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RESUMO 

 

A literatura financeira é unânime em apontar uma relativa distância entre a teoria e a prática 

ao mencionar que a maior parte das pequenas empresas não possui um controle efetivo de 

suas finanças e nem se utilizam de ferramentas administrativas na gestão financeira da 

empresa. Apesar de constatar a existência de quantitativo de trabalhos sobre o tema fluxo de 

caixa, são necessários estudos mais práticos envolvendo a investigação da rotina de pequenos 

negócios, uma vez que o modelo teórico, quando aplicado na realidade de pequenas empresas, 

encontra inúmeras barreiras a serem contornadas para sua correta implantação e manutenção. 

Diante desta problemática este trabalho busca identificar as dificuldades que uma pequena 

empresa encontra em montar e manter uma rotina de fluxo de caixa. Sendo assim, para 

responder ao questionamento levantado neste trabalho buscou-se inicialmente, se adentrar em 

um ambiente de negócio o qual foi escolhido por conveniência dado a familiaridade com o 

mesmo configurando-se assim como método de pesquisa o estudo de caso. As coletas de 

dados foram obtidas por meio da observação do tipo participativa e entrevista semi 

estruturada de forma a facilitar a entabulação das falas no mais próximo possível do real tendo 

o cuidado de retomar com foco sempre que o individuo de pesquisa se desviasse. O plano de 

registro de dados considerou papel no formato de bloco e a utilização de aplicativos de celular 

para anotação ou até mesmo recolhimento de explicações tecidas via gravação em imagem. O 

procedimento de análise se baseou em esquemas e comparações entre elementos teóricos e as 

descrições capturadas em campo. Após o levantamento de todos os dados necessários para o 

entendimento do funcionamento de uma lavanderia doméstica foi possível constituir a reunião 

de elementos que elucidasse as dificuldades que a empresa encontra em montar e manter uma 

rotina de fluxo de caixa. Foram procedidas simulações nos 180 dias de 2015 e em todas o 

caixa perfilou estresses. Esses sem que os gestores proprietários não tivessem a menor ideia 

de sua magnitude. A própria dinâmica do funcionamento diário da empresa concentrado na 

figura dos mesmos impede a manutenção fidedigna do sistema de fluxo montado 

 

Palavras-chave: Fluxo de Caixa. Lavanderia Doméstica. Pequena Empresa. 



 

 

ABSTRACT 

 

Cash flow as a financial tool, presents itself as extremely important to assist the manager to 

plan the company's finances. It is necessary to understand properly measure and manage the 

cash flows so that, in possession of valuable information extracted from the cash flow of the 

company, managers underlying its decisions on hard facts. There is, however, a relative 

distance between theory and practice. Most small businesses do not have effective control of 

their finances or make use of administrative tools in the financial management of the 

company. Faced with this problem and trying to understand the difficulties of building and 

feedback data on cash flow in small business management, this work seeks to identify, as a 

general goal, the difficulties that a small business is to assemble and maintain a cash flow 

routine and for this, the study sought to achieve the following specific objectives: To name the 

frameworks concepts of cash flow; Discuss models of cash flow; Empirically describe the 

structuring of cash flow; Empirically enumerate the construction difficulties of the cash flow 

and raise the issues around feedback data of the built cash flow. So to answer the questions 

raised in this paper sought to initially through a literature review, the theoretical and, second, 

the researcher collected data and information directly from the source initiating a case study 

in a small company engaged in the area of providing laundry services, headquartered in the 

Greater Recife in Pernambuco. After surveying all the data it was possible to constitute the 

meeting elements that elucidate the difficulties that the company is in assemble and maintain 

a cash flow routine. 

 

Keywords: Cash flow, Domestic laundry, Small Business 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte (MPE), 

conforme Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006, em seu capítulo II, define 

que Microempresa é aquela que aufere, em cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior 

a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e que Empresa de Pequeno Porte é a que 

aufere, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais) e igual ou inferior a R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil 

reais). Entretanto, conforme o IBGE a definição de MPE pode ser feita também pelo número 

de pessoas ocupadas na empresa sendo classificadas como microempresas aquelas nas 

atividades de serviços e comércio com até 9 pessoas ocupadas, e como pequena empresa as 

que tenham entre 10 e 49 pessoas ocupadas. 

Conforme o estudo do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 

(SEBRAE), sobre Participação das Micro e Pequenas Empresas na Economia Brasileira, 

(SEBRAE, 2014), as micro e pequenas empresas já são as principais geradoras de riqueza no 

comércio no Brasil (53,4% do PIB deste setor). No setor de Serviços, mais de um terço da 

produção nacional (36,3%) têm origem nos pequenos negócios.  

No setor de serviços um ramo que vem crescendo bastante nos últimos anos é o de 

lavanderias. Para se ter uma ideia de tal crescimento um levantamento realizado pelo Sebrae-

SP e pela Associação Nacional de Empresas de Lavanderia (Anel) mostra que até 2016 é 

previsto um crescimento no mercado brasileiro de lavanderias de 25%. 

As altas taxas de crescimento são justificadas por diversos fatores: significativa 

participação da mulher no mercado de trabalho, a tendência de cada vez mais moradias 

menores com espaço bem reduzido para a área de serviço das residências, a escassez de 

recursos naturais, a elevação do custo da energia elétrica, as olimpíadas previstas para o ano 

de 2016 e por último, a emenda constitucional que dá mais direitos aos trabalhadores 

domésticos encarecendo o salário dos empregados dificultando a contratação deste tipo de 

mão de obra. 

O Fluxo de Caixa, como ferramenta financeira, apresenta-se como de extrema 

importância para auxiliar o gestor a planejar as finanças da empresa. Faz-se necessário 

entender, medir e administrar corretamente os fluxos de caixa para que, de posse de valiosas 

informações extraídas do fluxo de caixa da empresa, os gestores respaldem suas decisões em 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lcp%20123-2006?OpenDocument
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fatos concretos. 

Há, entretanto, uma relativa distância entre a teoria e a prática. A maior parte das 

pequenas empresas não possui um controle efetivo de suas finanças nem se utilizam de 

ferramentas administrativas na gestão financeira da empresa. Segundo Sá (2006), 

constantemente as empresas deparam-se com situações financeiras desagradáveis. Algumas 

com um déficit de caixa outras com excesso de recursos. Tal fato ocorre, muitas vezes, porque 

os gestores não utilizam ferramentas adequadas para os auxiliarem na tomada de decisão. 

Golde (1986) comenta que o procedimento natural de uma pequena empresa é esquivar-se do 

planejamento, por este significar que o gestor deverá manipular incertezas sobre as quais ela 

parece ter pouco controle. 

Diante desta problemática e buscando compreender as dificuldades de edificar e 

retroalimentar os dados no fluxo de caixa na gestão da pequena empresa, este trabalho busca 

identificar, como objetivo geral, as dificuldades que uma pequena empresa encontra em 

montar e manter uma rotina de fluxo de caixa. 

Com propósito de alcance de tal objetivo, foi delineado os seguintes objetivos 

específicos:  

Elencar os arcabouços conceitos de fluxo de caixa; 

Discutir os modelos de fluxo de caixa; 

Descrever empiricamente a estruturação de um fluxo de caixa;  

Enumerar empiricamente as dificuldades de construção do fluxo de caixa;  

Levantar as problemáticas em torno de retroalimentação de dados do fluxo de 

caixa edificado; 

Esta pesquisa justifica-se pela importância de buscar no dia-a-dia de 

funcionamento de uma empresa, as dificuldades e problemas que levam uma organização a  

utilizar a ferramenta de fluxo de caixa na gestão financeira do negócio.  

Apesar de constatar a existência de quantitativo de trabalhos sobre o tema fluxo 

de caixa, são necessários estudos mais práticos envolvendo a investigação da rotina de 

pequenos negócios, uma vez que o modelo teórico, quando aplicado na realidade de pequenas 

empresas, encontra inúmeras barreiras a serem contornadas para sua correta implantação e 

manutenção. 

Considerando a convivência familiar desde a infância até o matrimônio, quando 

àquela diminuiu por conta de mudança de contexto familiar, mas que indiretamente a 
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realidade vivenciada parece uma extensão da nova vida contraída, tinha ciência que as 

empresas de porte pequeno, ainda entendem que o fluxo de caixa visa apenas registrar o que 

ocorre no presente, ou seja, movimentações diárias de entrada e saída de dinheiro em seu 

cotidiano de funcionamento. Há uma dissociação na compreensão entre planejamento 

financeiro e fluxo de caixa, como se fossem atividades independentes e sem conexões. Não 

compreendem que a ferramenta do fluxo de caixa diário é a chave para o planejamento 

financeiro, ou seja, a extrapolação do presente para o futuro. 

Sobre este aspecto a contribuição prática deste trabalho se dá justamente na 

provocação de uma reflexão sobre o poder estratégico que o fluxo de caixa tem quando feito e 

compreendido de maneira correta.  

 

1.1 Escolha do objeto e delimitação 

 

A literatura bem como a realidade retratada principalmente na mídia impressa 

especializada é pródiga em expor os percalços porque passam a gestão das finanças de 

empresas encampadas no rótulo de nano, micro e pequenos negócios. Esta pesquisa não se 

aterá às dificultosas e infrutíferas discussões quanto à fronteira que define e enquadra a 

configuração de nano, micro e pequena empresa. No entanto, para atender as reflexões do 

estudo ora relatado, convenientemente optou-se pela pequena empresa considerando os 

seguintes elementos diferenciais abaixo explicitados: 

a) Nanonegócio 

A pessoa condutora do empreendimento é literalmente única. Faz tudo: compra, 

vende, produz e atende o cliente tal como o pipoqueiro, o tapioqueiro e o bomboniere de 

ponto de ônibus, citados a título de ilustração. Aqui os controles de gestão estão alojados 

basicamente na mente do indivíduo. 

b) Micronegócio 

Enquadra-se nessa categoria a pessoa empresária que mesmo fazendo tudo, tem 

pelo menos um indivíduo sempre presente no cotidiano. Podem ser pessoas de afinidades 

parentescas e/ou amigas, mas que são remuneradas de alguma forma. Deve-se atentar que não 

necessariamente ambas estejam juntas. Pode-se intercalar no percurso de um dia. Por 

exemplo, uma revistaria tinha quatro pessoas. Duas delas eram as donas, mas apenas uma 

delas fazia parte do dia a dia. Os outros dois colaboradores eram um sobrinho e uma pessoa 
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selecionada via mercado. Os horários e folgas foram estabelecidos para estarem presentes 

sempre dois indivíduos a fim de cumprir uma carga horária de 10 horas da manhã até às 22 

horas.  

