanhamento entre o elaborado e o de 

fato, executado, apontando as alterações e seus motivos. 

A lucratividade é o objetivo principal do negócio, visto que, através de dados do 

fluxo de caixa (entradas, saídas, salários e demais despesas), é possível mencionar com 
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entendimento possíveis falhas e mostrar resultados financeiros. Vale pontuar que, na maioria 

das pequenas e médias empresas de gênero familiar, as operações e fluxos são feitos sem 

gerência capacitada ou prévio planejamento, por esse motivo, os gastos com gestão são 

mínimos. Geralmente, há apenas uma pessoa no interior da empresa que é responsável pela 

insuficiente aplicação de controle específico dos desembolsos. As informações obtidas com 

esse estudo auxiliarão, principalmente, aos gestores a tomarem decisões antecipadas sobre a 

falta ou sobra de dinheiro.  

Neste contexto, percebe-se que existe um alto risco de confusão entre as finanças da 

empresa e as da família, logo, compreende-se o quão importante é fazer a divisão dos gastos 

da família e da empresa e para facilitar isso foi sugerida a implantação de um fluxo de caixa 

para a organização. Sendo assim, se consegue manusear e detalhar melhor os resultados de 

suas despesas. 

Acredita-se que com esse trabalho a empresa terá como benefício uma visão geral 

sobre todos os desembolsos da empresa, como: pagamentos, recebimentos, compras de 

matéria-prima, salários e outros, pois, é necessário prever o que se poderá gastar no futuro 

dependendo do que se consome hoje. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA 

Além da análise das finanças possibilitarem um controle dos recursos para a tomada 

de decisão, também existem vários enfoques que se deve ter em relação à administração 

financeira. Como diz Júnior, Rigo e Cherobim que discutem como a administração financeira 

pode ser aplicável a qualquer tamanho de empresa: 

 

Existem inúmeros enfoques da administração financeira, destacando-se os 

de retorno, risco, liquidez, endividamento, eficácia operacional, alavancagem, valor, 

fusões e aquisições, mercado financeiro, mercado de capital, mercados futuros e de 

opções. A administração financeira pode ser exercida em pequenas, médias e 

grandes empresas (2010, p. 24). 

 

Pensar no contexto de uma empresa com todas as suas ferramentas é relevante que se 

fundamente o que Souza (2011, p. 7) escreve: “a administração financeira é o conjunto de 

atividades que trata dos assuntos relacionados à administração das finanças de empresas e 

organizações”. Ou seja, a administração financeira tem um importante papel, em todas as 

áreas de uma organização, visto que, tudo tem a necessidade de interagir com a mesma para a 

execução de suas atividades contribuindo para o seu sucesso. 

A análise das finanças favorece no controle de recursos, facilitando assim a tomada 

de decisões, também existem diversos enfoques que se deve ter em relação à administração 

financeira, portanto é possível exercitar a administração financeira em pequenas, médias e 

grandes empresas. 

Os autores Júnior, Rigo e Cherobim (2010) ressaltam que uma grande relevância no 

desenvolvimento das organizações seria a existência de mercado financeiro e de capitais mais 

resistentes, que possa assegurar a competência dos seus recursos. Visto que no campo 

empresarial os recursos são criados na parte interna, sobrevindo de lucros ou percebidos na 

parte externa. 

Souza frisa em suas colocações a respeito das finanças que, essas pontuam o norte da 

empresa, pois é a partir delas que se organizam as decisões que poderão ser tomadas para o 

avanço em quaisquer investimentos. Bem pontuado quando diz que: 

 

Finanças é a ciência da gestão de recursos. Corresponde ao conjunto de 

recursos disponíveis circulantes em espécie que serão usados em transações e 

negócios com transferência e circulação de dinheiro. Sendo que há necessidade de se 
analisar a fim de se ter exposto a real situação econômica dos fundos da empresa, 

com relação aos seus bens e direitos garantidos (2011, p. 7).  
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A respeito dessas colocações é relevante destacar que o lucro é obtido através da 

análise de toda a receita positiva atingida por meio de uma negociação financeira ou de 

alguma outra forma, é o que destacam Junior, Rigo e Cherobim quando concluem que: 

 

A maximização do lucro, tida por muito tempo como o objetivo principal 

da empresa, é o objetivo impreciso, pois ações tomadas para maximizar os lucros 

atuais podem diminuir os lucros futuros e vice-versa. Exemplos disso são: retardar 

gastos com propaganda, deixar de fazer manutenção de instalações e equipamentos 

(2010, p. 25). 

 

Existindo a necessidade de se averiguar com intenção de ter apresentado a realidade 

da condição econômica dos recursos da organização, verifica-se que as finanças atuam em 

uma parcela do dia a dia, no controle dos fundos com finalidade de compras e aquisições, tal 

como na administração e o respectivo resultado da empresa. Como explica Souza: 

 

A análise das finanças possibilita o controle dos recursos para tomadas de 

decisões na condução da empresa, tais como: aquisição de matéria prima, 

investimento em marketing, contratação de funcionários, concessão de créditos para 

clientes, etc... Visa otimizar o desempenho, evitando gastos desnecessários, 

buscando o melhor caminho para o êxito da empresa. Enfim, dela depende o destino 

da própria empresa (2011, p. 7). 

 

A administração financeira se trata de um quadro de funções, tendo em vista 

conduzirem suas finanças para assim se ter um melhor controle da empresa e entidades, visto 

que com uma implantação de um fluxo de caixa, isso se torna mais relevante e com um nível 

de exatidão maior. Como destaca Armani: 

 

A área financeira pode ser considerada o cérebro de qualquer empresa, 

pois a administração dos recursos gerados pela empresa é de responsabilidade dessa 

área. Atualmente, com as novas formas de comercialização e a forte concorrência, as 

empresas precisam projetar seu fluxo de caixa com alto grau de acerto, para ter 

controle real dos lucros e despesas, reduzindo a necessidade de capital de giro e 

diminuindo despesas e custos para dispor da liquidez desejada e se manter no 

mercado (2008, p. 16). 

 

Com isso que foi citado acima se buscou um conhecimento mais aprofundado sobre a 

administração financeira, que por sua vez, se mostrou importante seja em qual for o ramo. A 

administração financeira frisa a compreensão e utilização dos processos financeiros buscando 

determinar de modo correto com o objetivo de conservar a situação de liquidez 

disponibilizando rendimentos justificáveis ao risco e aos investimentos realizados.  
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2.1.1 Administrador financeiro 

O administrador financeiro além de conhecer bem o funcionamento financeiro de 

uma empresa ele deve ser um especialista em finanças, pois as decisões financeiras que 

envolvem o levantamento e aplicação de recursos, como o investimento, por exemplo, 

requerem atualmente um elevado conhecimento e especialização para buscar e aumentar a 

riqueza da empresa. Como complementam Júnior, Rigo e Cherobim frisando que: 

 

Os administradores financeiros contribuem para o sucesso dos negócios 

empresariais ao darem respostas adequadas a essas questões. Nas decisões de 

investimento, por exemplo, criam, recebem e desenvolvem alternativas de negócios 

de longo prazo, com retornos favoráveis aos acionistas, buscando sempre a 

maximização da riqueza da empresa (2010, p. 22). 

 

É de suma importância as contribuições de Fonseca a respeito da organização 

financeira de uma empresa quando diz que um administrador financeiro precisa conhecer 

detalhadamente o setor que atua, e assim completa: 

 

Uma das principais características de um administrador é conhecer bem o 

funcionamento financeiro de uma empresa independente da estrutura de mercado na 

qual a empresa esteja inserida, seja num mercado competitivo, numa concorrência 

monopolística, num oligopólio ou mesmo num monopólio. Os desafios de um 

administrador basicamente são os mesmos: levantar e alocar recursos para que a 
empresa possa desenvolver seu produto ou prestar seu serviço (2009, p. 13). 

 

O departamento financeiro é um dos setores mais importantes para uma organização, 

isso pela forma com que realiza atividades bem delicadas, e pelo qual exige muita atenção e 

concentração por parte do profissional que vai exercer tal função, conforme Júnior, Rigo e 

Cherobim (2010, p. 25) “as funções podem ser executadas por várias pessoas, a organização 

depende do porte da empresa e das atividades desenvolvidas”. Além dos administradores 

contribuírem para o sucesso da organização como um todo, pode ser aplicado em um ramo 

específico ou em vários setores.  

Dentro dessa perspectiva financeira, segundo Berleze, as informações da organização 

são usadas pelo administrador financeiro que faz o controle delas para a mesma poder ter seus 

resultados e tomada de decisões. 

 

Os dados obtidos na empresa são utilizados pelo administrador financeiro 

para a obtenção de informações de grande utilidade para a empresa, possibilitando o 

acompanhamento de situação financeira da empresa, com estas informações pode-se 

avaliar o nível de atividade da empresa, necessidades de aumento ou redução da 

produção, e também, necessidades de aumento ou redução de financiamentos e 

investimentos (2007, p. 15). 
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Ainda no contexto dos autores Júnior, Rigo e Cherobim (2010) percebe-se que nas 

micro e pequenas empresas, os donos ou sócios acabam por deixarem acumular a parte do 

setor financeiro com as demais atividades da organização como: produção, comercialização, 

logística, pessoas e tecnologia da informação. 

É importante destacar o que Mondardo diz quando salienta que o administrador 

financeiro necessita ter um bom conhecimento na sua área, para assim desenvolver um melhor 

resultado para a empresa.  

