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RESUMO 
 
 

AS CONTRIBUIÇÕES DA FERRAMENTA FLUXO DE CAIXA NA GESTÃO EFICIENTE E 
EFICAZ DAS EMPRESAS A utilização de ferramentas financeiras tornou-se essencial para 
qualquer empresa para atingir a excelência na maximização dos recursos financeiros, com a 
crescente competitividade no mercado, maior é a exigência por uma gestão financeira de 
qualidade e o uso de ferramentas que norteiem o negócio. Uma dessas ferramentas é o fluxo 
de caixa, um instrumento gerencial que controla e informa todas as movimentações financeiras 
(entradas e saídas de valores) de um dado período, pode ser diário, semanal, mensal, é 
composto dos dados obtidos dos controles de contas a pagar, contas a receber, de vendas, de 
despesas, de saldos de aplicações, e de todos os demais elementos que representem as 
movimentações de recursos financeiros da empresa, na qual permite ao administrador 
financeiro planejar, organizar, coordenar, dirigir e controlar os recursos financeiros de uma 
empresa para determinado período. Nesse contexto, o trabalho analisou as contribuições do 
uso da ferramenta fluxo de caixa nas empresas visando uma eficiente e eficaz gestão 
empresarial. Para tanto foi utilizada como método de pesquisa a bibliográfica, com as 
informações sobre a ferramenta relacionadas principalmente ao seu objetivo principal de 
projeção das entradas e das saídas de recursos financeiros para determinado período, visando 
prognosticar a necessidade de captar empréstimos ou aplicar excedentes de caixa nas 
operações mais rentáveis para a empresa, outros objetivos também podem ser considerados 
para elaborar o fluxo de caixa e também a função do planejamento que se relaciona com a 
primeira etapa de elaboração do fluxo de caixa. Em termos práticos, as empresas que o 
utilizam dificilmente fracasssam.Concluiu-se que, a ferramenta financeira fluxo de caixa 
proporciona contribuições essenciais para qualquer organização que almeja uma eficiente e 
eficaz gestão financeira e correlaciona-se essa área financeira com a empresa, ou seja, a área 
financeira é o reflexo da situação da empresa. A implementação do relatório do fluxo de caixa é 
uma tarefa sem grandes complexidades, entretanto, cabe lembrar que a manutenção de um 
fluxo de caixa requer que os dados sejam confiáveis e constantemente atualizados, pois, 
somente assim terá utilidade. Enfim, o fluxo de caixa é um dos instrumentos mais imporantes 
para o administrador financeiro, pois, por meio dele, planejam-se as necessidades ou não de 
recursos financeiros a serem captados pela empresa, por meio dessa ferramenta a empresa 
maximiza seus recursos financeiros possibilitando uma maior compreensão das saídas e 
entradas deles, planeja suas decisões e consegue investir minimizando seus riscos e ter uma 
taxa de retorno mais positiva. Palavras-chave: Fluxo de caixa. Contribuições. Recursos 
financeiros. 


