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INTRODUÇÃO



INTRODUÇÃO
Olá, Sou Marcelo Camargo, economista, contador e sócio da JCOM Contabilidade.

A importância dos pequenos negócios para a nossa economia é notória e por isso decidimos ser nossa missão ajudar
aos pequenos empreendedores a terem mais sucesso através do acesso à informações e ferramentas que tornam
suas empresas mais seguras e organizadas. Desta forma estamos contribuindo para o desenvolvimento de nosso país.

Tendo isso em mente, escrevemos esse e-book para ajudar você, pequeno
empreendedor, a entender um pouco mais sobre essa excelente ferramenta que é o Fluxo de Caixa. Manter registros e
controles das entradas e saídas de recursos de sua empresa é de grande valia nos momentos de tomadas de decisão.
Essa é a importância do Fluxo de Caixa para as empresas.

Juntamente com esse e-book, preparamos uma planilha modelo para ajudar à você implantar a ferramenta em sua
empresa. É grátis, só baixar! Visite nosso site, e adquira a sua versão.

Boa leitura e bons negócios!
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O QUE É FLUXO DE CAIXA?
O fluxo de caixa é um relatório financeiro que demonstra a movimentação financeira (entradas e saídas de recursos)
da sua empresa. É umas das principais ferramentas para gestão de empresas que vai lhe ajudar a ter uma boa ideia da
performance financeira do seu negócio.

O relatório é o cruzamento das receitas e despesas de um determinado período e seu resultado (última linha do
relatório) demonstra, ao final de um certo período analisado, se o saldo de caixa aumentou ou diminuiu, ou seja, se
sobrou ou faltou dinheiro.

Portanto, o fluxo de caixa funciona como um “board” para o você checar como está evoluindo suas receitas e
despesas no tempo, ou seja, como está a performance financeira de sua empresa. Isso pode ser muito útil quando
precisar tomar algumas decisões, como contratar um funcionário, adquirir uma nova despesa, etc.

Na página seguinte temos uma demonstração simplificada de um fluxo de caixa, para que você possa iniciar a
preparação do fluxo de caixa de sua empresa:





ALGUNS CONCEITOS IMPORTANTES
Para que a leitura seja totalmente compreendida, será preciso delimitarmos alguns conceitos. São eles:

Pagamentos: Todos os valores pagos que sua empresa realiza;

Recebimentos: Todos os valores recebidos pela sua empresa;

Custos: São os pagamentos relacionados com a operação principal da empresa, por exemplo, se sua empresa é um
comércio, os pagamentos realizados aos distribuidores pelos produtos que serão colocados nas prateleiras; se sua
empresa é uma fábrica, os pagamentos realizados para os fornecedores para compra de matéria prima, embalagem,
para os operários, etc.; se sua empresa é uma prestadora de serviços, o valor pago pelos salários às pessoas ligadas à
produção do serviço;

Outros Recebimentos: Outras entradas de recursos, como empréstimos adquiridos, venda de imobilizado, etc.;



Categoria: É a classificação do Recebimento ou o pagamento, ou seja, um código que informa que tipo de despesa
ou receita sua empresa realizou e em que linha ela vai aparecer no relatório. Por exemplo, se você está lançando a
conta de energia, iremos categorizar como “Luz e Força” (o nome não importa, mas sim o conceito, ok?), que estará
dentro do grupo de despesas administravas, juntamente com outras categorias, como “água e esgoto”, “telefonia”,
“material de escritório”, etc.;

Regime de Caixa: É o método de registrar as receitas e despesas pela data de recebimento ou pagamento. Esse
método é o indicado para ser usado no relatório de Fluxo de Caixa;

Regime de Competência: É o método de registrar as receitas e despesas pela data em que a despesa ou receita se
realizou. Por exemplo, registrar a receita no momento da venda e não quando o cliente de fato faz o pagamento. A
contabilidade adota esse método de registro para os lançamentos contábeis o que explica as diferenças entre o DRE
Contábil(Demonstrativo de Resultado do Exercício) e o seu fluxo de caixa.