 

Para alcançar bons resultados, faz-se necessário que o administrador 

financeiro tenha conhecimentos e habilidades específicas desta função como: de 

compras, políticas de créditos, estoque, caixa, lucros, investimentos entre outros. 

Isso porque deve se dedicar para atingir os objetivos dos proprietários da empresa, 

contando ainda com o auxílio do setor de tesouraria e controladoria, os quais 

organizam as informações facilitando a realização de planejamentos (2011, p. 12). 

 

É pertinente refletir nessa questão, por se tratar de várias funções, cada uma delas 

tem um supervisor responsável na sua área, e por isso acaba sendo dividido cada setor, e o 

administrativo é um deles, como apontam os autores: 

 

Nas grandes empresas, as funções financeiras são separadas das demais 

funções gerenciais, existindo um diretor para cada uma das áreas. Nas sociedades 

anônimas de capital aberto, o diretor financeiro assume novas atribuições, sendo 

responsável pelo relacionamento com acionistas e investidores. Outra característica 

dessas empresas é a separação entre proprietários (acionistas) e administradores 

(JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2010, p. 26). 

 

Resume o autor Mondardo, no que se trata do administrador financeiro, que ele deve 

estar preparado para todas as funções que lhe atribuírem, não somente relacionado à parte 

interna da empresa como a externa também. 

 

Toda organização deve contar com pessoas preparadas para exercer as 

mais variadas funções. O administrador financeiro é uma pessoa que precisa 

apresentar características especiais e muito conhecimento, tanto interno como 
externo da organização. Através de análises ele controla e determina como está à 

saúde financeira da organização podendo sugerir quais são as melhores alternativas a 

serem escolhidas (2011, p. 15-16). 

 

Essa concepção retrata da relevância que o administrador financeiro tem nos dias de 

hoje junto à organização conforme a mesma cresce, por se tratar de uma função muito 

importante para o setor financeiro, como destaca Júnior, Rigo e Cherobim: 
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[...] o papel do administrador financeiro ganha dimensão à medida que a 

empresa cresce e vai se tornando mais complexa. A função de controller no Brasil, 

por exemplo, até alguns anos atrás, era exercida pelos contadores. Apenas as 

multinacionais ou grandes companhias tinham esse cargo (2010, p. 26). 

 

Neste sentido, é significativo refletir sobre a atuação do administrador financeiro, 

enquanto pilar para a gestão da empresa em foco, decisões tomadas por ele, é de grande valia 

para se obter um bom resultado no final.  

 

A administração financeira envolve basicamente a gestão de recursos 

financeiros. Como obter esses recursos e onde aplicá-los é a atividade principal do 

administrador financeiro. A obtenção de recursos diz respeito às decisões de 

financiamento, e sua utilização, às decisões de investimento - e com resultados 

positivos (JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2010, p. 26). 

 

Para se concluir, como vimos o administrador financeiro é de suma importância 

dentro de uma empresa, é por ele que passam todos os assuntos relacionados as finanças e 

também decisões a serem tomadas dentro de uma empresa ou de um setor, no caso decisões 

como investimentos e financiamentos.   

 

2.2 PLANEJAMENTO FINANCEIRO  

Um dos aspectos a pontuar, segundo Vasconcelos (2008, p. 8) é o foco no 

planejamento financeiro, onde “a prática do planejamento tende a diminuir as incertezas 

associadas ao processo decisório e desempenho, aumentando com isso as chances de os 

objetivos organizacionais serem alcançados”. A esse respeito é relevante destacar que a 

empresa necessita de um planejamento estratégico, pois, o processo gerencial é de grande 

importância para uma organização. 

Qualquer empresa, seja ela de grande, médio ou pequeno porte, tem necessidade de 

possuir um planejamento financeiro completo para que a mesma venha a crescer de forma 

positiva. Logo, continua Vasconcelos pontuando que: 

 

O processo de planejar incita os indivíduos na organização a pensarem 

sobre sua realidade e expectativas. Essa análise contempla fatores de influência 

interna e externa: o que influência o desempenho e desenvolvimento dessa 

organização? As reflexões, inerentes ao planejamento, ressaltam sua importância 

para o amadurecimento e eficácia do processo decisório (2008, p. 8).  

 

O planejamento estratégico ajuda na definição de seus objetivos, estratégias e falhas 

para alcançar suas metas, segundo Vasconcelos (2008, p. 8) diz que “o planejamento auxilia o 

entendimento dos problemas organizacionais internos (pontos fracos) e dimensionamento de 
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suas consequências, assim como a compreensão melhor do ambiente (suas ameaças e 

oportunidades)”.  

É de grande valia analisar os procedimentos de uma proposta, pois, como se tem 

mais segurança para que seus objetivos tenham grandes resultados, como Vasconcelos pontua 

em sua colocação, é indispensável que a análise das etapas de um projeto antecipa as ações e 

proporcione uma eficiente estrutura de domínio. A maior vantagem dispõe da experiência da 

ação de planejar, entretanto, é a consideração a qual coordena a respeito dos objetivos 

empresariais, complementando o procedimento definitivo (VASCONCELOS, 2008). 

As colocações destacadas acima estão resumidas na fala de Vasconcelos quando diz 

que: 

 

O planejamento estratégico é centrado na comunicação entre a empresa e 

o ambiente externo (relacionamento entre as realidades interna e externa). É fruto da 

análise das ameaças e oportunidades (interação com o ambiente) e da análise interna 

(pontos fortes e fracos do negócio). Por influência de sua ampla abordagem, a 

elaboração de objetivos e curso de ação é de responsabilidade da cúpula diretiva da 

organização, embora o planejamento estratégico seja um produto coletivo (com 

participação de todas as áreas da organização) (2008, p. 9). 

 

Vasconcelos (2008, p. 10) frisa também que “o planejamento tático ou gerencial está 

relacionado com os objetivos de médio e curto prazo. As ações são resultado da 

decomposição ou desdobramento dos objetivos, estratégias e políticas estabelecidas no 

planejamento estratégico”.  

Bem como, no que se trata do planejamento operacional, Vasconcelos pontua que ele 

é de suma importância, pois, é o vínculo entre o planejamento gerencial e o estratégico: 

 

O planejamento operacional é importante porque funciona como elo entre 

o planejamento estratégico e o gerencial, apresentando metas para as unidades de 

resultado, sendo estas orientadas pelos objetivos organizacionais estabelecidos no 

planejamento estratégico. Apresenta ainda detalhes como procedimentos a serem 

adotados, resultados esperados e recursos necessários para implantação do 

planejamento (2008, p. 10). 

 

O planejamento estratégico constitui-se de tarefas complexas, provocantes e 

modernas na empresa, especialmente pelo motivo de buscar formar as distintas e opostas 

pretensões comprometidas interna e externamente. Para isso, um mecanismo de 

gerenciamento de projetos se faz indispensável com o intuito de lidar com os recursos 

humanos, materiais, financeiros e tecnológicos que são requisitados pelo planejamento 

estratégico da organização. 
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- Planejamento Financeiro de Longo Prazo 

Sobre uma abordagem de projeção futura, não se trata de planejar algo e pensar que 

estamos tentando alcançá-los, mas sim, ter respostas para que sejam avaliados, como pontua 

Alday: 

 

Em uma abordagem de projeção do futuro, são necessárias medidas de 

resultado, ou indicadores críticos, que ajudem a medir a eficácia das estratégias de 
ação. Mas não podemos nos iludir, pensando que temos um conjunto realista de 

metas e que estaremos trabalhando para atingi-las. Ao contrário, estaremos 

desenvolvendo estratégias de ação para explorar o que está acontecendo no ambiente 

e usando os indicadores críticos para, então, decidir o que fazer (2000, p. 12).  

 

Já em relação ao planejamento deve-se olhar para o futuro para ser avaliado o 

presente e assim planejar suas metas que serão alcançadas. Sardinha et al., complementa em 

sua fala que: 

 

O planejamento deve trabalhar do futuro para o presente, com o objetivo 

(cenário final) perfeitamente delineado e definido, regredindo no tempo e 

identificando providências intermediárias até o momento presente. Deve-se iniciar o 

processo pelos objetivos e metas de longo prazo, para depois se detalhar quais as 

ações de curto prazo que propiciarão atingir os planos de longo prazo (planejamento 

estratégico) (2008, p. 14).  

 

Planejamento e projeção futura são muito importantes para uma organização, os dois 

devem sempre andar juntos para atingir as metas. Por fim, as empresas devem então planejar 

estrategicamente, mas sempre visando uma projeção do futuro para melhor aproveitamento e 

eficácia das ferramentas do planejamento estratégico. 

 

É preciso tanto planejar quanto projetar o futuro para tornar uma empresa 

bem-sucedida. São necessários indivíduos capacitados nas duas tarefas. Requer-se 

líderes que dominem ambas as práticas. Enquanto projetar o futuro é um processo 

que envolve decidir como agir com base no que está ocorrendo no ambiente 

imediato e no futuro próximo, planejar é a tradução dessa decisão em ações 

gerenciáveis. A impossibilidade de se fazer um planejamento para um futuro que se 

mostra confuso e ambíguo não deve gerar sentimentos de frustração ou impotência. 

Deve-se, isto sim, desenvolver as qualificações e a disciplina para interpretar 

continuamente esse futuro em termos de ações e iniciativas estratégicas, e assim usar 
as habilidades de planejar para concretizar planos coerentes (ALDAY, 2000, p. 12). 