Os artefatos de controle podem envolver equipamentos eletrônicos, mas o usual 

são anotações em cadernos, agendas, blocos e papéis avulsos. 

c) Pequeno negócio 

Para atender a realidade investigada, considerou o atributo de pequeno negócio, o 

habitat de exploração econômico financeiro que contivesse um contingente humano 

constituído de pelo menos dez pessoas e não mais que o triplo daquelas. Parte do pressuposto 

que nesse ambiente, mesmo sobre controle rígido do principal “cabeça”, dada a sua própria 

personalidade imposta ao grupo, a dinâmica humana e a funcionalidade do negócio requer 

instrumentos de gestão mínimos, isto é, artefatos gerenciais que contemplem dados e 

informações minimamente imprescindíveis para tomada de decisões sob pena de deterioração 

patrimonial. Portanto registros de controles são coercitivos no contexto não importando quais: 

equipamento eletrônico, cadernos de espiral, agenda, borrão ou papéis avulsos. 

Para reforçar ainda mais a definição do porte de empresa escolhido para estudo 

recorreu-se ao teor basilar do plano de aquisição de sistema de gestão online para micro e 

pequena empresas denominada Conta Azul. Trata-se de uma empresa de consultoria de 

tecnologia de gestão financeira disponível no mercado para atender o segmento autônomo, 

micro e pequeno negócio. Eles usualmente caracterizam o porte da empresa com base no 

número de usuário, como consta na Figura 1. 

Finalmente cabe delimitar qual o olhar o pesquisador teve do fluxo de caixa já que 

Frezatti (2014) assinala vários “caixas” que são colocados no mercado. Elementos são 

agregados no fluxo do dinheiro que proporcionam, além da visão micro (tática, com detalhes 

do dia a dia) do fluxo de caixa, uma abordagem macro (que pretende ser estratégica) em que o 

fluxo de caixa é inserido. 

Concernente à questão levantada nesta pesquisa o fluxo de caixa aqui delineado 

foi o tático o qual abordado pelo tesoureiro que ao gerenciar o dia a dia depara com a 

necessidade de ter um instrumental que possa planejar e controlar a sua liquidez. Parte de 

informações previstas e realizadas com base em entradas de cobrança ou vendas a vista e em 

compromissos a cumprir. Seu nível de precisão está atrelado a uma janela diária, ou seja, a 

projeção e o acompanhamento ocorrem no menor módulo de tempo, que no caso é diário. 
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   Figura 1 – Página virtual da Conta Azul – plano de aquisição do sistema de gestão  

   financeira. 

      
   Fonte: Disponível em: https://contaazul.com/ Acessado em 04/01/2015 

 

1.2 Estrutura da pesquisa 

 

Em relação à estrutura deste trabalho, a pesquisa foi dividida em seis capítulos. 

No primeiro capítulo apresenta-se o problema da pesquisa, os objetivos gerais e 

específicos além da justificativa da pesquisa. 

O segundo capítulo propõe-se a apresentar o conceito de fluxo de valor e o campo 

de atuação da função financeira em uma empresa. 

O terceiro capítulo propõe-se a detalhar a fundamentação teórica sobre a gestão do 

fluxo de caixa para sustentação e entendimento dos conceitos que aqui serão apresentados. 

No quarto capítulo apresenta-se a metodologia utilizada nesta pesquisa para o 

alcance dos objetivos propostos. 

O quinto capítulo detalha a aplicação do estudo de caso na empresa escolhida. São 

apresentados e analisados os dados da empresa, um pequeno histórico, a dinâmica de 

funcionamento do negócio, detalhes da gestão financeira, levantamento dos custos e a análise 

do fluxo de caixa e o diagnóstico das dificuldades encontradas na empresa em relação à 

correta utilização e manutenção do uso da ferramenta de fluxo de caixa. 

Por fim, no capítulo seis, apresenta-se a conclusão dos resultados obtidos na 
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pesquisa, apontam-se as contribuições teóricas e práticas e a sugestões para novos estudos. 
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2 O FLUXO DE VALOR E O CAMPO DA FUNÇÃO FINANCEIRA 

 

Este primeiro capítulo se constituirá essencialmente das ideias discorridas por 

Pereira (1999) em que o mesmo parte de que o senso comum tem associado à administração 

financeira, sem restrições, todo o fluxo monetário e de valor nas organizações. Embora seja 

uma associação corrente de ideias ela carece de comprovação e exequibilidade no âmbito 

organizacional.  

A fim de ilustrar tal observação, pode-se lembrar de que inúmeras decisões 

envolvendo valores estão à margem do campo aceito como diretamente vinculado à 

administração financeira, embora com efeitos importantes no fluxo financeiro esperado. 

Especificamente, podem-se citar problemas de fixação ou alteração de preços e de outras 

políticas mercadológicas ou ainda alterações da estrutura organizacional, procedimentos 

administrativos e relações empregatícias, ou ainda decisões sobre o processo de produção. 

Contudo, toda vez que tais decisões envolverem alteração no volume de recursos investidos 

na organização, necessariamente estará envolvida a administração financeira. 

Tal colocação leva a perceber a função financeira como um aspecto integrante da 

administração das organizações inter-relacionado e interdependente, configurando um 

subsistema do sistema organizacional, ao lado da produção e da mercadologia. 

No subsistema financeiro a organização reúne e desenvolve categorias próprias, 

destacando-se dentre elas as categorias contábeis. A partir delas, portanto, pode-se referir ao 

fluxo de valor da empresa, campo de atuação da gestão financeira. 

O ponto inicial para o nascimento e desenvolvimento de uma organização 

econômica será a existência e localização de oportunidades de mercado, economicamente 

viáveis. 

A percepção, desenvolvimento e ocupação de nicho econômico tem sido o 

processo determinado da sobrevivência e crescimento das empresas e o equivalente 

socioeconômico do conjunto de leis biológicas a que estão vinculados os organismos vivos, 

em seu desenvolvimento e evolução. 

A ocupação de um nicho econômico é feita através da aplicação de recursos na 

produção de mercadização de bens e serviços segundo as leis econômicas que presidem a 

alocação de recursos. Em termos gerais, na economia moderna, os recursos disponíveis para 

investimentos estão expressos em unidades monetárias, donde a primeira restrição para a 
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empresa será a disponibilidade monetária para investir e reinvestir. 

Assim, a avaliação da viabilidade econômica de qualquer projeto de investimento 

será feita necessariamente em termos de caixa e não de renda, no sentido contábil ou 

econômico. 

Portanto a categoria caixa será o ponto central do fluxo de valor da empresa. Sob 

a condição ou política da administração financeira, integrada e coordenada com a 

organização, o estoque de recursos monetários disponíveis à empresa é regulado em função de 

seus usos alternativos, segundo critérios de eficiência desenvolvidos para a alocação de 

recursos. No fluxo normal de uma organização em operação, do estoque de recursos 

monetários reunidos sob a categoria caixa partem fluxos para investimentos em ativos fixos, 

comprados ou arrendados, e pagamentos a insumos de material, mão-de-obra e custos 

indiretos de fabricação. 

Acrescido dos valores de depreciação do ativo fixo, a administração financeira  

passa a contar com um estoque de produtos em elaboração e posteriormente, com um estoque 

de produtos acabados que, por agregação do valor econômico, resultam no meio pelo qual a 

empresa atende à oportunidade econômica desenvolvida no ambiente externo da organização, 

processando a venda dos produtos e/ou serviços. 

Os produtos são comprados pelos clientes ou por pagamento à vista, fazendo 

retornar ao caixa os valores recebidos, ou por pagamento a prazo, gerando direitos para a 

organização expressos na categoria de contas a receber. 

Dali via cobrança, os valores recebidos retornam ao caixa reiniciando o fluxo, 

enquanto que parte das contas a receber evidenciadas como incobráveis, são retiradas do 

fluxo, configurando prejuízo.  

A operação desse fluxo de valor, conforme ilustrado na Figura 2, sofre profunda 

influência do ambiente externo da organização, via atuação da administração. 

Os proprietários e credores contribuem para a formação dos recursos de caixa, 

com subscrições e empréstimos, desde que obtenham informações e compromissos da 

administração, que lhes minimizem os riscos. Em contrapartida, recebem da administração 

financeira o pagamento de dividendos e juros que lhes são devidos, além das amortizações e 

juros que lhes são devidos, além das amortizações nas épocas devidas. 
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Figura 2 – Fluxo simplificado de caixa em uma empresa 

 

 
Fonte: Marion, 1994 

 

Os fornecedores mantêm o seu fornecimento e crédito concedido mediante 

cumprimento atualizado das obrigações da empresa e do bom desempenho administrativo. O 

governo recebe da organização um fluxo de impostos e informações, exercendo controle na 

atividade econômica de acordo com a legislação vigente no ambiente em que opera a 

organização. Os clientes, empregados e outros grupos com que se relacionam a empresa, da 

mesma forma com ela cooperarão ou conflitarão de acordo com o nível e o desempenho 

administrativo, basicamente. 

Frezatti (2014) explica a abordagem de Gitman (2004, 2010) conforme o teor da 

Figura 3, como a existência de vários fluxos de caixa, operacional e o fluxo de caixa livre, 

utilizados por diferentes usuários. Nesse caso, está identificando não apenas diferentes fluxos, 

mas também quem os utiliza. Levando em conta que as decisões são distintas (gestão interna 

da organização versus decisões de investimento, de crédito ou mesmo de comparação 
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benchmarking para atividades comerciais), o nível de detalhe, a acurácia possível, e mesmo a 

frequência de atualização de informações e profissionais envolvidos, fica claro que se trata de 

instrumentos com diferentes impactos e poder de suporte decisório.  

 

Figura 3 – Fluxos de caixa da empresa 

 

 
Fonte: Gitman, 2010. 

 

Salazar (2012) enfatiza que na administração financeira de empresas é 

fundamental conhecer as informações sobre os fluxos de caixa os quais sustentam a 

maximização da riqueza dos proprietários. A quantia dos fluxos de caixa é resultado da 

diferença entre o total de dinheiro, gerado pelas atividades operacionais da empresa, que entra 

em caixa e o total de dinheiro que sai de caixa por desembolsos operacionais e financeiros. 

Essa diferença é a fonte do sucesso ou infortúnio financeiro das empresas. Conforme o teor da 

Figura 4, ele tenta expressar a identidade dos fluxos de caixa que é: fluxos de caixa dos ativos 

empresariais igual ao fluxo de caixa dos credores mais o fluxo de caixa dos proprietários. 
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       Figura 4 – A identidade dos fluxos de caixa de uma empresa 

 

 

Fonte: Salazar (2012). 

 

Uma apreciação da Figura 4, o fluxo de caixa dos ativos operacionais está 

identificado na subtração (1) menos (2). O fluxo de caixa dos credores é (3) e o fluxo de caixa 

dos proprietários é (4). A dimensão dessa subtração expressa a maximização do valor de 

mercado da empresa. Todo diretor e/ou administrador financeiro precisa de informações 

confiáveis dos fluxos de caixa, bem como da natureza das atividades do sistema de produção, 

marketing e o contingente humano. A metáfora do coração existente na referida Figura explica 

simbolicamente a geração dos fluxos de caixa empresariais, onde o caixa tem as mesmas 

funções do coração humano. O funcionamento sadio do coração é fundamental para a saúde 

das pessoas. 

