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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
- É A INFORMAÇÃO QUE FALTA 

NA SUA EMPRESA?
Na nossa última newsletter falamos acerca da importância da informação no acesso ao 

financiamento, apontando as razões das dificuldades na sua obtenção. Reconhecendo a 
importância de eliminar as causas que bloqueiam o acesso das empresas ao financiamento, 

iremos dedicar alguns dos próximos artigos a aspetos concretos da gestão financeira e 
empresarial, começando com uma das informações mais ignoradas pelos gestores, 

empreendedores, sócios ou outros responsáveis pelo desenvolvimento das empresas, a 
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA.

Importa destacar que a demonstração dos fluxos de caixa é relevante para todo o tipo de instituições, 
privadas ou públicas, com ou sem fins lucrativos, devendo ser adaptada consoante as necessidades de 
cada entidade.

A utilização adequada da demonstração dos fluxos de caixa, para além de beneficiar a gestão do seu 
negócio, pode fazer a diferença entre ser cumpridor ou não no que respeita ao pagamento de impostos, o 
que é uma responsabilidade empresarial e social.

O QUE É A DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA?

A demonstração dos fluxos de caixa não é mais do que evidenciar a 
situação financeira da empresa, isto é, as entradas e saídas de 
dinheiro. Por fluxo entenda-se movimento, que têm a ver com 
saber ou descobrir, rapidamente, de onde vem o dinheiro e para 
onde ele vai.
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A demonstração dos 
fluxos de caixa é saber 
de onde vem o dinheiro 

e para onde vai. Deve ter 
duas perspetivas: o 

realizado e o projetado. 
O futuro (projetado) 

ajuda a empresa a 
verificar se tem 

capacidade para gerar 
os recursos necessários 

para custear as 
operações.

Para as empresas que não dispõem deste tipo de 
sistemas, a elaboração do fluxo de caixa pode ser 
realizada através duma folha de cálculo. A sua 
execução pode levar um pouco mais de tempo, mas 
a sua eficácia é igual à das empresas que utilizam 
em pleno os ERP.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA A DOIS 
TEMPOS - REALIZADO E PROJETADO

O fluxo de caixa quando é realizado tem como 
objetivo principal informar o seu fluxo de entradas e 
saídas de recursos financeiros de um determinado 
período. Habitualmente, partimos do realizado para 
construir o fluxo de caixa projetado.

+
TEMPO

PASSADO (Realizado)

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês... Mês+1 Mês+2 Mês+3 Ano+1 Ano+2

FUTURO (Projetado)

O fluxo de caixa projetado pode ser de curto ou longo prazo, tendo como principais 
intentos: verificar a capacidade da empresa em gerar os recursos necessários para 
custear as operações (autofinanciamento), determinar as necessidades de fundo de 
maneio, verificar o grau de dependência de capitais de terceiros. Sendo projetado 
com base em tendências, importa ter atenção aos acontecimentos que podem 
comprometer as projeções

O fluxo de caixa é de fácil elaboração para as 
empresas que estão bem organizadas no seu 
controlo financeiro. No entanto, verifica-se que em 
muitas empresas, mesmo as que investiram em 
ferramentas informáticas tais como os ERP, não 
dispõem desta informação, limitando muitas vezes 
o seu uso à emissão de faturas, controlo de 
existências e pouco mais.

1

1 ERP é uma sigla que em inglês significa Enterprise Resource Planning e que em português pode-se traduzir por Sistemas de Gestão Empresarial



PORQUE É IMPORTANTE A DEMONSTRAÇÃO
DOS FLUXOS DE CAIXA

Hoje em dia é-nos difícil imaginar efetuar uma viagem sem dispor de 
instrumentos de navegação, alguns dos quais já estão disponíveis nos nossos 
telemóveis atuais e até nos instrumentos de bordo do nosso carro (GPS, mapas 
com direções, entre outros). Exemplifiquemos com um exercício bem simples.

Imagine-se no seu carro, a efetuar uma deslocação, num local que não 
conhece. De repente apercebe-se que o simples ponteiro do indicador de 
combustível não funciona. Não sabe de quanto combustível dispõe, 
desconhecendo a que distância poderá estar o posto de abastecimento mais 
próximo. A sua ansiedade vai aumentando à medida que os quilómetros são 
percorridos e não aparece nenhuma informação acerca dum local onde 
abastecer.

Esta situação pode acontecer com a sua empresa ou projeto empresarial. Por 
não dispor dos corretos instrumentos de navegação empresarial, os 
problemas surgem de onde menos se espera, podendo ficar a meio do 
percurso. Ainda conseguiu pedir o apoio de um reboque, leia-se banco, mas 
este agora não pode ir em seu auxilio. Cheio de dívidas e sem nenhum apoio 
à vista, pode nunca chegar ao seu destino, isto é, atingir os objetivos 
empresariais a que se propôs.

É para evitar este tipo de situações no contexto empresarial, que 
serve a Demonstração dos Fluxos de Caixa, a qual funciona como
o ponteiro do indicador de combustível, medindo quanto dinheiro
a empresa dispõe. Sabendo que dinheiro tem agora e no futuro, 
pode tomar decisões mais acertadas, escolhendo o trajeto 
mais adequado para o próximo reabastecimento e continuar a 
sua viagem empresarial.