 

Fazer um planejamento na empresa pode trazer vários benefícios para a mesma, 

como por exemplo, ter um aspecto maior do negócio, apontar pontos para melhoria e 

tendências para as futuras necessidades de mercado. Bomfim (2006, p. 18) destaca também 

que “o planejamento estratégico está intimamente ligado ao planejamento financeiro de longo 
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prazo, não somente pelo segundo abranger um período longo de tempo, mas também por 

refletir os objetivos e as diretrizes do Planejamento Estratégico”. Um planejamento de longo 

prazo pode ser detalhista, tendo em vista, as exigências para conseguir mudar as metas de uma 

empresa para conquistar seus resultados. 

 

- Planejamento Financeiro de Curto Prazo 

Sobre o assunto de planejamento financeiro de curto prazo é importante destacar a 

fala de Sardinha et al., que diz:  

 

A integração do plano a longo prazo com os planos de curto prazo 
(anuais), operacionais e financeiros, torna o processo de planejamento consistente 

com os objetivos da empresa. O planejamento anual de uma empresa é o resultado 

do conjunto de metas estabelecidas para um determinado período e decorrente dos 

objetivos fixados pela administração. Esse conjunto dá origem a importantes 

instrumentos de ação gerencial: plano de negócios ou orçamento. A palavra 

“orçamento” é usada, então, para descrever o plano global de operações de uma 

empresa em termos quantitativos, em unidades físicas de volume das operações e em 

unidades monetárias para a avaliação do desempenho financeiro. É de fundamental 

importância observar que os diversos orçamentos de uma empresa são 

interdependentes (2008, p. 14). 

 

A previsão de vendas se torna essencial, pois é através dela que a organização 

funciona, a começar da produção, compra de matéria-prima, enfim, entre outros, como 

complementa Bomfim: 

 

É através da previsão de vendas que todo o processo começa, pois através 

desta ferramenta consegue-se projetar um plano de produção. Com base nesse plano 

tem-se uma estimativa de compra de matérias-primas, dos custos indiretos de 

fabricação e das despesas operacionais. Com estas estimativas pode-se desenvolver 
a Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) projetado e orçamento de caixa 

em períodos mensais ou trimestrais de recebimentos e pagamentos (2006, p. 18-19). 

 

 Segundo Galvão (2008, p. 18) coloca também neste contexto “a previsão de vendas 

é o principal predicado em um planejamento financeiro de curto prazo, pois esse 

planejamento concentra-se nas vendas projetadas em um dado período, nos ativos e 

financiamentos necessários para sustentar tais vendas”. Afinal, o planejamento a curto prazo 

se destaca por ser o modo de controlar a parte financeira da empresa, tendo como principal o 

controle de estoque, contas a pagar e receber entre outros. 
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2.3 ORÇAMENTO DE CAIXA 

Define-se como orçamento de caixa a ferramenta necessária para a realização da 

elaboração de um projeto e do controle financeiro a curto e em médio prazo da organização. 

Também com o orçamento de caixa é possível o administrador saber antecipadamente se 

haverá problemas de liquidez ou não, analisar os empréstimos necessários para a manutenção 

de operações dentro de uma empresa e com isso o período que poderá ser obtido. Isso 

resumido por Bomfim diz que: 

 

O orçamento de caixa é o elo que liga as receitas projetadas com os custos 

projetados. Ele se relaciona com as projeções de ingressos e de saídas de recursos 

financeiros, das necessidades de financiamento e de controle financeiro. Dessa 

forma pode-se dizer que representa o equilíbrio financeiro dentro da empresa (2006, 

p. 28). 

 

É notável que o orçamento de caixa, é de fundamental importância para se evitar 

complicações financeiras, Bomfim (2006, p. 28) também destaca que “um orçamento de caixa 

bem detalhado possibilita à empresa antever possíveis problemas, auxiliando a organização a 

evitar constrangimentos financeiros”. 

Neste mesmo sentido, ressalta Mondardo, que através do orçamento de caixa pode-se 

ter uma visão detalhada e futura do fluxo de caixa: 

 

[...] a realização do orçamento de caixa possibilita saber quando 

ocorreram as atividades financeiras proporcionando visualizar fluxos de caixa 

futuros. Este demonstrativo apresenta as necessidades da organização 

detalhadamente proporcionando identificar quais os momentos do cumprimento das 
obrigações almejando um saldo de caixa satisfatório (2011, p. 47). 

 

Logo, é relevante pontuar que o orçamento de caixa tem o objetivo de garantir os 

recursos financeiros nas demais operações da empresa, como a esse respeito frisa Calvo et al. 

(2012, p. 31) “o orçamento de caixa é preparado após a elaboração dos demais orçamentos 

devido à sua dependência das informações neles contidas. Seu objetivo é garantir recursos 

financeiros suficientes para atender às necessidades da operação de empresa”.  E pontua 

também que “o orçamento de caixa auxilia a empresa a se equilibrar financeiramente, pois 

identifica com antecedência os excessos e as deficiências de caixa, o que pode levá-la a se 

programar em termos de busca antecipada de empréstimos, planos de investimentos etc”. 

Logo, é fundamental que a empresa tenha todos os elementos necessários para 

facilitar e formatar um eficiente orçamento de caixa como ressalta Calvo et al.: 
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Para a elaboração do orçamento de caixa, é necessário dispor dos dados 

da operação da empresa, tais como receitas de vendas, prazos de recebimentos das 

vendas, despesas com compras de suprimentos, com mão de obra, dados de 

investimentos e prazos de pagamentos para cada item (2012, p. 31). 

 

Neste contexto, pode-se dizer que o orçamento de caixa é uma ferramenta essencial 

para a execução do planejamento e controles financeiros a curto e médio prazo para a 

empresa. Também, possibilita analisar o total de empréstimos necessários para a manutenção 

das operações na empresa, bem como, o período em que poderão ser obtidos.  

 

2.4 FLUXO DE CAIXA  

Sob o olhar da organização de uma empresa é pertinente destacar que o fluxo de 

caixa torna-se uma das ferramentas mais contundentes e importantes para o controle 

financeiro da mesma. Logo, Netto (1999, p. 92) explica que uma definição clássica de fluxo 

de caixa é “o saldo aritmético entre entradas e saídas de moeda no caixa a cada instante, 

realizado e/ou projetado durante um determinado período, proveniente do movimento 

operacional da empresa”. 

Diante a isso é válido destacar o que Neto resume que um fluxo de caixa não é um 

documento exigido por lei, mas apesar disso é um relatório de muita relevância dentro de uma 

empresa, pois através dele se tem dados precisos: 

 

O relatório chamado “fluxo de caixa” não é um relatório obrigatório de 

realização e apresentação pelas leis nacionais, e sim um relatório de caráter gerencial 

e interno à empresa, que via de regra a experiência nos mostra que todas as pequenas 

e médias empresas elaboram esse relatório e administram a empresa através dele, ou 

seja, os diretores da empresa administram-na cuidando do coração da empresa, 

fazendo-o bater a todo custo [...] (1999, p. 92-93). 

 

O fluxo de caixa é como um companheiro para o administrador financeiro, através 

dele, como já foi dito, se tem acesso detalhado da parte financeira de uma empresa, e com isso 

se tem um auxílio para tomar certas decisões relacionadas a esse setor, que ajuda a ter 

resultados positivos na empresa. E assim destaca Netto: 

 

O fluxo de caixa, principalmente em grandes empresas, é instrumento 

principal do administrador financeiro, pois é o relatório que vai orientá-lo nas 

necessidades de aplicação e obtenção de recursos para manter o coração da empresa 

batendo; e o conhecimento do mercado financeiro é o maior trunfo do administrador 

financeiro, que deve saber onde aplicar e onde captar recursos a taxas favoráveis 

para a empresa. Em muitas empresas, o executivo principal é o da área financeira, 

embora a empresa não seja do ramo, deixando os profissionais da área industrial em 
segundo plano. Na nossa humilde opinião, esse é um erro, pois a empresa desfoca 

seu mercado, passando a existir só para gerar caixa e obter ganhos através da 
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capacidade de seu pessoal financeiro, e não através da capacidade de seu pessoal da 

operação (produção e vendas) (1999, p. 93). 

 

O fluxo de caixa é um relatório de caráter gerencial e de uso interno, é um dos 

principais instrumentos do administrador financeiro, pois o mesmo irá orientá-lo nas 

necessidades de aplicação e obtenção de recursos para manter o “coração” da empresa 

batendo. O conhecimento do mercado financeiro é o maior trunfo do administrador, que deve 

saber onde aplicar e onde captar recursos e taxas favoráveis para a entidade.   

Permite essas reflexões diante as tantas colocações frisar que o fluxo de caixa é um 

dos pilares financeiros que sinalizam o avanço de uma empresa. Assim, Salazar e Gideon 

destacam que: 

 

O propósito da Demonstração do Fluxo de Caixa é reportar as entradas e 

saídas da conta Caixa durante um determinado período. As atividades operacionais, 
financeiras e de investimento geram modificações nessa conta, e, para conhecer os 

motivos dessas mudanças, é necessário elaborar a Demonstração do Fluxo de Caixa 

(2004, p. 115). 