Recorrendo a Ubel (2014) a vida de cada ser humano depende de três pequenas 

estruturas, cada uma menor do que o buraco no meio de um carretel de linha. Essas estruturas 

são as três artérias que transportam sangue do coração para o coração. Portanto o coração 

depende de três vasos para levar sangue de volta para seus próprios músculos. Se uma dessas 

artérias ficar bloqueada, se terá um ataque cardíaco. Se a artéria coronária direita tiver 
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obstruída na ponta distal, se poderá ter um pequeno ataque cardíaco, talvez até um que seja 

silencioso e que nem se perceba. Se a artéria coronária descendente anterior esquerda (LAD) 

estiver bloqueada perto da sua origem, no entanto, se desencadeará problemas gravíssimos. 

Pois essa artéria alimenta partes fundamentais do coração humano. Uma lesão da LAD 

proximal, como denominam os cardiologistas, poderá provocar a morte. E se não matar, 

poderá deixar sequelas, enfraquecendo tanto o músculo do coração que ficará com falta de ar 

apenas até o banheiro (grifo no original). 

Retomando o conteúdo da Figura 3 não é difícil deduzir as consequências 

decorrentes se uma das variáveis que compõem a respectiva Figura provocarem algum 

problema impactante. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO GESTIONÁRIA DO FLUXO DE CAIXA  

 

A administração financeira, conforme Gitman (2004) se preocupa com as 

atividades do administrador financeiro tais como planejamento, concessão de crédito a 

clientes, avaliação de projetos de investimento, captação de recursos para financiamento das 

operações da empresa, dentre outras. Um conceito mais abrangente é apresentado por 

Camargo (2007) cuja afirmativa reforça que o objetivo da administração financeira é garantir 

maior rentabilidade sobre o capital dos proprietários de uma empresa, sem, no entanto, 

descuidar-se de suas obrigações para com terceiros, como pagamento de salários, pagamento 

de fornecedores, empréstimos e outras contas. A fim de adequar-se a esses quesitos, o gestor 

dessa área tem a responsabilidade de analisar suas decisões de investimentos, os 

financiamentos e o modo como distribui os lucros sob a perspectiva da rentabilidade e da 

liquidez, garantindo a melhor combinação entre lucro e cumprimento de suas obrigações. 

O planejamento financeiro é uma ferramenta capaz de fornecer diretrizes à direção 

da empresa na tomada de decisões, de modo que a organização funcione gerando valor para 

seus proprietários e demais integrantes da empresa. Cabe ressaltar que é de fundamental 

importância que o planejamento financeiro a ser realizado envolva pessoas de todas as áreas 

de responsabilidade da organização. 

Ainda conforme Gitman (2004), os planos financeiros e orçamentários fornecem 

roteiros para atingir os objetivos da empresa. Além disso, esses veículos oferecem uma 

estrutura para coordenar as diversas atividades da empresa e atuam como um mecanismo de 

controle estabelecendo um padrão de desempenho contra o qual é possível avaliar os eventos 

reais. 

O processo de planejamento financeiro começa pela elaboração dos planos 

financeiros de longo prazo, que por sua vez orientam a formulação dos planos de curto prazo 

ou operacionais.  

Os planos financeiros de longo prazo são parte de uma estratégia integrada que, 

com os planos de marketing e de produção, orientam a empresa para a realização de seus 

objetivos estratégicos. Funcionam como orientação da empresa na direção das metas 

estratégicas, definindo as medidas financeiras a serem tomadas e o impacto previsto dessas 

decisões para um período de 2 a 10 anos.  

Os planos financeiros (operacionais) de curto prazo especificam as ações 
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financeiras de curto prazo e o impacto previsto dessas ações. Esses planos abrangem, muito 

frequentemente, um período de 1 a 2 anos. Os principais insumos incluem a previsão de 

vendas e várias formas de dados financeiros operacionais. Os principais produtos do plano 

incluem inúmeros orçamentos operacionais, o orçamento de caixa e as demonstrações 

financeiras projetadas.  

De acordo com Brookson (2000), o orçamento é um plano de atividades futuras e 

deve refletir os diversos departamentos da empresa em termos financeiros fornecendo bases 

para se aferir o desempenho da organização. 

Para estruturação de um orçamento é necessário antes criar um Plano de Contas. 

Sá (2006) explica que um plano de contas é uma estrutura em vários níveis que permite 

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

compreensão do fluxo de caixa. Após a elaboração do plano de contas da empresa pode-se 

avançar para a etapa de montagem dos orçamentos. 

O objetivo do orçamento operacional é fornecer uma visão geral dos custos de 

funcionamento da empresa, dando uma visão geral dos gastos do dia-a-dia. Em primeiro lugar 

projeta-se o volume de vendas e abatem-se os custos variáveis. Desta operação obtêm-se o 

lucro bruto de onde é necessário subtrair os custos fixos, amortização, depreciação,etc. Desta 

forma o gestor chega ao valor do lucro líquido. 

O orçamento ou previsão de caixa é uma demonstração que apresenta as projeções 

de entrada e saída de caixa da empresa, visando o planejamento do uso dos superávits e a 

cobertura de déficits. De acordo com Sobanski (1996), para que se possa montar o orçamento 

de caixa, é necessário ter conhecimento dos seguintes orçamentos: Orçamento de vendas, 

orçamento das despesas comerciais e de promoção, orçamento de produção, orçamento das 

despesas administrativas e o orçamento do ativo permanente. Brigham (2001) complementa 

que as empresas geralmente utilizam uma previsão de orçamento de caixa diária ou semanal 

para o mês seguinte visando o controle efetivo e um orçamento mensal de caixa, menos 

detalhado, com o propósito de planejamento para o ano seguinte. 

Conforme Zdanowicz (2003), as principais decisões para uma empresa elaborar 

seu Orçamento de Caixa são: definir o valor e as condições das vendas para projetar o 

recebimento, projetar as formas de pagamento, estimar o valor das despesas operacionais e 

projetar quaisquer outras entradas e saídas de caixa. 

O planejamento de caixa é considerado um dos pontos chave do planejamento 
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financeiro de curto prazo. Através do orçamento de caixa é possível formular um plano de 

atividades futuras que refletem a situação financeira geral da empresa e de seus 

departamentos, indicando saldos finais de caixa e fornecendo as bases para se medir o 

desempenho da organização.  

As demonstrações financeiras projetadas, consoante Gitman (2004), têm a 

finalidade de projetar o lucro e a posição financeira geral da empresa. São elas: o 

Demonstrativo do Resultado de Exercício (DRE) e o Balanço Patrimonial (BP). Existem duas 

técnicas de projeção, o método da porcentagem de vendas e o método de previsão de índice 

constante. 

O Demonstrativo de Resultados do Exercício (DRE) é um relatório que oferece 

uma síntese financeira das atividades operacionais e não operacionais de uma empresa em um 

determinado período de tempo, evidenciando o resultado em forma de lucro ou prejuízo. É 

comum que seja elaborado mensalmente para fins administrativos e gerenciais, sendo uma das 

mais poderosas ferramentas de análise para os gestores de uma empresa.  

De posse do DRE a empresa pode avaliar sua capacidade de geração de riqueza e 

se for necessário, realizar modificações na gestão para melhorar os resultados. O 

demonstrativo, conforme Figura 5, fornece ao corpo de gestores importantes elementos 

fundamentais para tomada de decisão sem os quais, a avaliação da verdadeira situação da 

empresa ficaria difícil, comprometendo inclusive a tomada de decisões estratégicas. Cumpre 

esclarecer que a figura 5 assume a existência de um demonstrativo de resultados (DRE) 

gerencial, que difere do DRE contábil, por colocar como variável final de decisão o lucro 

operacional após impostos e não lucro líquido ou qualquer outra variável contábil. 

Se uma barraca de água de coco da praia do Futuro da cidade de Fortaleza fosse 

uma companhia, seu balanço seria mais ou menos o seguinte: no lado dos ativos (bens e 

direitos) estariam os cocos e o material necessário para servir a bebida, além de algum 

dinheiro em caixa. Se fosse necessário pedir alguma quantia emprestada para realizar a 

operação, essa dívida teria de ser relacionada no lado dos passivos, como obrigação. O 

resultado da subtração, ativo total menos o passivo total seria o patrimônio líquido. 
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Figura 5 – O DRE como catalizador das operações e setor financeiro da empresa 

 
Fonte: Fleuriet e Zeidan (2015) 

 

Todos os ativos e passivos de uma empresa - mesmo uma tão pequena como uma 

barraca de coco do litoral da zona leste de Fortaleza - podem ser somados para verificar o que 

ela deve e o que possui. 

A Figura 6 apresenta as variáveis constituintes que dão conformação de um 

balanço patrimonial, destacando de forma detalhada a dinâmica de se visualizar 

analiticamente tais variáveis patrimoniais. 

Salazar (2012) afirma que os fluxos de caixa totais da empresa são provenientes 

da implementação dos investimentos totais. Tais investimentos estão registrados no lado 

esquerdo do balanço patrimonial e são de três tipos:  

1–fluxo de caixa operacional: referem-se ao fluxo de caixa que resulta das 

operações de compras e vendas no dia a dia das atividades produtivas e comerciais da 

empresa; 

2–despesas de capital: que são despesas associadas com as compras de 

equipamentos e maquinários conforme o conteúdo da Figura 6 são os chamados de ativos não 

circulantes; 

3–variação do capital de giro: é mensurada como a diferença entre os ativos 

circulantes e os passivos circulantes e que resulta em capital circulante líquido. 
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 Figura 6 – Variáveis constituintes do balanço patrimonial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Fleuriet e Zeidan, 2015. 

 

No cálculo dos fluxos de caixa operacionais deve-se considerar o total das receitas 

líquidas menos os custos operacionais, com a exclusão da depreciação já a mesma não 

representa saída de caixa e, portanto, não se deve incluir as despesas financeiras já que não 

são despesas operacionais. 

Sob esta lógica os fluxos de caixa operacionais são importantes variáveis porque 

expressam para os diretores e/ou administradores financeiros, sob base sólida, se as entradas 

de caixa das empresas provenientes das operações comerciais são suficientes para pagar as 

despesas diárias. Decorre disso que pode existir fluxo de caixa operacional negativo. A 

estrutura dos fluxos de caixa operacionais está mostrada na Figura 7. 

O fluxo de caixa, de acordo com a definição de Matias (2007, p.140), “é um 

instrumento que apura o resultado entre o fluxo de entradas e o de saídas de moeda corrente 

em determinado período de tempo”. Sá (2006) complementa o conceito dizendo que “a 

expressão “caixa” significa moeda e todos os valores que possam ser prontamente convertidos 

em moeda, tais como depósitos bancários, cheques que possam ser depositados irrestrita e 

imediatamente, e aplicações de curtíssimo prazo.”. 

O fluxo de caixa projetado é o produto final da integração das entradas e saídas de 

caixa que se imagina que ocorra em um período projetado e deve ser modelado de acordo com 

o perfil da empresa em questão. 