Com esta informação a empresa pode saber: haverá 
excedente ou faltará dinheiro no futuro? Devo rever o 
prazo de recebimento dos meus clientes? Preciso 
negociar o prazo de pagamento com os meus 
fornecedores? Devo pedir algum tipo de 
financiamento?
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COMO PREPARAR A DEMONSTRAÇÃO DOS 
FLUXOS DE CAIXA

Ter um fluxo de caixa bem feito, pode ajudá-lo a 
antecipar problemas, como seja ter de pagar 
determinadas contas (obrigações), quando não 
tem dinheiro disponível. Para resolver este tipo 
de problemas, por vezes recorre-se ao dinheiro 
disponível em conta corrente caucionada, 
noutras atrasa-se o pagamento ao Estado do 
dinheiro devido por impostos. Não tem que 
chegar a uma destas situações, se agir desde já. 
Se acompanhar o desempenho do seu fluxo de 
caixa, consegue agir mais rapidamente, por 
exemplo negociando com fornecedores uma-
nova data de pagamento, ou talvez acordar um 
financiamento em condições mais favoráveis.

Sendo um instrumento de gestão financeira, que 
projeta para períodos futuros todas as entradas 
e saídas de dinheiro da empresa, importa ter em 
conta a divisão da informação em duas fases: 
passado e futuro. O passado evidência o 
movimento do dinheiro (entradas e saídas), 
indicando comportamentos e tendências que 
podem ser projetadas no futuro. O futuro deve 
ser planeado com recurso a outros instrumentos 
do seu painel de controlo, como seja o orçamento 
da empresa. Por exemplo, fazer uma venda 
mesmo com uma margem acima do previsto, 
pode não ser a melhor opção, se sabe que o 
seu cliente habitualmente leva mais tempo do 
que o previsto no pagamento.



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 30 DE JUNHO DE 2017 (Montantes expressos em CVE)

PERÍODOS
jun-17 2017 2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 1.935.771 9.703.041Pagamentos a fornecedores -1.146.785 -5.998.035Pagamentos ao pessoal -223.906 -1.733.798Caixa Gerada pelas operações 565.080 1.971.208Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -43.157 -43.157Outros recebimentos/pagamentos -870.773 -1.977.994Fluxo de caixa das atividades operacionais (1) -348.850 -49.943

FLUXOS DE CAIXA DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO
Pagamentos respeitantes a:

Ativos fixos tangíveis
Investimentos financeiros

Recebimentos provenientes de:
Subsídios ao investimento
Juros e rendimentos similares 13.562 79.623Dividendos

Fluxo de caixa das atividades de investimento (2) 13.562 79.623
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos
Realizações de capital e de outros instrumentos de capital próprioOutras operações de financiamento

Pagamentos respeitantes a:
Financiamentos obtidos
Juros e gastos similares
Dividendos

Fluxo de caixa das atividades de nanciamento (3)

Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -335.288 29.680Caixa e seus equivalentes no inicio do período 5.411.935 5.046.967 7.505.440Caixa e seus equivalentes no inicio do período 5.076.647 5.076.647 7.505.440
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A estrutura do fluxo de caixa 
deve ser flexível, ajustada á 

realidade de cada negócio, 
consoante as necessidades da 

empresa. O mais frequente é 
encontrarmos:

· 

O habitual é ser um controlo mensal, mas 
numa primeira fase, ter uma análise diária 
permite-lhe ter um maior controlo, 
adquirindo uma sensibilidade assente em 
fatos e números, não na vulgar atitude 
expressa através de um “acho que”. Períodos 
muito longos, aumentam o risco de perder o 
controlo e ter surpresas desagradáveis 
quando já é tarde demais.
Como – Por vezes a desculpa é falta de tempo 
ou de colaboradores. Ora, o que se verifica é 
que na maioria das organizações existem 
pessoas com algum tempo disponível. Muitas 
vezes a empresa já tem dados, que com os 
devidos ajustes, podem-se transformar em 
informação útil e num ótimo indicador. 
Verifique como tem efetuado pagamentos e 
as fontes das suas receitas. Como 
ferramenta, pode recorrer á utilização dum 
software gestão ou, para começar, uma folha 
de cálculo bastará.
Em suma, saber o que pedir e impor a 
disciplina necessária à criação da rotina é o 
primeiro passo. Marque na sua agenda uma 
data/hora para analisar o seu fluxo de caixa, 
envolvendo as pessoas necessárias. Seja 
ativo na análise e evite situações de recurso 
ou de emergência.
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• Atividades operacionais: entradas e saídas 
decorrentes da atividade principal da 
empresa, como seja recebimento de clientes, 
decorrentes da venda de mercadorias ou 
serviços, pagamentos a fornecedores e 
pagamentos ao pessoal;
• Atividades de investimento: registo de 
valores relacionados com atividades cujo 
objetivo é gerar fluxo de caixa futuro, como o 
pagamento pela aquisição de um 
investimento financeiro e o rendimento dele 
no futuro, juros;
• Atividades de financiamento: é o fluxo de 
caixa referente à captação de recursos com 
terceiros ou com membros da estrutura 
acionista da empresa, tal como a contratação 
de um financiamento, aporte de capital ou 
pagamento de juros de um empréstimo.