 

Como já se sabe o fluxo de caixa é um relatório contendo entradas, saídas e demais 

gastos relacionados a uma empresa, através dele é possível diagnosticar possíveis falhas em 

um controle financeiro. Assim destaca Netto e Silva: 

  

Conceitualmente, o fluxo de caixa é um instrumento que relaciona os 

ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários no âmbito de uma empresa 

em determinado intervalo de tempo. A partir da elaboração do fluxo de caixa é 

possível prognosticar eventuais excedentes ou escassez de caixa, determinando-se 

medidas saneadoras a serem tomadas (2012, p. 33). 

 

Logo, Netto e Silva resumem que o fluxo de caixa também é importante para 

controlar as despesas da empresa, pois é através delas que se pode saber até que ponto chegar, 

por exemplo, na hora de comprar uma matéria prima, precisa ter certeza de que tenha dinheiro 

em caixa para poder pagar a mercadoria. 

 

O fluxo de caixa é de fundamental importância para as empresas, 

constituindo-se numa indispensável sinalização dos rumos financeiros dos negócios. 

Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus 

vários compromissos, devendo como condição básica apresentar o respectivo saldo 

em seu caixa nos momentos dos vencimentos. A insuficiência de caixa pode 

determinar cortes nos créditos, suspensão de entregas de materiais e mercadorias, e 

ser causa de uma séria descontinuidade em suas operações (2012, p. 34). 
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Como já foi citado o fluxo de caixa é muito importante, pois é um instrumento que 

não pode faltar nas empresas de pequeno, médio e grande porte que se dispõe a controlar 

corretamente o setor financeiro de sua organização, por mais que não seja obrigatório por lei, 

este software será um apoio para ajudar o setor responsável pela parte financeira a tomar 

decisões que se trata a respeito de investimentos e financiamentos num determinado período 

de tempo. 

 

- Ferramentas para Controle de Fluxo de Caixa 

É relevante destacar que para começarmos a pensar em fazer uma implantação de 

fluxo de caixa precisamos ter, antes de qualquer coisa, alguns modelos de fluxo de caixa 

como comenta Oliveira (2010, p. 34) “o modelo dos fluxos de caixa a ser escolhido deve ser 

baseado no perfil que se adeque às necessidades de cada empresa, de modo a facilitar as 

análises realizadas nos fluxos de caixa”. 

Segue abaixo alguns modelos de fluxo de caixa pesquisados, e juntamente com eles 

seus pós e contras para a escolha do melhor software para empresa em estudo: 

 

1° Modelo de Software – Planilha do Excel 

 

Figura 1: Modelo de Software - Planilha do Excel 

Fonte: Dados da Internet. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Download Gratuito Controle apenas de entradas e saídas de caixa 

Acesso imediato A falta de segurança em função da ausência de um 

backup Não precisa de acesso a internet quando for mexer 

Quadro 1: Vantagens e Desvantagens da Planilha do Excel 

Fonte: A autora 
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2° Modelo de Software - Programa MarketUP 

 

Figura 2: Modelo de Software - Programa MarketUP 

Fonte: Dados da Internet. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Software online e gratuito É necessário ter acesso à internet para poder acessar a conta  

Acesso de qualquer lugar, com sua conta. Tem aplicativo para celular e tablet (Dashboard), que 

apresenta um painel com as informações de gestão, porém 

sem possibilidade de realizar alterações. 
Variados tipos de controles financeiros, 

incluindo emissão de nota fiscal. 

Quadro 2: Vantagens e Desvantagens do Programa MarketUP 

Fonte: A autora. 

 

3° Modelo de Software - Programa ContaAzul 
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Figura 3: Modelo de Software - Programa ContaAzul 

Fonte: Dados da Internet. 

 

VANTAGENS DESVANTAGENS 

Possui vários tipos de controles gerenciais É necessário ter acesso à internet para poder acessar a 

conta Acesso de qualquer lugar, com sua conta 

Dispõe de cursos online para melhor uso do 

aplicativo e cursos de gestão 
Possui taxa mensal de pagamento 

Quadro 3: Vantagens e Desvantagens do Software Conta Azul 

Fonte: Dados da Internet. 

 

Após a pesquisa de três modelos de fluxo de caixa, não basta apenas escolher o 

melhor, e sim, segundo o conceito de Faustino: 

  

Para se planejar o fluxo de caixa é necessário que haja uma estrutura 

favorável, ou seja, deve haver o cumprimento de alguns pré-requisitos fundamentais 

à sua elaboração. Da mesma forma, o próprio planejamento precisa conter algumas 

características que o permitam ser aceito e efetivamente utilizado (2005, p. 39-40).  

 

E diante disso, deve-se analisar qual se encaixaria melhor para o que deseja, não é 

necessário somente escolher o primeiro que conhecemos e sugerir ou utilizar, para isso 

precisa-se pesquisar alguns modelos e analisar cada um deles, se estão de acordo com a 

necessidade da empresa, a seguir temos como funciona uma implantação de um fluxo de 

caixa. 

 

- Implantação do Fluxo de Caixa 

Vale destacar que para a implantação de um fluxo de caixa precisa juntar todos os 

gastos de uma empresa, para assim serem lançados em um software, como ressalta Berleze 

(2007, p. 23) “para a implantação do fluxo de caixa é necessária a apropriação de valores 

fornecidos por todas as áreas da empresa, de acordo com o regime de caixa, segundo os 

períodos onde de fato irão ocorrer as entradas e saídas de caixa”. 
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Importante pontuar que quando se implanta um fluxo de caixa não é apenas lançar 

suas entradas e saídas, mas sim ter um controle do caixa, principalmente quando tem despesas 

mais elevadas, como diz Dimas (2008, p. 35) “é muito importante que quando houver grandes 

desembolsos haja saldo, de modo que a empresa deve ter no fluxo de caixa uma ferramenta 

para assegurar que não haja gastos excessivos e nem falte liquidez à mesma por falta de 

planejamento de suas entradas e saídas”. 

Com isso se tem alguns requisitos para implantação de um fluxo de caixa. Souza 

esclarece e define que: 

 

Os principais requisitos para a implantação do fluxo de caixa são: a) 
Apoio de cúpula diretiva da empresa; b) Organização da estrutura funcional da 

empresa com definição clara dos níveis de responsabilidade de cada área; c) 

Integração dos diversos setores e/ou departamento da empresa ao sistema do fluxo 

de caixa; d) Definição do sistema de informações quanto à qualidade e aos 

funcionários a serem utilizados, calendário de entrega dos dados (periodicidade) e os 

responsáveis pela elaboração das diversas projeções; e) Treinamento do pessoal 

envolvido para implantar o fluxo de caixa na empresa; f) Criação de um manual de 

operações financeiras; g) Comprometimento dos responsáveis pelas diversas áreas, 

no sentido de alcançar os objetivos e as metas propostas no fluxo de caixa; h) 

Utilização do fluxo de caixa para avaliar com antecedência os efeitos da tomada de 

decisões que tenham impacto financeiro na empresa; i) Fluxograma das atividades 

na empresa, ou seja, definir as atividades meio e as atividades fins (2010, p. 27-28).  

 

Como observou-se são estabelecidos alguns requisitos para realmente implantar um 

fluxo de caixa bem estruturado, como por exemplo, aprovação da direção da empresa e 

organização e responsabilidade de cada setor da empresa, entre outros, como destaca o autor 

anteriormente citado. Logo, abaixo, se tem os procedimentos de análise de um fluxo de caixa.  

 

- Análise do Fluxo de Caixa 

Silva (2007, p. 3) ressalta o conceito de análise de fluxo de caixa e frisa sua 

importância quando diz que “a análise e o planejamento do fluxo de caixa são ferramentas 

básicas para a administração de uma pequena empresa. Se você ignorá-las, colocarão em 

perigo suas chances de sobrevivência e sucesso”. 

Logo, dá ênfase Campos que estão envoltos em uma boa análise do fluxo de caixa 

gestores e controladores quando enfatiza que: 

 

Para uma boa análise do fluxo de caixa da receita e despesa, é necessário 

que os gestores e controladores internos conheçam todas as operações das empresas 

e seu resultado final, permite extrair informações importantíssimas sobre o 

comportamento financeiro no período analisado e a tomada de decisões para o futuro 
da entidade (2014, p. 17). 
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A análise do fluxo de caixa dentro de uma empresa precisa ser bem avaliada, pois, 

para se analisar um fluxo de caixa precisa-se conhecer todo o processo financeiro da 

organização, para através desta análise poder avaliar a situação e assim tomar possíveis 

decisões.  

 

- Interpretação do Controle de Fluxo de Caixa 

A interpretação do controle de fluxo de caixa é uma das ferramentas essenciais para 

alavancar toda a relação financeira, pois permite pensar como Santos (2009, p. 23) que 

“quando se planeja o fluxo de caixa, existe a necessidade de controlar todas as transações da 

empresa, com o propósito de ver se elas estão ou não apresentando diferenças significativas: 

isto é conhecido como interpretação do controle do fluxo de caixa”. 

Logo, pensar na interpretação de controle de caixa vale-se citar a fala de Oliveira 

(2010, p. 36) onde coloca que “o funcionamento do fluxo de caixa constitui a todo final de 

mês buscar novas projeções de entradas e saídas de recursos financeiros para o próximo fluxo 

de caixa”. 

A interpretação de um fluxo de caixa é um dos passos mais importantes, pois é 

através dela que você pode explicar como está seu financeiro, e com isso poder tomar 

decisões a respeito. 

 

- Acompanhamento e Avaliação do Fluxo de Caixa 

Não basta interpretar, é necessário acompanhar e avaliar o fluxo de caixa. Neste 

sentido Santos (2009, p. 23) diz que “os acompanhamentos das entradas e saídas devem ser 

comprovadas por documentos, como: notas fiscais de compra e venda; títulos a receber e a 

pagar; notas promissórias; e duplicatas, para que não haja enganos”. 