Resultado Econômico: Apresentando pela DRE Contábil, é o lucro da empresa, ou seja, quanto a
empresa gerou de possibilidade de ganho ou perda, independente se a empresa já realizou os
pagamentos à seus fornecedores ou se seus clientes já lhe pagaram. O lucro pode não se concretizar
em alguns casos, ou demorar a acontecer, por exemplo se a inadimplência de seu negócio é elevada,
ou se você faz muita venda à prazo.

Resultado Financeiro: É o resultado líquido de caixa, quanto sua empresa gerou de dinheiro em um
período analisado, independente do lucro gerado pela empresa. Ou seja, é influenciado pelos
pagamentos e recebimentos que sua empresa realizou em um certo período. Esse é o principal
indicador gerado pelo relatório de Fluxo de Caixa.
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PORQUE USAR?
Podemos dizer que uma empresa funciona um período (meses ou anos) sem lucro, mas
nenhuma empresa resiste um longo período de fluxo de caixa negativo. Somente por isso,
já é possível entender porque é importante que use essa ferramenta no dia a dia da
administração da sua empresa. Não somente isso, essa ferramenta, elaborada com mais
detalhes, permite que você gere uma série de informações importantes para medir a
performance financeira da empresa, veja alguns exemplos:



Margem Bruta: verifica a diferença entre as receitas geradas pela atividade da empresa e o custo para produzir os
serviços ou produtos, ou seja, quanto sobra para a empresa pagar as outras despesas, como salários, despesas
administrativas, marketing, etc. Acompanhar esse indicador é de extrema importância para manter a saúde financeira
da empresa. Algumas ações, muitas vezes inconscientes, podem reduzir a margem para níveis abaixo do saudável,
como descontos, pressão de custos, etc. e você tem a missão de manter sempre esse indicador em níveis desejáveis e
agir em momentos em que isso não acontece;

Variação das despesas e receitas: Suas despesas estão aumentando? Quanto? Quanto aumentou em relação à
receita? Essas informações são importantes para entender se você está inchando sua empresa de maneira excessiva e
tomar algumas decisões para que a situação volte ao controle;

Geração de Caixa do período: é a última linha do relatório, e, podemos dizer, que é o principal indicador do relatório,
pois é o seu “target”. Ou você não trabalha para ter dinheiro? Chegar no final do mês e olhar para esse número pode
te levar para o céu ou para o inferno, dependendo do número que aparecer nele. Interessante é que muitos
empresários não sabem realmente qual a capacidade de geração de caixa de seus negócios.



Abaixo novo exemplo, agora com um
modelo mais elaborado, de um fluxo de
caixa com indicadores, para que possa
lhe ajudar a iniciar o uso da ferramenta
na sua empresa, mas se preferir, temos
um modelo pronto para download, é
grátis, visite nosso site e faça o seu
download.
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CONSIDERAÇÕES RELEVANTES
Agora que você já sabe o que é e para que serve o fluxo de caixa, precisamos conhecer
alguns pontos que são de extrema importância para elaborar o seu relatório a fim de extrair
dele informações que lhe ajudarão na condução do seu negócio. Afinal, para que o relatório
seja de fato útil, é preciso que as informações sejam reais, que tenham algum nível de
detalhe e para isso exige critério e dedicação sua ou da sua equipe. Vejamos:



A IMPORTÂNCIA DE USAR CATEGORIAS
Primeiro é importante que todo lançamento que você realizar que uma categoria seja dada àquele
lançamento. Isso é importante para que o relatório apresente a comparabilidade da evolução de
receitas e despesas no tempo de forma correta, pois a categoria irá estabelecer em que linha do
relatório o lançamento irá aparecer.

Para isso é importante, antes de começar a elaborar o relatório, que você tenha um plano de contas de
categoria de sua empresa. Se você tiver alguma dúvida de como elaborar, fale com seu contador,
certamente ele pode lhe ajudar com essa tarefa. Mas se preferir, temos um exemplo de plano de contas
em nossa planilha que estamos disponibilizando para download, para você se desejar.



FREQUÊNCIA DOS LANÇAMENTOS
A frequência com a qual se levanta o relatório também é importante. Se você realizar os lançamentos apenas no final
do mês, por exemplo, pode haver perda do histórico do que foi gasto ou recebido. Recomendamos que sejam
realizados os lançamentos diariamente, assim você tem maior facilidade de analisar os documentos, determinar a
melhor categoria, não esquecer nenhum, ou seja, dar mais veracidade ao relatório.