CRIE ROTINAS PARA CONTROLAR O SEU 
FLUXO DE CAIXA

Abordamos antes o que controlar. Agora, é 
importante definir quando e como controlar. 
Quando - Dependendo do estágio em que se 
encontra a sua organização, é possível 
controlar seu fluxo de caixa mensalmente, 
quinzenalmente ou até mesmo diariamente.
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Disciplina é essencial 
para criar o hábito de 

produzir e ter informação 
financeira, na sua 

organização. Evite 
desculpas e implemente 

mecanismos para ter a 
demonstração dos fluxos 

de caixa e outras 
informações de cariz 

financeiro.

EVITE DESCULPAS E ENTENDA COMO ESCAPAR DE ALGUMAS 
“ARMADILHAS”

Reforçamos que deve evitar as desculpas mais comuns: falta de tempo ou de 
colaboradores. Não adie a implementação desta rotina. Crie os mecanismos 
para começar com um controlo diário. Verifique o saldo do seu fluxo de caixa 
hoje, mas leve em consideração que o objetivo é antecipar e preparar o futuro. 
Com o tempo ajuste a rotina para um controlo semanal ou quinzenal.

Não se deve confundir conceitos como vendas e lucro 
com recebimentos. A empresa pode num determinado 
exercício fiscal apresentar lucro resultante de vendas, 
mas se o negócio não está gerando caixa, ou seja, se as 
saídas de dinheiro são superiores à entrada de 
dinheiro, a sua empresa ou projeto está a caminhar 
rapidamente para a falência. No fluxo de caixa deve 
registar recebimentos e pagamentos.

Lembre-se de todas as potenciais despesas, sejam 
estas comissões de vendas, reservas para 
investimentos necessários, possíveis indemnizações 
devido a reestruturação das suas operações. E 

atenção, o pagamento de impostos é uma obrigação permanente, sendo 
que muitos deles ocorrem no futuro.

Registe e categorize os gastos da empresa. Ao dividir por rubricas 
os gastos da sua empresa, pode perceber para onde vai o dinheiro 
da sua empresa, identificando possíveis desequilíbrios, sobre os 
quais deve atuar.

Olhe para as suas existências. É fundamental ter um 
controlo apurado das existências em armazém, em 
particular do valor, limite mínimo e máximo, validade. 
Quanto e quando comprar tem impacto direto nos 
investimentos e gastos do fluxo de caixa. 
Existências mal geridas é o mesmo que dinheiro 
mal investido, impedindo de se aproveitarem 
outras oportunidades mais lucrativas.



Não misture as contas da empresa com as contas pessoais. 
É frequente ouvir-se empresas atravessando dificuldades de 

pagamento e depois constatar que por vezes o dinheiro da 
empresa foi utilizado para pagar contas pessoais ou serviu para 

ceder a algumas tentações, resultantes da ilusão de se ter muito 
dinheiro nas contas da empresa. Tenha em mente que esse dinheiro 

pode ser devido a outros (fornecedores, financiadores), com os quais 
pode entrar em incumprimento.

Não hesite em pedir ajuda, seja na implementação dos processos de controlo 
ou na sua análise. Provavelmente existe na sua organização um colaborador 

que sabe como ajudar. Ou fale com quem trata da sua contabilidade, seja esta 
interna ou caso recorra a serviços externos. Não deixe que a sua contabilidade seja 

apenas orientada para o passado e utilizada somente para o cumprimento de 
obrigações fiscais. Transforme a contabilidade da sua empresa, convertendo-a em 

produção de informação para a gestão do seu negócio.

PREPARE-SE, CONTROLE E DETERMINE O RUMO EM DIREÇÃO AO FUTURO

Certamente que você não quer comprometer a sua viagem empresarial. Retenha que para 
qualquer viagem é necessário algum tipo de preparação. O saldo do fluxo de caixa, 
equivalente ao combustível, é apenas um dos indicadores e deve ser conjugado com outros 
instrumentos de controlo.

O fluxo de caixa não é a resposta conclusiva a todas as questões empresariais, mas pode ser 
o ponto de partida para olhar para os restantes indicadores financeiros da empresa, 
controlando os gastos e gerindo com eficiência o lucro gerado pela empresa.

Lembre-se sempre que o fluxo de caixa não é apenas olhar para o passado. A informação 
atual deve ser um ponto de partida, para projetar o futuro, planeando as próximas ações, 
efetuando as correções necessárias para sair do vermelho e/ou planear investimentos 
visando o crescimento ou a expansão.

Assim como verifica regularmente o indicador do combustível, crie o hábito de efetuar o 
controlo do fluxo de caixa. Discipline-se e obrigue a sua organização a seguir esse objetivo, 
até ser uma tarefa que surge de forma natural.
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