Aconselha-se que quando um valor ou porcentagem der uma diferença muito grande 

seja explicado, tanto para entradas como para saídas. Diante disso, pode-se verificar o motivo 

desta diferença, por exemplo, se foi por algum descuido de pagamento e com isso saberá o 

por quê do bom ou mau andamento do fluxo de caixa (SANTOS, 2009).  

Para saber se a empresa teve um resultado satisfatório ou mesmo desanimador, 

precisa-se primeiramente acompanhar e avaliar um fluxo de caixa, comparando assim com 

valores anteriores. Dentro do acompanhamento e avaliação do fluxo de caixa, devem ser feitas 

comparações, observando seu controle de despesas, e assim sabendo se teve resultados 

positivos ou negativos, entre eles comparações com o mês anterior e comparações com o ano 

anterior (SANTOS, 2009).  
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Conceitua o autor que para um acompanhamento e avaliação de um fluxo de caixa 

não se utiliza somente suas despesas lançadas em um software, mas sim, juntamente com elas 

seus comprovantes. Como destaca Oliveira (2010, p. 26) “para que seja realizado o 

acompanhamento das entradas e saídas, deve-se utilizar de documentos comprobatórios, como 

notas fiscais de compra e vendas, títulos a receber e a pagar, notas promissórias, entre outras”.  

A partir dessa premissa é válido destacar que um controle de fluxo de caixa depende 

também de um bom acompanhamento e avaliação, como destaca o autor abaixo: 

 

O controle do fluxo de caixa exige análise do desempenho do período, 

para levantar as diferenças e causas do que foi projetado com o que foi realizado. 

Diferenças significativas devem ser justificadas, para auxiliar nas comparações 

futuras dos períodos projetados. Dessa forma, podem ser verificadas as causas, como 

exemplo, de atrasos de pagamentos a fornecedores, atrasos de recebimentos, entre 

outros. Assim, o administrador terá ciência dos motivos que contribuíram para um 

bom ou mau desempenho do fluxo de caixa (OLIVEIRA, 2010, p. 26). 

 

O fluxo de caixa não auxilia somente no controle financeiro de uma organização, ele 

ajuda muito na tomada de decisões, quando um bom fluxo de caixa se alia a uma projeção de 

fluxo de caixa, mostrará com exatidão se a empresa poderá liquidar suas contas no presente 

ou até mesmo no futuro. Como completa Macário: 

  

A projeção do fluxo de caixa permite a avaliação da capacidade de uma 

empresa gerar recursos para suprir o aumento das necessidades de capital de giro 

geradas pelo nível de atividades, remunerar os proprietários da empresa, efetuar 

pagamento de imposto e reembolsar fundos oriundos de terceiros (2009, p. 13). 

 

Como foi observado, um acompanhamento e avaliação de fluxo de caixa não são tão 

simples assim, pois para isso precisa-se lançar os gastos de uma empresa em um software, 

mas, além disso, ter comprovações desses gastos como, por exemplo, notas fiscais. E para 

saber se a organização se encontra num momento positivo ou negativo, se compara o fluxo de 

caixa do mês desejado com o s anteriores e/ou com o ano anterior. 

 

- Revisão e Controle do Fluxo de Caixa 

Um controle de fluxo de caixa é tão quão importante de que um planejamento ou 

mesmo uma elaboração, pois são ligados de uma forma que possam ser utilizados em tomada 

de decisões. Um fluxo de caixa planejado pode sofrer eventualidades no mercado ou mesmo 

nas atividades da empresa. Planejar um fluxo de caixa não garante que este vai ser alcançado, 

isso depende de vários fatores relacionados à empresa (SANTOS, 2009).  
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É de responsabilidade do administrador financeiro acompanhar o desempenho do 

planejado, informando o que já foi realizado e o que falta para ser executado, sempre 

mantendo revisado e atualizado conforme as necessidades da empresa, este controle 

recomenda-se ser feito diariamente, pois acaba acumulando muito para o final do mês e com 

isso atrasando o planejado do mês seguinte. Sendo feito diariamente este controle ajudará a 

diminuir erros que possam surgir, conseguindo reverter à situação no momento (SANTOS, 

2009).  

Segundo Santos, existem mais que uma maneira de controlar dados, além da 

contabilidade pode ser feito controles paralelos, como destaca abaixo: 

 

Existem duas maneiras para se fazer o controle dos dados: pode ser por 

meio da contabilidade ou de um controle paralelo, isto é, um controle do realizado, 

que pode apurar imediatamente as informações e dá flexibilidade ao sistema. Essas 

fontes de informações são: o movimento das contas bancárias e os movimentos 
internos de caixa e extracaixa (2009, p. 25). 

 

Como citado acima pelo autor a revisão e controle de um fluxo de caixa pode ser 

feita mensalmente, mas para evitar problemas como erros sem saber como ocorreu, sugere-se 

que sejam feitas, diariamente, para que se ocorra algo, consiga-se resolver no momento, e 

com isso não se corra o risco de atrasar a projeção do mês seguinte. 

 

2.5 CONTROLES FINANCEIROS 

A respeito dos controles financeiros vale frisar que através deles podem ser tomadas 

decisões para a empresa, conforme Seleme (2009, p. 16) destaca “algumas informações 

financeiras necessárias para a tomada de decisões empresariais podem ser obtidas por meio de 

controles financeiros, que as tornam úteis, organizadas e confiáveis para as decisões”. 

Os controles financeiros possuem algumas funções para se obter um melhor 

desenvolvimento das atividades como conhecer precisamente a origem dos recursos 

financeiros, controlar as datas de entradas e saídas de recursos financeiros, ter exata noção da 

capacidade da empresa de assumir compromissos financeiros, analisar as fontes de recursos 

financeiros e analisar os prazos de pagamento e recebimento (SELEME, 2009). 

Já para Figueiredo e Caggiano (2008, p. 30) “controle está intimamente ligado à 

função de planejamento, quando se propõe assegurar que as atividades da firma estão em 

conformidade com os planos”. 

Bem como ressaltam os autores acima citados Figueiredo e Caggiano (2008, p. 30) 

“efetivamente, controle é um sistema de feedback que possibilita aos desempenhos serem 
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comparados com os objetivos planejados; controle é essencial para a realização do 

planejamento de longo e curto prazo”. 

De modo geral, os controles financeiros possuem um papel importante para a 

organização, eles são úteis para as decisões da empresa, e o seu acompanhamento diário são 

fundamentais para saber quais receitas e despesas ocorrem com mais frequência, bem como, 

verificar onde os investimentos estão sendo aplicados. 

 

- Controle de Estoque 

Como destaca Gitman o primeiro controle a ser feito em um fluxo de caixa é o de 

estoque, ele deve ser controlado pela administração da empresa e não deve ficar parado, 

cuidando para que não falte produto, fazendo com que perca a venda. 

  

O primeiro componente do ciclo de conversação de caixa é a idade média 

do estoque. O objetivo da administração de estoques, [...], é girá-los o mais 

rapidamente possível, sem perder vendas por faltas de estoque. O administrador 

financeiro tende a atuar como um assessor ou ‘fiscal’ em questões relacionadas a 

estoques: não exerce controle direto sobre eles, mas fornece informações ao 

processo de administração de estoques (2004, p. 516). 

 

O controle de estoque nada mais é que as entradas e saídas de mercadorias dentro de 

uma empresa e manter o controle de estoque dos produtos da mesma, através de sistemas ou 

planilhas contendo a identificação de cada produto, seu estoque inicial, registrar a compra, 

baixa, as saídas tendo assim a posição atualizada da quantidade que a empresa possui no 

estoque, bem como, o custo de cada produto. 

 

- Controle de Contas a Receber 

O segundo controle a ser feito é o de contas a receber, com ele fica mais fácil 

controlar o que cada cliente compra a prazo, lançando no sistema usado na empresa, como 

forma de garantia de pagamento cada cliente deveria ter uma ficha para poder assinar o que 

foi marcado, se comprometendo a pagar. Como explica Gitman: 

 

O segundo componente do ciclo de conversação de caixa é o prazo médio 

de recebimento, que vem a ser o tempo médio entre uma venda a prazo e a efetiva 

disponibilidade de fundos, com o pagamento à empresa. O prazo médio de 

recebimento possui dois componentes. O primeiro é o tempo entre a venda e o envio 

do pagamento pelo cliente; o segundo é o tempo entre envio do pagamento e a 
disponibilidade dos fundos recebidos na conta bancaria da empresa. A primeira parte 

do prazo médio de recebimento envolve a administração do crédito oferecido aos 

clientes; a segunda parte implica a cobrança e o processamento dos pagamentos 

(2004, p. 520). 
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Contas a receber é manter controlados os valores que a empresa tem a receber de 

seus clientes, ou seja, aqueles valores referentes às suas receitas efetuadas a prazo. Nesse 

sentido, seria a ordenação dos clientes, cujas vendas a este foram a prazo e a cada venda 

efetuada soma-se o valor na referida conta do cliente. Conforme ocorrem os recebimentos 

deve-se efetuar a baixa no respectivo cliente, atualizando o saldo de sua conta, mantendo 

assim a posição correta dos valores a receber.  