Ativo Errático 

 

Ativo Cíclico 

Passivo 

Circulante 

A
ti

v
o

 

C
ir

cu
la

n
te

 

Ativo Não 

Circulante 

Passivo  

Errático 

Passivo Cíclico 

Fontes de 

Longo  

Prazo 

Passivo Não Circulante 

+ 

Patrimônio Líquido 

Aplicação de curto 

prazo: caixa, 

aplicações financeiras 

Aplicações 

Operacionais: 

estoques, 

Clientes, despesas 

antecipadas, 

adiantamento a 

fornecedor e 

créditos fiscais 

Realizável de Longo 

Prazo, Investimento, 

Imobilizado e Intangível 

Fontes de recursos de curto 

prazo não renováveis: 

empréstimos e financiamentos, 

dividendos 

Fontes operacionais: 

salários, impostos, 

fornecedores, 

receitas antecipadas 



29 

 

          Figura 7 – Estrutura dos fluxos de caixa operacionais 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

          Fonte: Salazar, 2012. 

 

É de extrema importância ressaltar que a projeção de fluxo de caixa não é 

sinônimo de planejamento financeiro. O fluxo de caixa faz parte do planejamento financeiro. 

Sá (2006) fornece o conceito de projeção do fluxo de caixa como sendo um “... produto final 

da integração das contas a receber com as contas a pagar. Seu objetivo é identificar as faltas e 

os excessos de caixas, as datas em que ocorrerão, por quantos dias e em que montantes. É a 

partir do fluxo de caixa projetado que fazemos o planejamento financeiro.” (SÁ, 2006).  

A projeção do fluxo de caixa depende de fatores tais quais o tipo de atividade 

econômica, o porte da empresa, o processo de produção e/ou comercialização e se é contínuo 

ou não, para citar os principais.  

Zdanowicz (2003) recomenda considerar também as fontes de caixa que podem ser 

internas /ou externas. Os ingressos decorrentes de fontes internas podem ser originados por 

vendas à vista, cobrança das vendas a prazo, vendas de itens do ativo permanente, enquanto as 
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fontes externas são identificadas como provenientes de fornecedores, instituições financeiras e 

governo.  

A importância do fluxo de caixa se dá na gestão da liquidez da empresa, 

identificando excessos de recursos que possam ser aplicados ou escassez de recursos que 

demandem captação. 

Sem nenhuma criatividade e muito menos carente de didática, a cartilha do Sebrae 

elaborada por Cavalcante (2015) sobre fluxo de caixa tenta evitar um tratamento tipo caixa 

preta e enumera as finalidades de tal ferramental gerencial que urge salientar: 

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

determinado; 

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

dinheiro na empresa; 

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

período avaliado; 

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

determinado período ou se há necessidade de obtenção de capital de giro; 

Planejar melhores políticas de prazos de pagamentos e recebimentos; 

Avaliar a capacidade de pagamentos antes de assumir compromissos; 

Conhecer previamente os grandes números do negócio e sua real importância no 

período considerado; 

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

e previstos no período considerado; 

Avaliar o melhor momento para efetuar as reposições de estoque em função dos 

prazos de pagamento e da disponibilidade de caixa; 

 Avaliar o momento mais favorável para realizar promoções de vendas visando 

melhorar o caixa do negócio; 

Quanto à elaboração do fluxo de caixa, Frezatti (2014) confirma sua constituição 

como produto conjunto das demonstrações contábeis (balanço patrimonial e demonstração de 

resultados) conforme teor da Figura 8, tanto pela abordagem direta (que leva em conta as 

contrapartidas) ou indireta (que soma ao lucro os valores que não correspondem a saídas de 

caixa). Seu nível de precisão está ligado ao horizonte de repetitividade da avaliação dos 
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resultados: mensal, semestral, anual em função dos balanços mensais, semestrais, anuais. Sua 

preocupação maior reside na sobra ou valor líquido entre entradas e saídas. 

Sá (2006), explica que o fluxo de caixa obtido pelo método indireto parte da 

observação de que apenas dois fatos têm a capacidade de liberar ou retirar recursos do fluxo 

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

Ativo (menos o Disponível) e do Passivo. A Figura 8 capta a essência que diferencia os dois 

métodos quando da construção do fluxo de caixa. 

 

 Figura 8 – Modelo comparativo de construção do fluxo de caixa: método direto   

 vs. método Indireto 
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Para Frezatti (2014) a montagem do fluxo de caixa projetado implica em que, 

antes de iniciada, o gestor tenha uma visão geral do que se espera. É importante que perceba 

os passos requeridos. Nesse sentido, a Figura 9 pretende mostrar a própria relação de 

precedência das etapas. Significa dizer que a primeira coisa a ser definida é o enfoque do 

fluxo de caixa na organização. Uma vez definido, podem-se discutir o horizonte, o plano de 

contas e elaborar a arquitetura do sistema. A partir daí, a metodologia pode ser especificada; 

as fontes de informações e o formato, definidos. 

 

 Figura 9 – Elaboração do fluxo de caixa 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: Frezatti, 2014. 

 

Não existe um padrão quanto ao período de análise a ser utilizado no fluxo de 

caixa. O relatório pode ser diário, semanal, quinzenal, mensal ou anual, depende da 

frequência desejada pelo empreendedor e da finalidade do relatório. Basicamente, o fluxo de 

caixa apresenta o somatório das entradas financeiras, a subtração das saídas, e a apresentação 

dos saldos. 
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A arquitetura do sistema ainda conforme Frezatti (2014) tem por objetivo uma 

visão integral de todos os elementos do sistema de projeção. Permite documentar e, como 

consequência, analisar melhorias no modelo. 

Identifica os elementos e os responsáveis pela geração dos dados e por explicar 

variações. Deve, idealisticamente falando-se, identificar quem gera a informação. Com a 

arquitetura do sistema pode-se vislumbrar as fontes de informações, a sequência de obtenção 

das informações, os responsáveis por elas. A Figura10 exemplifica a arquitetura do sistema. 

 

Figura 10 – Estrutura da arquitetura do sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Frezatti, 2014. 

 

Para um melhor entendimento da estrutura de um relatório de fluxo de caixa 

seguem nos Quadros 1 e 2, com a identificação dos seus componentes. 
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Independente do ângulo que se analisa o fluxo de caixa é inevitável a remissão da 

gestão do capital de giro. Braga (1995) trata-o conceitualmente como um processo contínuo 

de tomada de decisões voltadas principalmente para a preservação da liquidez da empresa, 

mas que também afetam a sua rentabilidade. O capital de giro corresponde a uma parcela de 

capital aplicada pela empresa em seu ciclo operacional e que assume diversas formas ao longo 

de seu processo produtivo e de venda, ou seja, desde a aquisição de matéria prima até a venda 

e a recebimento dos produtos. 

 

Quadro 1: Exemplo de um fluxo de caixa mensal 

Tipos – ENTRADA 
Previsão 

Semana_1 

Realizado 

Semana_1 

Previsão 

Semana_n 

Realizado 

Semana_n 

Previsão de recebimento vendas         

Contas a receber-vendas realizadas         

Outros recebimentos         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
Tipos – SAÍDAS 

Previsão 

Semana_1 

Realizado 

Semana_1 

Previsão 

Semana_n 

Realizado 

Semana_n 

Fornecedores         

Folha de pagamento         

FGTS         

Retiradas sócios         

Retiradas sócios         

Impostos s/ vendas         

Aluguéis         

Financiamentos equip.         

Manut. de veículos         

Despesas diversas         

Pagamento novos empréstimos         

FGTS         

Pagamento novos empréstimos         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

          

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

2 SALDO ANTERIOR     0,00 0,00 

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

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS         

5 SALDO FINAL (3 + 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Disponível em: https://contaazul.com/ Acessado em 04/01/2015 
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Quadro 2: Exemplo de um fluxo de caixa diário 

Tipos – ENTRADA 
Previsão 

Segunda 

Realizado 

Segunda 

Previsão 

Terça 

Realizado 

Terça 

Previsão de recebimento vendas         

Contas a receber-vendas realizadas         

Outros recebimentos         

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

     
Tipos – SAÍDAS 

Previsão 

Segunda 

Realizado 

Segunda 

Previsão 

Terça 

Realizado 

Terça 

Fornecedores         

Folha de pagamento         

FGTS         

Retiradas sócios         

Retiradas sócios         

Impostos s/ vendas         

Aluguéis         

Financiamentos equip.         

Manut. de veículos         

Despesas diversas         

Pagamento novos empréstimos         

FGTS         

Pagamento novos empréstimos         

          

          

          

          

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

          

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

2 SALDO ANTERIOR     0,00 0,00 

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

4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS         

5 SALDO FINAL (3 + 4) 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fonte: Disponível em: https://contaazul.com/ Acessado em 04/01/2015 

 

Matias (2007) complementa o conceito dizendo que o capital de giro corresponde 

aos recursos financeiros, próprios ou de terceiros, necessários para a sustentação das 

atividades operacionais diárias de uma empresa. 

Uma inadequada administração do capital de giro pode resultar em sérios 
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problemas financeiros, contribuindo para a configuração de uma situação de insolvência, risco 

de uma empresa chegar à falência em um curto período de tempo. Independentemente de a 

empresa ter bons planos para o longo prazo, é necessário que ela tenha um bom desempenho 

no curto prazo.  

Em uma organização as atividades de produção, venda e cobrança não ocorrem de 

maneira sincronizada. Desta forma, é necessário que o gestor tenha conhecimento da evolução 

destas atividades para projetar o investimento necessário em capital de giro e efetivar seu 

controle.  

É unanimidade na literatura financeira que para alcançar um nível eficiente e 

correto de gestão do capital de giro há que observar os ciclos da empresa. É imprescindível 

entender como funciona o ciclo operacional da empresa.  

O ciclo operacional (CO) envolve todas as fases de um processo produtivo de 

bens ou serviços, inicia com a compra da matéria-prima e encerra com o recebimento das 

vendas. Desta forma o ciclo operacional é composto pelos ciclos econômico e financeiro 

conforme a figura 11. 

 

      Figura 11 - Ciclos da empresa 

      

     

 

 

 

 

 

 
       

     

      

 

     

     

 

    

Fonte: Matias, 2007 

 

O ciclo econômico (CE) considera o período entre a aquisição dos produtos até o 

ato da venda, não levando em consideração o recebimento de clientes. 

O ciclo financeiro (CF), ou ciclo de caixa, de acordo com Gitman (2004), é o 

tempo entre o pagamento ao fornecedor e o recebimento das vendas. Este ciclo representa a 



37 

 

quantidade de receita necessária para a empresa cobrir os investimentos em ativos circulantes 

operacionais revelando sua necessidade de capital de giro: 

Ciclo Financeiro (CF) = CO – PMP = (PME + PMR) – PMP 

Para o gestor poder calcular o clico financeiro da empresa é necessário ter 

conhecimento do prazo médio de estocagem (PME), prazo médio de recebimento (PMR) e o 

prazo médio de pagamento (PMP).  

