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Empresas lucrativas podem também apresentar 

problemas de caixa como consequência do 

comportamento do ciclo operacional. Por outro lado, 

problemas de caixa costumam ocorrer, ainda, em 

lançamentos de novos produtos, fases de expansão 

da atividade, modernização produtiva, etc. 

Fonte: ASSAF Neto, 2017



Fonte: PADOVEZE, 2015

A Contabilidade Gerencial está 

ligada à necessidade de informações 

para planejamento, controle, 

avaliação de desempenho e 

tomada de decisão. 





https://www.youtube.com/
watch?v=zfkIh_4ZaNs

A parceria

../../../../../../palestra%20CRC_1809.pptx
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Fonte: ASSAF Neto, 2017

As principais áreas que podem contribuir para melhor 

desempenho do fluxo de caixa, acelerando os ingressos ou 

retardando os desembolsos, inserem-se basicamente nas 

fases do ciclo operacional.

Ciclo Operacional



Gestão do Tempo

Fonte: PADOVEZE, 2015

Quanto maior a quantidade de dias para 

executar um ciclo operacional completo, maior 

a necessidade de recursos econômicos para a 

manutenção das atividades.



Gestão de Recursos Eficiente 
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Fonte: ASSAF Neto, 2017
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Fluxo de Caixa

Fluxos de caixa: são ingressos e saídas de caixa e equivalentes. 

Caixa ou equivalentes de caixa: na movimentação dos recursos financeiros, incluem-se não somente saldos de moeda em 
caixa ou depósitos em conta bancária, mas, também, outros tipos de contas que possuem as mesmas características de 

liquidez e de disponibilidade imediata.

Fonte: NPC 020 – Demonstração dos Fluxos de Caixa



Atividades Operacionais



Atividades de Investimentos



Atividades de Financiamentos



Geração Líquida de Caixa

FC Operações



Fonte: ASSAF Neto, 2017

Responsabilidade Coletiva

O Fluxo de Caixa não deve ser enfocado como uma preocupação 

exclusiva da área financeira. Mas efetivamente, deve haver 

comprometimento de todos os setores com os resultados 

líquidos de caixa.



Fonte: ASSAF Neto, 2017

Exemplos

ÁREA DE PRODUÇÃO

Alterações nos prazos de 

fabricação dos produtos

ÁREA DE PRODUÇÃO

Melhora na 

produtividade

ÁREA DE COMPRAS
Decisões de compras de 
maneira ajustadas com a 
disponibilidade de caixa

ÁREA DE COMPRAS
Sincronização entre prazos de 

compra e recebimento de 
vendas.

ÁREA DE VENDAS
Junto a meta de crescimento 

deve manter o controle 
sobre prazos concedidos e 

hábitos de pagamento.

ÁREA FINANCEIRA
Avaliar criteriosamente o 

perfil de seu 
endividamento, de forma 

que os desembolsos 
ocorram 

concomitantemente à 
geração de caixa.

ÁREA FINANCEIRA
P olítica de cobrança mais 

ágeis e eficientes 
colocando mais 

rapidamente o recurso à 
disposição da empresa.



Gestão a partir de Indicadores

•Liquidez Corrente
•Liquidez Seca
•Giro de Pagamentos
•Giro de Estoques
•Giro de Recebimentos
•Ciclo Operacional
•Ciclo Financeiro
•Geração de Caixa Operacional/ROB
•Dívida Líquida/EBITDA



Obrigada!
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