 

- Controle de Contas a Pagar 

O terceiro é o de contas a pagar, onde são controladas as contas da empresa que 

deverão ser pagas aos fornecedores num determinado tempo, como ressalta Gitman: 

 

O terceiro componente do ciclo de conversação de caixa, ou seja, o prazo 

médio de pagamento, também tem partes: o tempo desde a compra de produtos a 

prazo até o envio do pagamento pela empresa e o tempo de recebimento, 

processamento e cobrança consumido pelos fornecedores (2004, p. 528). 

 

Contas a pagar é um controle de tudo o que a empresa deve a seus fornecedores, 

através do registro dos valores das compras efetuadas a prazo, ordenadas por fornecedor, 

conforme a empresa paga as suas parcelas, deve ser efetuada a baixa dos valores, e quando 

houver mais compras a inclusão destes valores na conta do fornecedor. Desta forma, tem-se 

um controle individual do valor a pagar por fornecedor, assim como, o total das contas a 

pagar pela empresa. 

 

- Controle Mensal de Caixa 

Por mais que a empresa não seja organizada com a parte financeira, todos os seus 

gastos financeiros acabam sendo identificados, como por exemplo, através do controle de 

estoque, como cita Manzatti: 

 

Se a empresa promover operações sem a emissão do correspondente 

documento fiscal, isso será identificado pelo controle de estoque e pela 

movimentação de materiais, e seu valor será incorporado. Controlando o movimento 

de caixa e das contas bancárias, obtêm-se as informações da área financeira 

necessárias para a execução dos serviços contábeis com segurança (2015, p.14).  

 

Normalmente o controle de caixa diário seria mais correto, pois caso ocorra algum 

erro no final do dia, é mais fácil para saber corrigir, mas muitas vezes as empresas não 

conseguem fazer isso, diariamente, e acabam fazendo-o, todo final de mês, não que seja 

errado fazer assim, mas caso ocorra algum imprevisto ele se torna mais complicado de 
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resolver, mas não que seja impossível. Portanto um controle mensal de caixa se trata de todas 

as entradas, saídas e demais gastos de uma organização, contendo também todo o seu 

controle, como o de estoque que é um dos mais relevantes. 

 

- Controle das Despesas de Vendas  

O controle das despesas de vendas permite gerir os gastos com o que envolve 

algumas contas financeiras da empresa, como destaca abaixo Sardinha et al.: 

 

As despesas de vendas compreendem os gastos realizados com venda, 

distribuição e armazenagem. Os itens normalmente classificados como despesas de 

vendas e marketing são: salário e comissão dos vendedores, encargos sociais, 

propaganda, despesas de viagens, material de escritório, depreciação de veículos, 

combustível e seguros (2008, p. 18). 

 

As despesas de vendas tratam de gastos que a empresa tem em relação à fabricação, a 

imagem e à venda do produto, são gastos que precisa ter, para que o produto chegue com 

qualidade até o cliente. 

 

- Controle de Clientes 

O controle de clientes também se torna uma ferramenta importante em uma 

organização, cada cliente deve ter seu cadastro para quando desejar fazer uma compra a prazo 

não haver problemas, como coloca Souza: 

  

O cadastro do cliente nos dá uma série de informações úteis: nome, 

endereço, ramo de atividade, situação de crédito (bom ou mau pagador). O cadastro 

é uma radiografia permanente da situação do cliente. Se nos habituarmos a registrar 

sistematicamente todos os dados referentes ao cliente em sua ficha cadastral 

(clientes efetivos e potenciais), isso nos dará uma importante gama de informações 

que certamente irá facilitar no trabalho. Caso contrário, tudo pode virar um grande 

quebra-cabeça (2009, p. 62). 

 

É através dos clientes que se pode ter resultados positivos e para que isso aconteça 

deve-se evitar quaisquer problemas, portanto cada cliente deve conter uma ficha cadastral 

com dados úteis como destaca Souza (2009, p. 62) em sua colocação, para quando quiser 

fazer uma compra a prazo ser anotado seus gastos e o cliente assinar como uma forma de 

garantia para a empresa. 
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2.6 EMPRESA FAMILIAR 

Como ressalta Bueno, Fernández e Sánchez, as empresas controladas por seus 

fundadores só serão empresas familiares se continuadas geridas por seus descendentes. Assim 

explica os autores a seguir: 

 

Empresas de primeira geração (fundador): são empresas controladas pelo 

fundador. Para muitos autores, esse tipo de empresa só pode ser considerada familiar 
se algum membro da geração seguinte (filhos, sobrinhos) já estiver nela 

incorporado, desempenhando algum tipo de função (trabalhando como membro do 

conselho de administração, como proprietário, etc.) (2007, p.12). 

 

Percebe-se que quando a empresa é familiar a forma de gerir muitas vezes acaba se 

tornando mais complicado, pessoas da mesma família acabam se desentendendo mais quando 

se precisa tomar decisões. Bueno, Fernández e Sánchez (2007, p. 12) complementam, 

“quando família controla a empresa familiar ficam mais visíveis os conflitos e tensões na 

empresa, assim como a harmonia e união dessa família. Há maior probabilidade de conflitos, 

principalmente quando se trabalha em conjunto”. 

Normalmente quando a empresa acaba sendo uma firma familiar, muitas confusões 

acabam acontecendo, principalmente no setor financeiro, como por exemplo, a falta de um 

salário específico, para cada integrante. Como comenta Bueno, Fernández e Sánchez: 

 

O alto risco de confusão entre as finanças da empresa e as da família: em 

muitos casos, o pagamento de dividendos ou a remuneração são feitos de acordo 

com as necessidades familiares e não com os benefícios obtidos. E mais, existem 

casos em que inclusive as despesas domésticas ou particulares da família são pagas 
com cartões de crédito da empresa (2007, p. 15). 

 

Desse modo, costuma-se utilizar o termo empresa familiar quando o que se destaca é 

a empresa, a organização, cuja propriedade está nas mãos de uma família, que determina a 

orientação estratégica da empresa e pode, inclusive, liderar os próprios órgãos de governança 

e direção. 

 

Nesse caso, temos indivíduos que, por pertencerem à família proprietária 

da empresa, desenvolvem funções diretivas, mesmo sem possuírem ações ou cotas. 

Quando se fala em atividades diretivas, deve-se considerá-las em sentido amplo. 

Não nos referimos somente ao fator de ser o diretor geral da empresa. Também é 
uma função diretiva ocupar um cargo intermediário nas diversas áreas funcionais da 

organização (BUENO, FERNÁNDEZ e SÁNCHEZ, 2007, p. 14). 

 

Para ser de fato uma empresa familiar se destacam alguns requisitos na fala de 

Bornholdt:  
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Considera-se uma empresa familiar quando um ou mais dos fundamentos 

a seguir podem ser identificados numa organização ou grupo de empresas: a) O 

controle acionário pertence a uma família e/ou a seus herdeiros; b) Os laços 

familiares determinam a sucessão no poder; c) Os parentes se encontram em 

posições estratégicas, como na diretoria ou no conselho de administração; d) As 

crenças e os valores da organização identificam-se com os da família; e) Os atos dos 

membros da família repercutem na empresa, não importando se nela atuam; f) 

Ausência de liberdade total ou parcial de vender suas participações/quotas 

acumuladas ou herdadas na empresa (2005, p. 34). 

 

Por fim, percebeu-se que uma empresa familiar, possui algumas características para 

existir, como ser fundada por um integrante de uma família, e ter trabalhando nela herdeiros 

da mesma, como também ter integrantes da família na parte de gestão da organização 

podendo ou não ter ações a ela relacionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

3 METODOLOGIA 

O método da pesquisa deve apresentar os procedimentos empregados para realizar 

cientificamente o estudo, ou seja, o propósito do trabalho, o método de delineamento, as 

técnicas de coleta de dados e a técnica de análise, quesitos essenciais para se teorizar a 

prática. 

Em se tratando de uma pesquisa científica, torna-se indispensável estabelecer os 

processos metodológicos, os quais estarão sobrepostos dentro do andamento do estudo. Os 

caminhos metodológicos que se encontram aprovados pela autora dispõem-se apresentados 

neste capítulo. 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DA PESQUISA 

O estudo aqui apresentado se classifica quanto a sua natureza como teórico-empírico. 

Teórico, pois se embasará tanto em livros, artigos, sites e demais publicações relacionadas ao 

tema estudado, e empírico, pelo motivo de ser um estudo que estará sendo executado junto à 

empresa estudada. Rodrigues (2007, p. 3) diz que uma pesquisa teórica “tem como objetivo 

ampliar generalizações, definir leis mais amplas, estruturar sistemas e modelos teóricos, 

relacionar e enfeixar hipóteses”.  

A abordagem utilizada quanto ao tratamento de dados para realização deste estudo 

será qualitativa e quantitativa, que segundo Diehl e Tatim se destacam como:  

 

Pesquisa qualitativa: os estudos qualitativos podem descrever a 

complexidade de determinado problema, a interação de certas variáveis, 

compreender e classificar os processos dinâmicos vividos por grupos sociais, 

contribuir no processo de mudança de determinado grupo e possibilitar, em maior 

nível de profundidade, o entendimento das particularidades do comportamento dos 

indivíduos (2002, p. 74).  

 

Uma pesquisa quantitativa define-se por se tratar de estudos que trabalham com 

quantificação em coletas ou mesmo em informações de técnicas estatísticas, garantindo os 

resultados e se evitando erros nas análises e interpretações, possibilitando inferências seguras 

(DIEHL e TATIM, 2002). A pretensão é coletar e analisar os dados financeiros da empresa, 

alocando ao modelo de ferramenta gerencial oferecido como controle financeiro. 