O Prazo Médio de Estocagem (PME) mostra em média o número de dias que a 

empresa leva para vender seus produtos. É calculado da seguinte forma: 

PME=
Estoques x 360

Custo de Produtos Vendidos (CPV)
 

O Prazo Médio de Recebimento (PMR) é o tempo médio que os clientes levam 

para realizar o pagamento total de seus pedidos. Serve para avaliar as políticas de crédito e 

cobrança da empresa. O cálculo pode ser feito da seguinte maneira: 

PMR=
Contas a Receber

Vendas Médias Diárias
 

Já o Prazo Médio de Pagamento (PMP) corresponde ao tempo médio que a 

empresa possui para realizar seus pagamentos aos fornecedores. A fórmula é a seguinte: 

PMP=
Contas a Pagar

Compras Médias Diárias
 

Assaf Neto e Silva (2007) descrevem o fluxo de caixa operacional (FCO) como 

sendo os resultados financeiros (no sentido estrito de caixa) produzidos pelos ativos 

identificados diretamente com a atividade da empresa. E complementam que “o FCO 

representa uma medida dos recursos financeiros gerados pelas atividades estritamente 

operacionais e disponíveis em termos de caixa.”. 

As atividades operacionais estão relacionadas com a produção e entrega de bens e 

serviços além dos eventos que não sejam definidos como atividades de investimento ou 

financiamento. Geralmente, relacionam-se com as operações que aparecem na Demonstração 

de Resultado (DRE). 

O fluxo de caixa operacional é facilmente obtido na Demonstração do fluxo de 

Caixa (DFC), no primeiro grupo de operações, o grupo das atividades operacionais. Esse 

grupo contém o resultado das operações relacionado às atividades fins da empresa. 

Entretanto, existem outras formas de chegar ao valor do Fluxo de Caixa 

Operacional, a partir da Demonstração de Resultado, como é o caso do EBITDA (Earning 

Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization), também conhecido como LAJIDA 
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(Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização.). Ele é calculado somando-se 

ao lucro antes juros e impostos a depreciação, amortização e exaustão. Contudo, essa 

estimativa representa a geração bruta de caixa gerada pelas atividades operacionais, não 

considerando os pagamentos e recebimentos, como mostra a DFC. 

Portanto, se o ciclo de caixa for estabelecido com eficiência, maior será a 

disponibilidade para ter um caixa saudável na empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 

 

4  PROCEDIMENTO METODOLÓGICO 

 

Primeiramente é necessário definir o que vem a ser pesquisa. Gil (2002) afirma 

que pode-se definir pesquisa como o procedimento racional e sistemático que tem como 

objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos. Sendo assim, para 

responder ao questionamento levantado neste trabalho buscou-se inicialmente, se adentrar em 

um ambiente de negócio o qual foi escolhido por conveniência dado a familiaridade com o 

mesmo. Isso se leva imediatamente ao método do estudo de caso. 

De acordo com Silva (2003), “o estudo de caso consiste na coleta direta de 

informações no local em que acontecem os fenômenos, ou seja, no próprio terreno das 

ocorrências”. (SILVA, 2003, p. 63). Para Yin (2005), o estudo de caso proporciona ao 

investigador um aprofundamento em relação ao fenômeno estudado revelando sutilezas 

difíceis de serem enxergadas facilmente. Além disso, favorece uma visão holística sobre os 

fatos da vida real, destacando-se seu caráter investigativo de fenômenos atuais. 

O estudo foi realizado em uma pequena empresa que atua na área de prestação de 

serviços de lavanderia, sediada na Grande Recife em Pernambuco. Para fins de identificação 

neste estudo a empresa foi nomeada por Lavanderia Alfa, de forma a permitir o anonimato e o 

não comprometimento das fontes pelas quais foram capturados os dados. 

O setor de serviços foi escolhido pelo fato de ter grande representatividade nos 

pequenos negócios, mais de um terço da produção nacional, e o ramo de lavanderias foi 

selecionado, dentre diversos ramos, pela forte perspectiva de crescimento no cenário 

econômico nacional. 

A pesquisadora acompanhou as operações da empresa e coletou dados durante 6 

meses, iniciando a pesquisa no mês de outubro de 2014 e finalizando a coleta em junho de 

2015. Nos meses de abril e maio de 2015 a pesquisadora acompanhou a implementação da 

ferramenta de fluxo de caixa, onde os gestores, partindo dos dados históricos, projetaram o 

fluxo de caixa. 

Quanto ao tipo de pesquisa, enquadra-se como exploratória porque tem a 

finalidade de ampliar o conhecimento a respeito de um determinado fenômeno. Gil (2002) 

destaca que a pesquisa exploratória proporciona uma visão geral acerca de determinado fato. 

O levantamento bibliográfico e documental são as principais ferramentas utilizadas neste 

trabalho. 
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Quanto à abordagem do problema, a pesquisa é quali-quantitativa pelo fato de 

existir um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito que 

aparentemente não pode ser traduzido em números. 
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5 ESTUDO DE CASO: LAVANDERIA DOMÉSTICA 

 

No presente capítulo procurar-se-á descrever os levantamentos do campo empírico 

selecionado, buscando reforçar a resposta à questão levantada e que constitui o cerne da 

pesquisa ora relatada. 

 

5.1 Apresentação da empresa 

 

A empresa escolhida para análise pertence ao setor de serviços e o principal 

produto oferecido ao mercado é a lavagem e passadoria de roupas.  

A Lavanderia Alfa, apesar de ser uma lavanderia doméstica, também presta 

serviço a clientes organizacionais. Em seu portfólio destacam-se os serviços de só lavar, lavar 

e passar, lavagem a seco, serviço express, serviço tira manchas e a busca e entrega em 

domicílio. Por questões de qualidade e segurança a empresa não recebe roupas apenas para 

passar. A lavanderia recebe todo tipo de peça de roupa, da mais simples ao vestido de noiva 

mais sofisticado. 

A Lavanderia Alfa surgiu como fruto do sonho de um casal de empresários em 

abrir seu próprio negócio. Com visão de futuro e prevendo um crescimento na demanda por 

serviços de lavanderia, o casal fundou a empresa em 1987. Inicialmente o quadro de 

funcionários era composto por apenas uma lavadeira que também exercia o papel de 

passadeira. Todo o serviço era feito manualmente e não havia maquinário. 

Paulatinamente, com capital próprio, a empresa foi adquirindo seu maquinário e 

ajustando o quadro de funcionários à demanda. Hoje, em 2015, a empresa conta com 10 

colaboradores e ocupa uma área de mais de 220m². A empresa ainda não possui sede própria, 

entretanto já existem planos para adquirir seu próprio local. 

A empresa almeja até 2020 abrir mais 3 lojas na Capital e ser reconhecida como 

referência no setor de lavanderias, buscando o desenvolvimento do negócio e trazendo 

benefícios à sociedade. Conforme um dos sócios o objetivo da organização é “Ser 

reconhecida como uma empresa íntegra tornando-se referência no seu ramo de atuação, pela 

qualidade na prestação de serviços e buscando o aprimoramento contínuo”. 

A administração da empresa está sob a responsabilidade dos sócios A e B. Apesar 

da empresa possuir diversos setores delimitados a estrutura hierárquica é fortemente 
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centralizada. Não há um organograma definido. As atividades operacionais tais como lavar, 

passar e embalar são supervisionadas diretamente pelo sócio A que também acumula a função 

de gerência financeira e de RH. A Figura 12 exibe o conteúdo do processo de operação. 

 

          Figura 12 - Fluxograma do processo produtivo 

 

            Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

A estrutura organizacional pode ser apresentada conforme a figura 13. A Diretoria 

é formada pelos 2 sócios e existe uma assessoria contábil externa que cuida da Folha de 

pagamento e dos tributos. Seguem-se as 4 áreas da empresa: Produção, Finanças, Recursos 

Humanos e Vendas/Marketing. As 3 primeiras áreas estão sob a responsabilidade do sócio A e 

a área de Vendas e Marketing está sob a responsabilidade do sócio B. Observa-se que o sócio 

A acumula funções bem distintas e complexas o que dificulta a boa gestão do negócio. Apesar 

de existirem as áreas de vendas e marketing, neste ano de 2015, ainda não foi desenvolvido 

nenhum projeto nestas áreas.  

A área de finanças é responsável por cuidar dos pagamentos, recebimentos, 

compras de insumos e pela cobrança dos atrasados. Todas estas atividades são realizadas pelo 

sócio A, que não utiliza de maneira eficiente o sistema de informações para programação dos 

pagamentos da empresa. Como as despesas e pagamentos são cíclicos, tudo é feito de maneira 

quase que intuitiva. O sócio confessa que uma vez ou outra acaba se esquecendo de pagar 
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uma conta devido o acúmulo de funções e reconhece a necessidade de um gestor específico 

para essa área. 

 

Figura 13 – Organograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Todas as contas são pagas através da internet, via Internet Banking. Não há uma 

conta jurídica e as movimentações financeiras da empresa são misturadas com as dos sócios. 

Todos os cheques e dinheiro recebidos são depositados na conta corrente dos sócios conforme 

a necessidade. 

Existe uma funcionária que fica responsável pelo caixa diário da empresa. No 

início do expediente essa funcionária recebe uma certa quantia em dinheiro que fica registrada 

em uma pequena ficha de controle de caixa. No decorrer do dia, com a movimentação do 

caixa, vão se acumulando as fichas dos clientes com seus pagamentos e ao fim do dia essa 

funcionária presta contas ao sócio A que efetua a baixa no sistema. Ao ser indagado o porquê 

deste retrabalho o gestor informou, que por questões de segurança prefere dar baixa, ele 

mesmo, no sistema, fins de evitar qualquer desvio de recursos.  

A área de Recursos Humanos é responsável em ministrar treinamentos e 

aperfeiçoamentos contínuos aos funcionários para manter o elevado padrão de qualidade dos 

serviços prestados aos clientes. Além disto, os funcionários são constantemente motivados e 

valorizados pelos sócios que fazem questão de, diariamente, lembrar sua equipe de que são os 
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melhores prestadores de serviço de lavanderia da cidade. “Somos um time. Precisamos uns 

dos outros para avançar no processo produtivo e entregar valor a nosso cliente.”, disse um dos 

sócios. 

Todas as decisões administrativas, operacionais e financeiras estão concentradas 

nos sócios proprietários. Não há na organização a cultura de realização de orçamentos e 

previsões de venda. Além disso, os proprietários não têm a menor noção do ponto de 

equilíbrio, da margem de contribuição de seus serviços nem de seu lucro real. 

As decisões de investimento em ativos fixos, tais como maquinários, ocorrem de 

acordo com a necessidade de substituição por quebra ou por aumento da demanda. Não há 

uma preocupação em renovar os equipamentos periodicamente nem em atualizá-los 

tecnologicamente. Isto ocorre devido à preocupação em não se endividarem perante 

instituições financeiras, já que todo o capital investido é próprio. 

Para a efetiva compra de equipamentos e maquinários os proprietários fazem uma 

pesquisa de fornecedores locais e na internet e optam por aqueles que ofereçam o menor 

custo. As máquinas de grande porte, tais como lavadoras, extratoras e secadoras, são 

encomendadas a uma empresa local que constrói o maquinário conforme necessidade da 

empresa. 

