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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa apresenta como tema central as atividades que devem ser desenvolvidas
pela administração financeira na busca da construção de um modelo de fluxo de caixa
projetado eficiente para a realidade da empresa analisada. Diante dessa perspectiva, traz como
problema de pesquisa verificar quais ações, técnicas e ferramentas deverão ser adotadas pela
empresa AMMA indústria e comércio de acessórios para móveis Ltda. para implantação do
fluxo de caixa projetado. Tem como objetivo geral avaliar os procedimentos necessários à
implantação do fluxo de caixa projetado em uma indústria de móveis, sendo esse seguido
pelos objetivos específicos que são: identificar os processos de controle de custos, despesas,
compras e vendas existentes na empresa; avaliar as ferramentas de gestão financeiras
adequadas à realidade da empresa; e propor um modelo de fluxo de caixa projetado.
Justifica-se esse estudo pela necessidade que as empresas têm em ter tempo hábil em
decidir o que fazer com seus recursos ou a falta desses, e antecipar-se frente aos cenários
financeiros que a empresa vivenciará durante suas atividades. Por esse motivo, o papel do
gestor financeiro é evidenciado e citado por diversos autores como sendo um dos principais
cargos existentes em uma organização.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

A fundamentação teórica é evidenciada por diversos autores, sendo que, pode-se
destacar como principais Padoveze, Zdanowicz e Frezatti que trouxeram solidez as bases
teóricas desse trabalho. Iniciou-se esse capítulo trazendo as funções do gestor financeiro, as
habilidades e técnicas que devem ser trabalhadas por ele na busca pela maximização dos
resultados da organização. Ainda Padoveze e Taranto elencam as principais funções da
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tesouraria, as quais estão diretamente ligadas aos gestores financeiros. Partindo desse
pressuposto, o próximo subtítulo é o planejamento, atividade chave para todos os demais
processos administrativos, que buscam evidenciar as metas que a organização possuie as
formas para se atingi-las. A estrutura do planejamento também segmentou o estudo, na busca
de demonstrar as maneiras que melhor identificam as técnicas a ser utilizadas para atingir as
metas organizacionais.
Os orçamentos, o próximo subtítulo do capítulo, formam elos, que em conjunto,
resultam nas técnicas de demonstração em números do planejamento. É, a maneira com a qual
os gestores dimensionarão as atividades para que o planejamento seja atingido. Parte do
orçamento de vendas em unidades e em valores monetários, orçamento de custos com
matérias-primas, orçamento de custos com mão-de-obra direta, gastos gerais de fabricação,
despesas administrativas, comerciais e de vendas. Os prazos médios com os recebimentos e
desembolsos também geram planilhas para a obtenção do objetivo desse trabalho, o fluxo de
caixa projetado.
Passados os subtítulos que citam os orçamentos, o seguinte traz o resultado existente
entre o planejamento e orçamentos, o demonstrativo de fluxo de caixa projetado. Descreve-se
nesse, a forma com a qual a empresa administrou seus recursos, pois entre as diversas
operações efetuadas, o resultado é trazido pelos números, transmitindo a real situação de caixa
da empresa, que possibilita a tomada de decisões pelos gestores para melhor gerirem os
recursos disponíveis ou a escassez desses.
Nesse sentido, Sobanski (2007, p.63) relata uma das necessidades da existência do
fluxo de caixa projetado:
Ao planejar o caixa, estabelecem-se os valores mínimos desejados como saldos.
Deste modo, o orçamento não é feito para se apurar o saldo de caixa, que já foi
determinado anteriormente; o orçamento permite, sim, verificar se as
movimentações de numerário geram excessos ou insuficiências em relação àqueles
saldos.

Verifica-se com a possibilidade de antecipar-se aos resultados financeiros de uma
empresa, a eficiência que pode ser trazida, beneficiando assim a organização e os que dela
fazem parte. Os gestores devem focar suas forças em antever com plenitude todas as
oportunidades dessa ferramenta de gestão
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METODOLOGIA

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, uma vez que pouco se
sabe sobre os controles atuais da empresa analisada, e também sobre a confecção de um
modelo próprio de fluxo de caixa. Em relação à abordagem da pesquisa, utilizou-se um
instrumento predominantemente qualitativo, pois serão apresentados como resultado
conclusões acerca do problema estudado em forma de opinião sobre os resultados obtidos e a
população envolvida será pequena. A entrevista semiestruturada será aplicada aos
administradores da empresa para a real posição das condições de ser implantado o fluxo de
caixa.

APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS

Os resultados obtidos pelo desenvolvimento do estudo, através da apreciação da
análise documental e das entrevistas aos proprietários e ao especialista, levarão a constatação
de que a pesquisa propiciou a averiguação das atividades desenvolvidas pela empresa e
objetivou construir subsídios para que o objetivo central fosse atingido.
Foram efetuadas análises para descobrir as lacunas que existiam na empresa, e após
identificou-se a melhor maneira de conduzi-las, de forma que a melhoria nos processos
tornasse possível a construção de um fluxo de caixa projetado, com seu planejamento e seus
orçamentos. A administração da empresa atuou diretamente no desenvolvimento das planilhas
que fizeram parte dos orçamentos.
A construção dos orçamentos com suas premissas tiveram total intervenção dos
proprietários, que citaram durante a entrevista como as vendas se comportam durante os
meses, a sazonalidade existente. Partindo desse orçamento, para a construção das projeções de
matérias-primas contou-se com as informações dos proprietários também, que repassaram o
aumento percentual que os fornecedores já praticavam no início de 2013. Isso possibilitou
trabalhar mais à margem da realidade do mercado, e mais próximo do resultado real da
empresa.
A elaboração dos demais orçamentos, como o de mão-de-obra direta, de gastos gerais
de fabricação, de despesas administrativas, comerciais, e de vendas, surgiram baseados no
primeiro orçamento e mais relevante, o de vendas. Com base nessas informações, o último
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objetivo específico, que era a proposta de implantação de um fluxo de caixa projetado,
tornou-se mais fácil, uma vez que se passou a conhecer as projeções e os prazos médios de
recebimentos e desembolsos.

CONSIDERAÇÕES

O estudo baseado em teorias, análise de dados e entrevistas, trouxe a revelação da
necessidade de uma gestão financeira adequada para cada empresa, independente do porte da
mesma. Os autores identificam a necessidade da consolidação desse setor para a
sobrevivência das organizações.
Foi observado que os objetivos desse estudo foram atingidos, pois a administração da
empresa admitiu ser de extrema importância uma melhoria na gestão financeira, baseados no
estudo de caso e observado pelos novos números demonstrados pelo fluxo de caixa projetado
construído.
Um software de gestão foi identificado como sendo uma ferramenta indispensável
para o lançamento das notas fiscais de entrada, originando assim um histórico efetivo para as
próximas projeções. Após, admitiu-se também a relevância de lançamento das despesas para
também haver um controle maior nos desembolsos efetuados pela empresa.
Pode-se concluir que o estudo concretizou seus objetivos uma vez que a administração
da empresa está disposta a adotar a ferramenta de fluxo de caixa projetado, pois se
demonstrou através da pesquisa que o fluxo de caixa projetado, seguido de seus orçamentos e
planejamento poderá traduzir-se em melhoria na eficiência da gestão financeira.
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