Quanto aos fins (objetivos propostos) deste trabalho, pode-se dizer que se tem uma 

pesquisa exploratória. Segundo Diehl e Tatim (2002, p. 77) “a pesquisa exploratória tem 

como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais 

explícito ou a construir hipóteses. Estas pesquisas têm como objetivo principal o 



37 

 

aprimoramento de ideias ou a descoberta de novas hipóteses”. Portanto neste trabalho será 

citada como exploratória por estar estudando a implantação de um fluxo de caixa, através de 

um controle financeiro de uma microempresa. 

Quanto à conduta desta pesquisa se obtém um estudo de caso, que segundo Diehl e 

Tatim (2002, p. 87) “o estudo de caso é caracterizado pelo estudo profundo e exaustivo de um 

ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo e detalhado conhecimento, tarefa 

praticamente impossível mediante os outros delineamentos considerados”.  Este trabalho se 

classifica um estudo de caso, pois os dados coletados e os resultados obtidos se aplicam 

apenas a empresa estudada nesta pesquisa. 

 

3.2 UNIDADE DE ESTUDO 

Segundo Diehl e Tatim (2002, p. 92) “população ou universo é um conjunto de 

elementos passíveis de serem mensurados, com respeito às variáveis que se pretende levantar. 

A população pode ser formada por pessoas, famílias, empresas, ou qualquer outro tipo de 

elemento, conforme os objetivos da pesquisa”.  A população a ser trabalhada neste estudo é 

uma pequena empresa do ramo alimentício, situada no interior de Tapejara/RS, que está há 11 

anos no mercado, sendo uma empresa familiar. Através de uma conversa prévia com os 

proprietários da empresa, identificou-se a necessidade de ter um foco maior no setor 

financeiro. Com isso se propôs a ideia de ser implantado um fluxo de caixa para melhor 

controle do caixa.  

A amostra deste estudo é o setor financeiro onde serão coletados dados como 

entradas, saídas e demais gastos. Ainda segundo Diehl e Tatim (2002, p. 92) “amostra é uma 

porção de elementos ou parcelas convenientes selecionadas da população”. Como citado 

acima, através da amostra serão coletados dados para lançar em um software, com o propósito 

de implantação de um fluxo de caixa para a empresa poder ter mais detalhado seu caixa e com 

isso poder tomar suas decisões com mais exatidão. 

Primeiramente para realização da implantação de um fluxo de caixa foi preciso entrar 

em contato com a organização para saber como funcionava a parte financeira da mesma, 

percebeu-se que eles tinham já um controle de finanças, mas que era somente em uma 

planilha do Excel. Sendo que quando conseguiam, lançavam as entradas, saídas e demais 

gastos da empresa, e junto misturando algumas finanças da família, não podendo assim ter um 

controle correto somente da parte empresarial. 
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Diante disso, em entrevista com os integrantes da empresa, juntamente com a 

proprietária, viu-se a necessidade de implantar um software para controle financeiro somente 

da parte empresarial, para conseguir saber quais são os valores exatos da empresa.  

Com isso apresentou-se alguns modelos de softwares já citados e detalhados no 

referencial teórico. Dentre os três foi escolhido o software MarketUP, sendo que a escolha foi 

feita juntamente com os membros da empresa. Algumas das vantagens que levaram a escolha 

deste programa foram o fato dele ser gratuito e responder as necessidades para desenvolver 

este trabalho, como dispor de um controle de fluxo de caixa, controle de estoque e de clientes.  

Além disso, o software apresenta muitas outras funcionalidades que podem ser 

utilizadas, mas que não serão abordados neste trabalho e que poderão ser melhor exploradas e 

utilizadas pela empresa conforme ela for se adaptando ao programa. Abaixo, serão 

apresentados alguns processos que foram feitos com o programa escolhido e que visam 

atender aos objetivos específicos desta pesquisa. 

Após a escolha do programa, a secretária da empresa estudou detalhadamente o 

manual que vinha junto do mesmo, para entender melhor o funcionamento do software, diante 

disso, a secretária começou contar o estoque da empresa para lançar no programa e ter um 

controle de estoque, que antes não existia. 

Em seguida a empresa começou a juntar os dados de seus clientes para criar 

cadastros de clientes no software, pois antes era apenas anotado em um caderno sem garantia 

de pagamento nenhum das contas a prazo de seus clientes. 

Posteriormente foi feito a implantação do fluxo de caixa, como anteriormente ao mês 

de julho de 2016 os valores não eram de acordo, por estrarem envolvidos junto com o 

dinheiro da família, optou-se por não serem lançados, e sim a partir dos meses de julho, 

agosto e setembro de 2016, e assim sucessivamente pela empresa. 

Depois de ter feito a implantação, foi realizada uma entrevista (conforme Apêndice 

A) não estruturada com os gestores da empresa para saber como foi a mudança e se foi de 

grande valia para eles. 

 

3.3 INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS 

Para se conhecer detalhadamente o processo da empresa o instrumento de coleta de 

dados será uma entrevista não estruturada que quer dizer, segundo os autores Diehl e Tatim 

(2002, p. 96) que “o entrevistado tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente uma 

questão. Em geral, as perguntas são abertas e podem ser respondidas dentro de uma 
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conversação informal”. O propósito da entrevista é conversar com o administrador da 

organização em questão, procurando conhecer as informações sobre a gestão financeira do 

negócio, tais como: ingressos, desembolsos, compras de matéria-prima, salários, entre outros. 

 

3.4 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

A análise e interpretação dos dados se darão a partir dos dados coletados e 

disponibilizados pela empresa, como destaca Diehl e Tatim:  

 

Na pesquisa tanto de caráter quantitativo quanto qualitativo, existe a 

necessidade de realizar a organização dos dados coletados para que então possam ser 

interpretados pelo pesquisador. Para tanto, existem instrumentos específicos de 

análise dos dados, os quais se adequam aos diferentes tipos de pesquisa e material 

colhido (2002, p. 105). 

 

Os dados utilizados na pesquisa foram retirados do livro caixa, notas fiscais de 

fornecedores e dados de clientes que serviram de base para elaboração do fluxo de caixa, 

cadastro de clientes e cadastro do estoque.  

Os dados serão lançados em um software conforme a Figura 4 para melhor 

organização e elaboração de um fluxo de caixa para contribuir com a gestão financeira da 

empresa, fazendo com que assim se atinja os objetivos da pesquisa e responda ao problema 

proposto. 

 

 

Figura 4: Software - Programa MarketUP 

Fonte: Dados da Internet. 
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4 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

A empresa estudada está situada no interior da cidade de Tapejara/RS, é uma 

empresa familiar, do ramo alimentício e se encontra no mercado há 11 anos, buscando maior 

qualidade e melhor atendimento a seus clientes. No momento três pessoas da família 

trabalham na empresa. 

A ideia de iniciar a unidade de panificados surgiu a partir de uma iniciativa da 

cooperativa da qual os proprietários são associados, que comercializava os produtos através 

do PAA (Programa de Aquisição de Alimentos), via Conab (Companhia Nacional de 

Abastecimento).  

A cooperativa alugou uma peça em uma casa, comprou alguns equipamentos e 

realizou cursos de manipulação de alimentos com as mulheres associadas à cooperativa. A 

partir daí uma das mulheres assumiu os trabalhos da agroindústria de panificação, onde 

coordenou por aproximadamente 2 anos.  

Após esse período observou-se a dificuldade em manter as atividades, devido aos 

horários de trabalho e também porque as mulheres que ali trabalhavam não tinham veículos 

de transporte e moravam longe da padaria. Sendo assim, a cooperativa fez uma proposta para 

a associada proprietária da casa para que assumisse a responsabilidade pela produção. 

Neste período, a padaria precisava de reformas e investimentos para sua 

continuidade, por isso a cooperativa negociou com a coordenadora da agroindústria para que 

se tornasse proprietária do negócio e realizasse os investimentos necessários. A partir daí, foi 

feito um projeto via Pronaf Mulher, para conseguir o capital necessário para a realização de 

investimentos na unidade de produção. 

Com a troca de proprietários, a padaria realizou as reformas necessárias nas 

instalações. Além disso, uma nova legislação se instalava no município para as indústrias do 

ramo alimentício. Dessa forma, a proprietária realizou o curso de Boas Práticas de Fabricação 

para obter o selo de qualidade no programa “Sabor Caseiro”, além do alvará sanitário. 

A partir disso, a padaria seguiu com a comercialização via Conab, porém ampliou a 

diversidade de produtos e iniciou novos meio de comercialização, como as vendas a domicílio 

e as vendas para merenda escolar nas escolas da região.  

No ano de 2012, a empresa solicitou a inclusão no programa “Sabor Gaúcho”, um 

programa de agroindústria familiar do Governo do Estado. Novamente foram realizadas 

adequações da unidade, principalmente nos aspectos ambientais, com o objetivo de conseguir 

o certificado. Com a inclusão no programa, que ocorreu no ano de 2014, a padaria conseguiu 



41 

 

a liberação para comercializar os produtos para qualquer lugar do Estado do RS com a marca 

própria, com emissão de notas pelo bloco de produtor.  