Percebe-se claramente a postura dos proprietários quanto à aversão ao risco. Nos 

mais de 25 anos de empresa nunca fizeram um empréstimo ou financiamento para alavancar o 

negócio, exceto a compra de um veículo, financiado no nome de um dos sócios, que é 

utilizado para a entrega e coleta das roupas nas residências dos clientes. 

Em relação à distribuição dos resultados líquidos não há um procedimento 

estabelecido. Como dito anteriormente, existe uma mistura do capital dos proprietários com o 

capital da empresa. Na prática, o que sobra, após o pagamento de todas as despesas da 

empresa no decorrer do mês, fica com os proprietários. Não há, portanto, uma definição de 

pró-labore para os gestores. 

A empresa não tem a prática de apurar o lucro líquido ao fim de cada mês, uma 

vez que não tem conhecimento detalhado de todos os seus custos, restringindo tão somente às 

despesas por serem cíclicas. Na verdade trabalham apenas com o faturamento. A partir da 

previsão empírica do faturamento gerem mentalmente seu negócio. 
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5.2 Gestão Financeira 

 

Os sócios, apesar de não terem uma formação acadêmica na área, gerem 

relativamente bem o negócio. A gestão do capital de giro é feita intuitivamente, fazendo com 

que nunca precisassem pedir dinheiro emprestado a bancos, inclusive para renovação de 

maquinário. 

A empresa concede ao cliente as seguintes formas de pagamento: à vista e cheque 

pré-datado. A forma de pagamento mais utilizada pelos clientes é à vista. Os cheques pré-

datados são utilizados apenas para quem contrata o serviço de franquia mensal de roupas.  

Quase não há inadimplência por parte dos clientes, uma vez que são as suas 

roupas que estão em jogo. Entretanto, existem alguns clientes que levam entre 1 e 5 peças que 

acabam esquecendo de ir buscar suas roupas e a lavanderia acaba arcando com este prejuízo, 

uma vez que o pagamento do serviço é feito, em sua grande maioria, na retirada da roupa da 

empresa. 

O controle dos documentos a pagar não é feito de maneira adequada. Não há um 

controle efetivo em planilhas ou formulários. Tudo é registrado e acompanhado mentalmente 

pelos proprietários. Os pagamentos são feitos à medida que entra dinheiro no caixa. Os 

comprovantes de pagamentos das contas expressivas são armazenados por um período de 5 

anos. Não há pagamentos efetuados com cheque, apenas em dinheiro ou pelo Internet 

Banking.  

As contas expressivas nesse ramo são água, energia elétrica, fornecedores 

(insumos) e folha de pagamento. Os fornecedores são pagos em média com 30 dias. 

O controle das contas a receber é feito através do sistema de informações 

“SisCol”. O sócio A faz questão de administrar diariamente as contas a receber e recebidas e 

faz também a função de departamento de cobrança, ligando para os clientes lembrando para 

virem retirar suas roupas da empresa e efetuarem o pagamento.  

O ciclo de pagamento dos clientes depende do tipo de serviço que utilizam. Nos 

serviços semanais o pagamento é feito a cada semana, em dinheiro. Já no serviço mensal o 

cliente tem a opção de pagar com cheque pré-datado para 30 dias ou de efetuar o pagamento à 

vista em dinheiro. 

O prazo médio de recebimento da empresa é de 10 dias e o de pagamento é de 30 

dias e o estoque de insumos é renovado em média a cada 45 dias. Isto facilita muito a gestão 
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dos recursos financeiros do negócio. 

A gestão do caixa é feita diariamente em um caderno apesar dos recebíveis serem 

controlados também através do sistema. A movimentação bancária é acompanhada através da 

consulta a extratos bancários virtuais. Os proprietários utilizam frequentemente o Internet 

Banking para gerir as finanças da empresa. 

A empresa não tem conhecimento dos custos envolvidos em seu processo 

produtivo e, portanto, os sócios não sabem a margem de contribuição. A fim de explicitar a 

estrutura de custos da empresa obteve-se os seguintes esquemas objetos das figuras abaixo: 

 

    Figura 14 – Esquema de apuração de gastos no processo de lavagem 

 

     Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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Figura 15 – Esquema de apuração de gastos no processo de centrifugação 

 

    

  Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

 

 

 

     Figura 16 – Esquema de apuração de gastos no processo de secagem 

 

      Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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 Figura 17 – Esquema de apuração de gastos no processo de passadoria 

 

 

   Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

    Figura 18 – Esquema de apuração de gastos no operação de embalagem 

 

  

   Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

   

   Figura 19 – Esquema de apuração de gastos no operação de cabide 

 

    Fonte: Pesquisa de campo (2014) 
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     Figura 20 – Esquema de apuração de gastos na operação de rolagem de adesivo 

 

     Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

 

    Figura 21 – Esquema de apuração de gastos  no processo de embalagem 

 

     Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Diante desta situação, foi possível, com os dados colhidos da empresa, inferir, 

conforme quadro 3, os custos aproximados por Kg de roupa. 

Para apuração dos custos, todos os tipos de peça de roupa foram reunidos em 9 
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e depois foram agrupados e enquadrados pela autora em um dos 9 grupos descritos no quadro 

3.  
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Quadro 3 – Custos Variáveis por Kg de grupo 

GRUPOS 
PESO 

(KG) 

CUSTOS VARIÁVEIS / DIRETOS (R$) TOTAL 

(KG) A B C D E F G H I J 

TERNO 1,87 0,39 0,60 0,15 0,22 0,28 0,12 0,31 0,05 0,012 0,05 R$ 2,74 

VESTIMENTA 0,47 0,10 0,15 0,04 0,24 0,07 0,12 0,00 0,05 0,012 0,05 R$ 0,96 

EDREDON 1,68 0,35 0,53 0,13 0,35 0,11 0,12 0,00 0,00 0,012 0,05 R$ 2,15 

TOALHA 0,45 0,09 0,14 0,04 0,00 0,05 0,12 0,00 0,00 0,012 0,05 R$ 0,63 

MANUAL 0,90 0,19 0,00 0,07 0,05 0,00 0,12 0,00 0,05 0,012 0,05 R$ 0,85 

LENÇOL 0,73 0,15 0,23 0,06 0,33 0,08 0,12 0,00 0,00 0,012 0,05 R$ 1,24 

JEANS 0,75 0,16 0,24 0,06 0,14 0,06 0,12 0,00 0,05 0,012 0,05 R$ 1,11 

SÓ LAVAR 0,36 0,08 0,11 0,03 0,00 0,03 0,12 0,00 0,05 0,012 0,05 R$ 0,59 

VESTIDO 1,25 0,26 0,40 0,10 0,41 0,00 0,12 0,47 0,05 0,012 0,05 R$ 2,24 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

  Quadro 4 – Legenda dos Custos Variáveis/Diretos 

Legenda dos Custos Variáveis / Diretos 
A B C D E F G H I J 

Lavar Secar Centrif. Passar Insumos Embalagem Cabides 
Rolo 

adesivo 

Fita 

adesiva 
Marcação 

  Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

O processo de lavagem é feito de acordo com o tipo de peça. A empresa utiliza 9  

processos diferentes para proceder a lavagem. Para o cálculo do custo da lavagem foram 

considerados os seguintes dados: a lavadora referência tem a capacidade de processar 50 kg 

de roupa por ciclo, entretanto, conforme o sócio responsável pelo setor produtivo, visando à 

preservação do equipamento, a capacidade utilizada é de 30 kg. Cada ciclo dura em média 

64,50 minutos. O consumo energético estimado, é de 20kW/h e 21,62 kW/ciclo. O custo da 

energia comercial é de R$ 0,53118 kW/h. O consumo médio de água por ciclo completo é de 

432,5 litros e o custo tanto da água quanto do esgoto, é de R$0,014165 por litro. Diante destes 

valores chegou-se ao fator multiplicador do custo da lavagem por ciclo (R$17,615) e ao fator 

multiplicador do custo da lavagem por Kg (R$0,59). 

Os insumos utilizados no processo de lavagem e seus custos estão no quadro 6. Os 

preços dos insumos foram fornecidos pelos proprietários e, a partir dos dados fornecidos, foi 

calculado o custo unitário de cada tipo de insumo. 
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Quadro 5 – Custos por máquina 

PROCESSOS 

DE 

LAVAGEM 

CUSTOS POR TIPO DE PROCESSO DE LAVAGEM 
TEMPO 

TOTAL 

DO 

CICLO 

(min) 
ÁGUA ENERGIA PRODUTOS TOTAL CUSTO/Kg 

LENÇOL R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 1,97 R$ 19,04 R$ 0,63 62 

VESTIMENTA NEUTRA R$ 6,37 R$ 11,86 R$ 5,95 R$ 24,19 R$ 0,81 67 

VESTIMENTA COR R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 3,22 R$ 20,29 R$ 0,68 62 

TOALHA R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 1,97 R$ 19,04 R$ 0,63 62 

JEANS ESCURO R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 3,22 R$ 20,29 R$ 0,68 62 

JEANS CLARO R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 1,97 R$ 19,04 R$ 0,63 62 

BRANCO R$ 6,09 R$ 13,63 R$ 4,28 R$ 24,01 R$ 0,80 77 

EDREDON R$ 6,09 R$ 10,98 R$ 1,97 R$ 19,04 R$ 0,63 62 

MANUAL R$ 0,57 R$ 0,00 R$ 0,05 R$ 0,62 R$ 0,021 21,6 

 
MÉDIA 59,73 

Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Quadro 6 – Insumos utilizados no processo produtivo 

PRODUTOS CUSTO APRESENTAÇÃO 
CUSTO UNT 

(gr ou ml) 

PRODUTO A R$ 380,00 Balde 20 Kg R$ 0,0190 

PRODUTO B R$ 115,00 Bomba de 5L R$ 0,0230 

PRODUTO C R$ 1,20 Garrafa de 500ml R$ 0,0005 

PRODUTO D R$ 32,00 Saco de 3kg R$ 0,0107 

PRODUTO E R$ 6,00 Garrafa de 250ml R$ 0,0240 

PRODUTO F R$ 40,00 Bomba de 20L R$ 0,0020 

PRODUTO G R$ 200,00 Bomba de 5L R$ 0,0400 

PRODUTO H R$ 7,50 Bomba de 5L R$ 0,0015 

PRODUTO I R$ 19,00 Garrafa de 200ML R$ 0,0950 

PRODUTO J R$ 32,00 Saco de 900G R$ 0,0356 
         Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Na empresa existem fichas ou “receitas” para cada tipo de lavagem. As medidas 

utilizadas são de domínio da lavadeira que é a responsável por operar a máquina de lavar. O 

consumo de insumos na lavagem das roupas é feito conforme o quadro 7. A medida base 

utilizada é um xícara de 300 ml ou 300 gr e a proporção dos insumos variam entre 1/3 e 1/2 

xícara. Para lavagem manual a medida base utilizada é um medidor de 5ml. 
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Quadro 7 – Medidas usadas por ciclo de lavagem 

MEDIDAS USADAS POR CICLO DE LAVAGEM (30 KG) 

INSUMOS (medida) QTDE 
CUSTO POR 

CICLO 
TIPO DE LAVAGEM 

PRODUTO A (1/3) 100 ml R$ 1,90 

LAVAGEM 

AUTOMÁTICA       

(Custo por KG) 

PRODUTO A (1/2) 150 ml R$ 3,45 

PRODUTO C (1/3) 100 ml R$ 0,048 

PRODUTO C (1/2) 150 ml R$ 0,072 

PRODUTO D (1/3) 100 gr R$ 1,0667 

PRODUTO D (1/2) 150 gr R$ 1,60 

PRODUTO F (1/2) 150 ml R$ 0,30 

PRODUTO G (1/3) 100 ml R$ 0,0004 

PRODUTO H (4 Xíc.) 1200 ml R$ 1,80 

PRODUTO C (1) 5ml R$0,0024 
LAVAGEM MANUAL 

(Custo por Kg) 
PRODUTO A (1/2) 2,5ml R$0,0475 

PRODUTO A (1) 5ml R$0,095 
Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Para o cálculo do custo da secagem foram considerados os seguintes dados: a 

secadora possui capacidade de secar 20 Kg de roupa por ciclo. Cada ciclo dura 24 minutos, ou 

seja, em 1hora de funcionamento a secadora tem a capacidade de secar 50Kg de roupa e de 

processar 2,5 ciclos de secagem. O consumo energético estimado da máquina é de 12kW por 

ciclo e 30 kW por hora. Como o custo da energia comercial é de R$ 0,53118 kW/h chega-se 

ao fator multiplicador da secagem por ciclo (R$6,37) e o custo da secagem por Kg (R$0,32). 