Existe a possibilidade ainda, apesar de não ser o foco da abordagem desse e-book, de usar o fluxo de caixa para
prever possíveis problemas de falta de dinheiro em dias seguintes e alertar você a tomar alguma atitude, como
resgatar uma aplicação financeira, tomar um empréstimo ou negociar com um fornecedor, por exemplo. O
lançamento diário acaba sendo necessário para que você faça esse acompanhamento, pois se você realizar os
lançamentos mensalmente, por exemplo, não terá o relatório atualizado à tempo de fazer suas análises.



REGIME DE CAIXA E DE COMPETÊNCIA
Outro ponto importante que você entenda para executar bem a elaboração e acompanhamento do seu fluxo de caixa
é o método de registro de seus lançamentos. O fluxo de caixa precisa ter seus lançamentos registrados pela data em
que ocorreu o pagamento ou o recebimento.

À esse método damos o nome de Regime de Caixa. A contabilidade registra os fatos contábeis pelo Regime de
Competência, ou seja, pela data em que o fato se concretizou. Por isso existe uma diferença entre o DRE, que
provavelmente seu contador já tenha lhe apresentado e o fluxo de caixa.

O registro pelo Regime de Caixa é importante porque o objetivo no uso do relatório e saber a performance financeira
do seu negócio, ou seja, basicamente é saber quanto de caixa seu negócio está gerando, enquanto que, na
Contabilidade, o DRE demonstra o resultado econômico, qual o lucro que a sua empresa gerou.



VERACIDADE DA INFORMAÇÃO
Para que o relatório tenha utilidade ,e que de fato lhe ajude nas tomadas de decisão, as informações devem ser reais
e completas. Não adianta registrar os fatos com valores incorretos (aproximados) ou sobrando ou faltando
informações. É como você estivesse em mar aberto com uma bússola quebrada, com os ventos lhe levando para o
norte, mas o equipamento marcando para o sul.

Para isso recomendamos uma rotina para que você compare seu extrato bancário com o seu relatório de fluxo de
caixa periodicamente, identifique incorreções, faça os ajustes para que as informações estejam fidedignas. Chamamos
isso de conciliação das contas bancárias.

O ideal é que a conciliação seja feita diariamente, mas dependendo de sua rotina dentro da empresa pode ser
complicado de manter essa frequência. Se esse for o caso, faça em espaço maior de tempo, mas faça! O importante é
manter a disciplina nessa tarefa, para que você sempre tenha a informação à mão quando precisar.
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O APLICATIVO E-JCOM
Você pode fazer o fluxo de caixa através de uma planilha excel (estamos inclusive disponibilizando
gratuitamente um modelo para que utilize, caso entenda ser útil para você). Mas sabemos que a rotina
de um pequeno empreendedor é muito corrida e que muitas vezes não existe tempo suficiente para se
dedicar à manutenção do fluxo de caixa. Por isso investimos na criação do e-Jcom, uma plataforma
online, de fácil utilização que lhe apresenta o fluxo de caixa e alguns indicadores de performance de
seu negócio. Quer saber mais?, visite nosso site e veja como podemos lhe ajudar:

w w w . j c o m c o n t a b i l i d a d e . c o m . b r
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CONCLUSÃO
O Relatório de Fluxo de Caixa é uma ferramenta importante, que pode te ajudar em momentos em que precisar tomar
decisões.

Através do Fluxo de Caixa, você conseguirá ter diversos indicadores da performance financeira de seu negócios, úteis
para identificar o momento de correção de rumo, como a “margem bruta”, “variação de despesas”, “variação de
receitas” e o “resultado líquido de caixa.

Mas para que ele seja realmente uma ferramenta útil, é necessário que você tenha disciplina para manter uma rotina
de registro de sua movimentação financeira. Afinal um relatório emitido com informações erradas e/ou com muito
tempo de acontecido os fatos, ao invés de ajudar, pode atrapalhar.

Esperamos que esse e-book tenha lhe ajudado a entender melhor a importância dessa ferramenta e que possa ter
sucesso na implantação em sua empresa. Abraços e conte com a gente!
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