Atualmente, a padaria realiza a venda dos seus produtos para merenda escolar em 

vários municípios da região, de onde provém a maior parte da sua renda, além das vendas a 

domicílio e na própria empresa.  
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Primeiramente viu-se a necessidade de lançar todos os insumos e produtos 

utilizados/fabricados pela empresa, para assim poder ter um controle de estoque correto. 

Após, conforme ocorrer as vendas o software automaticamente vai descontando de seu 

estoque. Assim, a empresa consegue manter o controle do seu estoque. Na Figura 5 uma 

demonstração da tela onde é possível efetuar o cadastro de produtos pelo software escolhido: 

 

 
Figura 5: Tela para cadastro de Produtos 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 

 

Através da implantação do software de gestão é possível ter um maior controle do 

estoque, pois é feito o cadastro dos produtos industrializados juntamente com sua receita de 

matéria-prima. Com isso, quando fizerem a venda da mercadoria é feita a baixa instantânea do 

estoque de matéria-prima também. Foram cadastrados 134 produtos. Entre eles pode-se 

perceber na Figura 6, que há matéria-prima dos produtos industrializados bem como produtos 

de venda direta. 

 

 
Figura 6: Controle de Estoque 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 
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Logo após, iniciou-se a coleta dos dados de todos os clientes da empresa, estando 

eles em dia ou não, para serem lançados no programa. Devido ao grande número de clientes, a 

função cadastro de clientes do software continua sendo alimentada, até porque sempre surgem 

novos clientes e estes também podem ser incluídos no cadastro. Como pode-se ver na Figura 

7, a tela onde é preenchida a ficha cadastral: 

 

 
Figura 7: Tela de cadastro de Clientes 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 

 

Além de ter os clientes devidamente cadastrados no sistema, para quando for feita a 

compra a prazo, cada um deles tem uma ficha de controle manual para quando precisar 

comprar a prazo, seja colocado o que foi gasto, e o cliente assinar, para ter um controle 

correto, pois como a empresa faz vendas a domicílio também, não tem como ter o sistema 

junto. Na Figura 8 pode-se ver a função Clientes, onde é realizado o controle de clientes no 

programa escolhido: 
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Figura 8: Tela de controle de Clientes 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 

 

Por fim e mais importante, o controle do fluxo de caixa. Como antes os gastos não 

eram somente da parte empresarial, foram ignorados, e começados a serem lançados e 

avaliados a partir dos meses de julho, agosto e setembro de 2016. 

Abaixo, na Figura 9 está o fluxo de caixa do mês de julho, onde se começou no 

programa sem um saldo inicial por não ter sido lançado os meses anteriores, neste mês a 

empresa apresentou um total de entradas de R$ 10.874,35, saídas R$ 7.452,26, e um saldo 

final bem visualizado de R$ 3.422,09: 

 

 
Figura 9: Controle do Fluxo de Caixa do mês de julho/2016 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 
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Na Figura 10 está o fluxo de caixa do mês de agosto, onde seu saldo inicial foi de R$ 

3.422,09, sendo que se obteve um total de entradas de R$ 10.668,70, saídas R$ 12.106,17, e 

um saldo final um pouco menor de R$ 1.984,62: 

 

 
Figura 10: Controle do Fluxo de Caixa do mês de agosto/2016 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 

 

Na Figura 11 está o fluxo de caixa do mês de setembro, onde seu saldo inicial foi de 

R$ 1.984,62, neste mês teve-se um total de entradas de R$ 11.908,11, saídas R$ 10.004,40, e 

um saldo final de R$ 3.888,33: 

 

 
Figura 11: Controle do Fluxo de Caixa do mês de setembro/2016 

Fonte: Dados da pesquisa/2016. 
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Como vimos nas figuras 9,10 e 11, foi avaliado o fluxo de caixa de três meses do ano 

de 2016, pois como já foram citados, os meses anteriores foram ignorados pelo fato de não 

serem saldos exatos. Avaliando esses três meses percebeu-se que através deste programa eles 

conseguem ter dados mais precisos, se lançados corretamente. As figuras utilizadas na 

apresentação dos resultados mostram os dados num todo de cada mês, mas se caso for 

necessário neste software pode-se ver os lançamentos detalhados conforme cada dia em 

determinado mês que se deseja. 

Após a implantação há o início da utilização do programa escolhido pela empresa, 

para responder aos objetivos da pesquisa, foi realizada uma entrevista com os gestores da 

empresa para que estes pudessem efetuar uma avaliação do software. Através de uma 

entrevista não estruturada foram coletadas algumas informações referentes a uma avaliação 

sobre o funcionamento e aplicação do software MaketUP. Os proprietários da empresa 

notaram que a gestão financeira da empresa melhorou em vários aspectos, principalmente no 

que diz respeito a separação das finanças da empresa com as da família, e a definição de um 

“salário” para cada trabalhador, que antes era inexistente. Além disso, houve a implantação do 

controle de estoque e cadastro de clientes, o que facilitou muito no processo produtivo e 

controle das contas a receber. 

Ao serem questionados sobre o desafio de implantar estas mudanças, os proprietários 

comentaram que o período inicial foi de dificuldades. Neste período, além da implantação do 

software, a empresa teve um aumento em sua produção e vendas. Porém, foi uma experiência 

muito valiosa, no sentido de realizar mudanças na empresa que podem contribuir com a 

gestão financeira e do processo produtivo como um todo, além de permitir a realização de 

uma projeção para o futuro da empresa.  

Os proprietários consideram importante destacar alguns pontos observados durante a 

realização do trabalho. Em relação ao software implantado, percebeu-se que ele é um ótimo 

programa para quem está iniciando um negócio, ou aqueles que já o tem há algum tempo mas 

ainda não tem controle financeiro. Porém, para a empresa estudada, não foi tão efetivo para o 

cadastro de clientes, pois a empresa vende a domicílio, e por ser um software online, sem 

aplicativos para celular e tablete, a utilização do cadastro de clientes fica comprometida nestes 

casos. 

Além disso, a organização percebeu a necessidade da criação de uma conta bancária, 

já que agora as finanças familiares e empresariais são separadas. A partir deste trabalho, 

também se percebeu a necessidade de melhorar a visualização e divulgação da empresa, para 

que os produtos possam chegar a mais pessoas. O ponto mais importante observado foi a 
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importância do controle financeiro para o bom funcionamento da empresa. Com a realização 

deste trabalho observou-se várias melhorias nas finanças da empresa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O foco principal deste trabalho teve como objetivo implantar um fluxo de caixa em 

uma pequena empresa familiar, no interior de Tapejara/RS, e com isso precisou ter controles 

de estoque e de clientes também para ser possível seguir com a implantação. 

Diante disso, foi conversado com a direção da empresa propondo esta implantação. 

Após explicar todo o procedimento e eles concordarem com isso foram apresentados três 

modelos de software para que os gestores pudessem selecionar um para implantar. O 

detalhamento destes está no item 2.4.  

Sendo assim, escolhido o software MarketUP, foram lançadas as entradas, saídas e 

demais gastos da empresa dos meses de julho, agosto e setembro de 2016, pois anterior a estes 

meses não se tinha um saldo correto. Além disso, como citado acima, foram feitos controles 

de estoque e de clientes. 

Na parte do controle de estoque, foi cadastrada a matéria-prima de todos os produtos 

industrializados e juntamente os produtos de venda direta, neste cadastro conforme serão 

cadastrados os produtos fabricados pela empresa, pode ser cadastrada a receita de produtos 

industrializados, e com isso cada vez que este for vendido será descontado do estoque, porém 

nem todas as receitas foram cadastradas ainda, este processo continuará em andamento. 

Na parte do controle de clientes, a empresa em questão, apenas anotava o nome da 

pessoa e o que foi gasto em um caderno sem nenhuma forma de garantia de poder receber 

depois, diante desta situação, estão sendo ainda coletado dados dos clientes para 

preenchimento de uma ficha e também no programa utilizado, para assim ter mais garantia. 

É notável que a implantação deste software foi de grande valia, pois foi possível ter 

mais controle no setor financeiro, trazendo resultados imediatos. A ferramenta também 

facilitou no controle de caixa dando mais exatidão nos valores e na movimentação do mesmo. 

Auxiliando também no estoque, onde ficou disponível a consulta de cada produto, sendo 

assim a empresa tem mais agilidade e confiabilidade. O sistema também possui um controle 

de clientes, tendo as contas a pagar e a receber, sendo elas à vista ou à prazo. Entretanto, 

quando se trata de entregas a domicílio a empresa não consegue usufruir, pois ainda não foi 

desenvolvido um aplicativo para celulares e/ou tabletes, sendo assim são utilizadas fichas 

impressas.    

Por fim, através de uma entrevista não padronizada com os proprietários da empresa 

em questão, viu-se que apesar das dificuldades de implantar esse software, eles resolveram se 

comprometer a esta mudança e, após todos os processos para implantação e utilização do 

mesmo, notaram que o resultado foi satisfatório. 
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APÊNDICE A – ENTREVISTA DE AVALIAÇÃO COM OS GESTORES DA 

EMPRESA 

 

Para concluir-se os objetivos deste trabalho, é necessário que seja feita uma avaliação 

da implantação do fluxo de caixa com os gestores da empresa. Para tanto é necessário que seja 

feita uma avaliação sobre os aspectos relacionados a implantação do software como:  

 

1. Houve mudanças nos controles financeiros?  

2. Houve dificuldades para realizar a implantação do software? 

3. Cite alguns pontos importantes que gostariam de destacar. 

4. Perceberam algumas necessidades que poderia ser aplicadas posteriormente? 

 