Para o cálculo do custo de passadoria foi elaborada uma planilha de tempo médio 

gasto por grupo de peças. O tempo médio que cada passadeira gasta por tipo de peça foi 

registrado pela autora através da coleta da planilha de tempo de passadoria, preenchida pelos 

sócios. O custo do kW/h é de R$0,53118. Desta forma, o custo energético total de passadoria 

por grupo, considerando 8 horas de funcionamento por dia, é descrito no quadro 8. A coluna 

“tempo (Kg)” mostra a quantidade de horas gastas para passar o equivalente a 1Kg de cada 

grupo de peças. Esta conversão foi necessária pelo fato da unidade básica de cálculo utilizada 

ser o peso em quilogramas. 

Após o levantamento dos dados e cálculo de todos os custos e despesas que 

envolvem a prestação do serviço de lavanderia foi possível construir o modelo de fluxo de 

caixa. A pesquisadora, juntamente com o sócio A, elaborou um plano de contas para ser 

utilizado no modelo de fluxo de caixa. Faz-se importante ressaltar que todos os dados de 

entrada de caixa que aqui serão expostos foram obtidos do sistema de informações da 
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organização, que nem sempre o utiliza de forma plena, fazendo com que a análise não seja 

precisa. Os dados apresentados são do sexto mês do ano de 2015. 

 

            Quadro 08 – Custo energético total de passadoria por Kg de grupo 
 

GRUPO TEMPO (h) TEMPO (Kg) CUSTO Kg 

TERNO 0,534 0,286 R$ 30,09 

VESTIMENTA 0,125 0,267 R$ 62,92 

EDREDON 0,500 0,299 R$ 24,71 

TOALHA 0,000 0,000 R$ 32,20 

MANUAL 0,000 0,000 R$    0,00 

LENÇOL 0,250 0,341 R$ 47,26 

JEANS 0,133 0,177 R$ 34,98 

SÓ LAVAR 0,000 0,000 R$ 10,90 

VESTIDO 0,125 0,100 R$ 58,51 
     Fonte: Pesquisa de campo (2014) 

 

Os Quadros 09 a 13 exibem a configuração do fluxo de caixa diário delineado na 

empresa. 

 

Quadro 09 – Fluxo de recebimentos da aquisição de serviços  

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

Data Descrição Categoria Valor 

01/06/2015 Terno Vendas R$ 220,00 

01/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 180,00 

01/06/2015 Toalha Vendas R$ 120,00 

01/06/2015 Lençol Vendas R$ 96,00 

01/06/2015 Jeans Vendas R$ 50,00 

02/06/2015 Terno Vendas R$ 240,00 

02/06/2015 Jeans Vendas R$ 30,00 

02/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 230,00 

02/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 340,00 

02/06/2015 Manual Vendas R$ 50,00 

03/06/2015 Jeans Vendas R$ 255,00 

03/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 300,00 

03/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 235,00 

03/06/2015 Lençol Vendas R$ 40,00 

03/06/2015 Vestido Cartão R$ 80,00 

04/06/2015 Edredon Cartão R$ 90,00 

04/06/2015 Terno Cartão R$ 290,00 

04/06/2015 Manual Cartão R$ 50,00 
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04/06/2015 Toalha Vendas R$ 110,00 

04/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 200,00 

04/06/2015 Terno Depósito R$ 350,00 

04/06/2015 Terno Cartão R$ 210,00 

05/06/2015 Toalha Vendas R$ 110,00 

05/06/2015 Terno Cartão R$ 240,00 

05/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 270,00 

05/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 320,00 

06/06/2015 Vestido Vendas R$ 40,00 

06/06/2015 Jeans Cartão R$ 250,00 

06/06/2015 Lençol Cartão R$ 110,00 

06/06/2015 Terno Cartão R$ 190,00 

06/06/2015 Terno Vendas R$ 280,00 

06/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 270,00 

08/06/2015 Vestido Cartão R$ 50,00 

08/06/2015 Edredon Cartão R$ 180,00 

08/06/2015 Terno Cartão R$ 190,00 

08/06/2015 Terno Vendas R$ 159,00 

08/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 230,00 

08/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 205,00 

08/06/2015 Jeans Cartão R$ 60,00 

09/06/2015 Terno Vendas R$ 85,00 

09/06/2015 Vestido Vendas R$ 90,00 

09/06/2015 Lençol Vendas R$ 80,00 

09/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 110,00 

09/06/2015 Toalha Cartão R$ 88,00 

10/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 115,00 

10/06/2015 Manual Vendas R$ 70,00 

10/06/2015 Edredon Cartão R$ 120,00 

10/06/2015 Terno Cartão R$ 230,00 

11/06/2015 Terno Cartão R$ 115,00 

11/06/2015 Vestido Vendas R$ 60,00 

11/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 100,00 

11/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 100,00 

12/06/2015 Terno Vendas R$ 220,00 

12/06/2015 Edredon Cartão R$ 40,00 

12/06/2015 Jeans Cartão R$ 120,00 

12/06/2015 Toalhas Cartão R$ 90,00 

13/06/2015 Vestido Cartão R$ 110,00 

13/06/2015 Terno Cartão R$ 180,00 

13/06/2015 Vestido Vendas R$ 80,00 
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13/06/2015 Lençol Cartão R$ 65,00 

13/06/2015 Toalhas Vendas R$ 70,00 

13/06/2015 Vestimentas Cartão R$ 180,00 

15/06/2015 Manual Vendas R$ 90,00 

15/06/2015 Jeans Cartão R$ 145,00 

15/06/2015 Toalhas Cartão R$ 80,00 

15/06/2015 Vestimentas Depósito R$ 100,00 

15/06/2015 Vestimentas Cartão R$ 130,00 

16/06/2015 Terno Vendas R$ 90,00 

16/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 78,00 

16/06/2015 Vestido Vendas R$ 90,00 

16/06/2015 Toalha Cartão R$ 69,00 

16/06/2015 Lençol Cartão R$ 120,00 

17/06/2015 Terno Cartão R$ 130,00 

17/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 110,00 

17/06/2015 Vestimenta Depósito R$ 190,00 

18/06/2015 Jeans Cartão R$ 60,00 

18/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 49,00 

18/06/2015 Toalha Vendas R$ 30,00 

19/06/2015 Terno Vendas R$ 70,00 

19/06/2015 Lençol Vendas R$ 35,00 

19/06/2015 Toalha Vendas R$ 30,00 

19/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 70,00 

20/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 55,00 

20/06/2015 Jeans Cartão R$ 20,00 

20/06/2015 Vestido Vendas R$ 30,00 

20/06/2015 Manual Vendas R$ 30,00 

20/06/2015 Toalha Cartão R$ 45,00 

22/06/2015 Toalha Cartão R$ 35,00 

22/06/2015 Terno Cartão R$ 70,00 

22/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 40,00 

22/06/2015 Jeans Vendas R$ 20,00 

23/06/2015 Terno Cartão R$ 50,00 

23/06/2015 Vestimenta Vendas R$ 30,00 

23/06/2015 Lençol Cartão R$ 25,00 

24/06/2015 Jeans Vendas R$ 15,00 

24/06/2015 Terno Cartão R$ 40,00 

24/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 35,00 

25/06/2015 Vestido Vendas R$ 20,00 

25/06/2015 Toalha Cartão R$ 25,00 

25/06/2015 Jeans Vendas R$ 15,00 
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25/06/2015 Toalha Vendas R$ 19,00 

26/06/2015 Manual Cartão R$ 15,00 

26/06/2015 Vestido Vendas R$ 18,00 

26/06/2015 Vestimentas Cartão R$ 55,00 

27/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 50,00 

27/06/2015 Toalhas Cartão R$ 40,00 

27/06/2015 Vestido Cartão R$ 25,00 

27/06/2015 Terno Vendas R$ 50,00 

29/06/2015 Jeans Vendas R$ 12,00 

29/06/2015 Toalha Cartão R$ 25,00 

29/06/2015 Terno Cartão R$ 35,00 

29/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 40,00 

30/06/2015 Vestimenta Cartão R$ 30,00 

30/06/2015 Jeans Cartão R$ 20,00 

30/06/2015 Lençol Cartão R$ 20,00 

30/06/2015 Terno Cartão R$ 22,00 

30/06/2015 Toalha Cartão R$ 20,00 

Total de Recebimentos R$ 12.300,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Quadro 10 – Fluxo de despesas fixas  

DESPESAS FIXAS 

DATA DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR 

05/06/2015 Aluguel Aluguel R$ 2.442,00 

08/06/2015 Telefone/internet Internet R$ 169,01 

08/06/2015 Celular Telefone celular R$ 212,89 

10/06/2015 Material de limpeza Limpeza R$ 50,00 

10/06/2015 Material de escritório Material de escritório R$ 50,00 

12/06/2015 Contabilidade Contabilidade R$ 360,00 

12/06/2015 
Financiamento 

veículo 
Empréstimos R$ 954,01 

12/06/2015 Água Água e esgoto R$ 382,96 

15/06/2015 Energia Energia elétrica R$ 729,84 

15/06/2015 Bombeiro Bombeiro R$ 55,63 

15/06/2015 Combustível Combustível R$ 200,00 

Total de despesas fixas R$ 5.606,34 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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Quadro 11 – Fluxo de despesas variáveis  

DESPESAS VARIÁVEIS 

DATA DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR 

01/06/2015 Embalagens Embalagens R$ 400,00 

08/06/2015 Horas extras Horas extras R$ 350,00 

Total de despesas variáveis R$ 750,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Quadro 12 – Despesas com pessoal  

PESSOAS 

DATA DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR 

05/06/2015 Folha de pagamento Folha de pagamento R$ 6.500,00 

Total de pessoas R$ 6.500,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Quadro 13 – Despesas com impostos  

IMPOSTOS 

DATA DESCRIÇÃO CATEGORIA VALOR 

08/06/2015 Simples Simples nacional R$ 210,00 

Total de impostos R$ 210,00 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

Quadro 14 – Fluxo de caixa final  

TOTAL DE DESPESAS R$ 13.066,34 

SALDO ANTERIOR R$ 0,00 

TOTAL DE RECEBIMENTOS NO PERÍODO R$ 12.300,00 

TOTAL DE DESPESAS NO PERÍODO – R$ 13.066,34 

BALANÇO NO PERÍODO – R$ 766,34 

SALDO FINAL – R$ 766,34 
Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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Esquematicamente a Figura 22 resume a arquitetura do sistema configurado. 

 

          Figura 22 – Esquema de configuração do fluxo de caixa edificado  

 

                      

     

        

  

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 

 

5.3  Resultados encontrados 

 

Após o levantamento de todos os dados necessários para o entendimento do 

funcionamento de uma lavanderia doméstica foi possível constituir a reunião de elementos 

que elucidasse as dificuldades que a empresa encontra em montar e manter uma rotina de 

fluxo de caixa. 

Em primeiro lugar identificou-se, dentro da estrutura organizacional, que existe 

um acúmulo de funções de gestão da empresa em apenas 2 pessoas: os sócios proprietários. 

As 4 áreas funcionais da empresa, produção, finanças, recursos humanos e vendas/marketing 

possuem demandas bem distintas e complexas para que apenas 2 gestores administrem 

eficientemente o negócio. 

O sócio A, por afinidade com a área produtiva e de recursos humanos, dedica 

quase que 100% de seu tempo nestas áreas e o pouco tempo que sobra é destinado à área 
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financeira. Essa situação seria a causa raiz do problema de desconhecimento das finanças da 

empresa, incluindo a possibilidade de utilização correta da ferramenta de fluxo de caixa para o 

planejamento financeiro adequado da empresa. 

É certo que a área financeira da empresa é o coração do negócio. É necessário 

dedicar tempo e profissionalizar a gestão nesta área para a perpetuação da empresa no 

mercado. Os gestores foram conduzidos a um processo reflexivo sobre a distribuição de 

tarefas na administração organizacional, diante do diagnóstico estabelecido, e chegaram à 

conclusão que é necessário contratar uma pessoa competente para gerir as finanças da 

empresa. O custo de contratação e manutenção de um profissional nesta área seria 

compensado pelo benefício de uma gestão habilidosa na área financeira. A perspectiva de 

contratação foi estabelecida para o início do ano de 2016. 

Ainda na área da gestão financeira percebeu-se a subutilização do sistema de 

informações que a empresa utiliza. O “SisCoL” possui um módulo de controle financeiro que 

não é utilizado de maneira adequada. O controle de pagamento dos compromissos financeiros 

é feito quase que mentalmente apesar de existir uma ferramenta no sistema que auxilia o 

gestor nesse acompanhamento. O recebimento de balcão ora é feito no sistema ora é feito 

manualmente, dificultando o controle financeiro além de gerar um retrabalho, uma vez que o 

funcionário não tem autonomia para dar “baixa” no sistema nos valores recebidos ou nos 

pagamentos efetuados, no momento em que eles ocorrem. O gestor financeiro, diariamente, 

no encerramento do expediente, confere manualmente o numerário recebido e depois repete o 

processo checando o sistema. 

Este procedimento se perfila incoerente com a realidade da empresa, uma vez que 

o recurso escasso de tempo é latente gerando procedimentos desnecessários. Após o 

entendimento da situação os gestores identificaram a necessidade de um upgrade no sistema 

para que gere mais confiabilidade na sua utilização possibilitando a distribuição de funções 

aos funcionários.   

Já recorrente é a problemática da “mistura” do capital da empresa com o capital 

dos sócios. Não existia qualquer divisão ou limite de utilização do capital da empresa em 

relação ao capital dos proprietários, inclusive a definição de um pró-labore. Na prática o que 

ocorre é que as necessidades financeiras dos sócios iam sendo supridas à medida que as 

demandas surgiam, sem nenhum limite. Isto gerava um total desconhecimento da margem de 

lucro da empresa e da capacidade de geração de caixa. 
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Dado o impacto deste estudo, observou-se a manifestação por parte dos sócios, da 

importância da separação dos capitais. Ficou estabelecido, inicialmente, um pró-labore de 

R$3.500,00 para cada sócio, além da abertura de uma conta bancária empresarial para gestão 

das finanças da empresa. 

Para que seja possível estruturar e implantar uma rotina de fluxo de caixa, é 

necessário que a empresa tenha conhecimento de todos os seus custos e despesas. É muito 

comum também entre as pequenas empresas o desconhecimento de sua estrutura de custos e 

não foi diferente na empresa estudada. 

Os empresários possuem um satisfatório controle da utilização dos insumos e 

recursos da empresa, entretanto não tinham tempo nem conhecimento necessários para a 

estruturação e levantamento dos custos. Foram dedicados dois meses de estudo para o 

levantamento de todos os dados necessários à configuração da estrutura de gastos.  

Os custos e despesas foram devidamente identificados e tabulados gerando um 

plano de contas e planilhas eletrônicas estruturadas com a finalidade de proporcionar a 

aprendizagem da estrutura de gastos da empresa. 

Os gestores desconheciam o formato e a estrutura de um fluxo de caixa 

operacional que lhes fora apresentado. Até então o formato que utilizavam era tão somente 

comparar o movimento diário de recebimentos e despesas constantes nas notas fiscais com o 

dinheiro físico: saldo inicial + entradas – saída. Não existia controle mensal das receitas e 

despesas. 

Vale ressaltar que o Fluxo de caixa montado, conforme os quadros de 9 a 14, foi 

configurado com os dados históricos e serviu como base para projeção do fluxo de caixa para 

o resto do ano de 2015.  

Apesar da ideia básica de funcionamento de um fluxo de caixa diário utilizado 

pela lavanderia alfa ter permanecido, sua estrutura foi aperfeiçoada. Optou-se, mesmo que 

com retrabalho, controlar o fluxo de caixa em formulário diário, até que o sistema de 

informações seja melhorado.  

Diante do exposto, percebe-se que muitas foram as dificuldades que os gestores 

encontraram na montagem e na manutenção da rotina de fluxo de caixa. O Quadro 15 as 

explicitam. 
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Quadro 15 – Dificuldades de montagem e manutenção de rotina do fluxo de caixa 

DIFICULDADES DE MONTAGEM 
DIFICULDADES DE 

MANUTENÇÃO DA ROTINA 

Concentração de atividades gerenciais Falta de tempo 

Desconhecimento e/ou conhecimento difuso 

e desalinhado de lógica 
Importância relativizada 

Subotimização do sistema de informações 

instalado 

Retroalimentação de dados defasados e 

incompletos 

Falta de discernimento entre estrutura de 

gastos familiares e do negócio 

Indiferença do que sejam dispêndios 

familiares e do negócio, afinal a empresa é 

fruto do suor e sacrifícios de todos os entes 

parentescos 

Desinteresse do profissional dos serviços 

contábeis contratado 

Gastos decorrentes da solicitação de ajuda 

por parte do profissional contábil 

Fonte: Pesquisa de campo (2015) 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para responder ao questionamento proposto neste trabalho qual seja, as 

dificuldades de edificar e retroalimentar os dados no fluxo de caixa na gestão da pequena 

empresa, não bastou apenas compreender a dinâmica de funcionamento da empresa estudada, 

foi necessário ir mais além e não só colher dados, mais também estruturá-los de forma a 

permitir uma configuração compatível com a estrutura do fluxo de caixa. 

O agente condutor do campo empírico de estudo parece acometido de uma lógica 

enraizada que parece negar sua baixa praticidade: “..se as coisas deram certo até agora entre 

crises econômicas e problemas do dia a dia, porque tornar a coisa burocrática?”. 

No levantamento dos dados até a constituição do fluxo de caixa percebe-se a 

enorme dificuldade de coletar e recuperar dados e além disso entendê-los pois são confusos e 

dispersos. Até mesmo o detentor de tais dados não os entendem. No momento que se obteve 

êxito de reuni-los bem como criticá-los consoantes ao plano de contas tracejado, foi possível 

dar conformação a estrutura do fluxo de recursos monetários confrontando os fluxos de 

recebimentos e os fluxos de pagamentos. 

Literalmente um fluxo de dinheiro efetivamente no caixa da empresa para dar 

conta dos compromissos a vencer no cotidiano de uma janela temporal diária. 

E aqui a realidade operacional do negócio objeto do campo de estudo se desnuda. 

A pressão de caixa é fortemente impulsionada a recorrer a recursos financeiros, não importa 

qual tipo de fonte. Foram procedidas simulações nos 180 dias de 2015 e em todas o caixa 

perfilou estresses. Esses sem que os gestores proprietários não tivessem a menor ideia de sua 

magnitude. A própria dinâmica do funcionamento diário da empresa concentrado na figura 

dos mesmos impede a manutenção fidedigna do sistema de fluxo montado conforme aludido 

em detalhes no Quadro 15. 

O que se questiona é se o acesso a esse instrumental na empresa implica gastos? 

Justifica contratações ou reestruturação de atividades? Não se pode negar que quando 

deflagrada os problemas de natureza financeira é imprescindível tornar cristalino os percursos 

do dinheiro no bojo do caixa. Pois é nele que os rastros do dinheiro se firmam permitindo o 

seu escaneamento ainda que o senso da praticidade dos pequenos empresários busquem a sua 

negação camuflando por meio de sua experiência 
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Como contribuição prática para a Administração esta pesquisa extrapolou seu 

propósito inicial de identificar as principais dificuldades que uma pequena empresa pode 

encontrar na implantação de uma rotina de fluxo de caixa contribuindo com a gestão 

financeira da empresa estudada, elevando a consciência situacional dos gestores e provocando 

reflexões sobre a estrutura de gestão do negócio de maneira geral. 

 

6.1Limitação 

 

Cabe ressaltar que o fator distância foi um limitador na pesquisa, uma vez que a 

empresa estudada encontra-se em outro estado e foram necessárias algumas visitas para o 

procedimento de coleta de dados e informações in loco. Uma dificuldade encontrada foi o 

tratamento dos dados brutos retirados do software de gestão da empresa. O banco de dados 

(BD) extraído não podia ser manipulado de forma a gerar as informações necessárias para a 

pesquisa. Foi necessária uma conversão do BD e a estruturação de todos os dados que nele 

havia para que servisse ao propósito deste trabalho. 

 

6.2 Estudos futuros 

 

Como sugestão para trabalhos futuros pode-se fazer um mapeamento das 

lavanderias locais enquadradas como pequena empresa, para analisar se o teor deste estudo 

são comuns às outras lavanderias e se utilizam a ferramenta de fluxo de caixa como 

acompanhamento diário das finanças e como planejamento futuro dos recursos. 
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