
Fluxo de caixa



O momento atual requer cuidados extras com o caixa da 

empresa. Por isso, ter controle total do fluxo de caixa e das 

finanças é prioritário. Medidas como analisar a situação financeira 

do seu negócio, ter um plano de contas e reduzir os gastos são 

básicas, mas você também pode seguir algumas dicas que vão 

auxiliar a sua gestão em época de incertezas econômicas.

É hora de fortalecer o controle do 
fluxo de caixa

Controle os gastos da empresa

Coloque cada gasto no papel e faça uma análise minuciosa.

Corte ou redução de gastos não necessários

Se você puder economizar em itens como assinatura de TV, 

consumo de energia, consumo da água, plano de celular e 

diminuição da retirada atual, pode ganhar um reforço extra no 

caixa. Para saber a real necessidade de serviços bancários e 

economizar, verifique os movimentos bancários da sua empresa. 

Sempre que não se conhece essa demanda, criam-se despesas 

bancárias dispensáveis.



Faça o levantamento de todos os 
recebimentos previstos

E veja também quais são as receitas que ainda estão para entrar, 

organizando essas entradas por meio de pagamento ( cartões, 

pagamentos parcelados, cheques pré-datados, dinheiro etc).

Avalie quais entradas de recursos 
poderiam ser antecipadas

Caso tenha algum recebimento de cartão ou um parcelamento 

de cliente que possa ser negociado e antecipado para cobrir os 

compromissos atuais, esta é a hora. Você pode conceder 

descontos ou isentar taxas de cartão aos clientes que 

anteciparem ou mudarem a forma de pagamento.

Faça uma previsão de possíveis vendas

Nâo esqueça de considerar eventuais inadimplências e possíveis 

renegociações.



Estude possibilidade de geração de 
novas receitas

Caso não haja reserva, ou você não queira recorrer a ela, pode 

pensar em se desfazer de algum bem, como mercadorias 

paradas no estoque, máquinas, móveis, equipamentos, ou ainda 

veículos pouco úteis ou utilizados. Dessa forma, uma reserva 

extra daria segurança para o negócio voltar à normalidade, sem 

necessitar de capital para giro de estoques ou pagamento de 

despesas fixas.

Analise os estoques e a produção

Verifique a possibilidade de substituição, combinação, 

adaptação, modificação, dar outro uso, eliminação ou fazer uma 

reorganização para geração de receita nesse período e talvez até 

a abertura novos mercados, novo público e nova proposta de 

valor.

Verifique as linhas de crédito disponíveis

Se ainda assim o caixa da sua empresa continuar no negativo, 

considere buscar crédito. Esta não é a solução do problema, mas 

dá tempo para pensar em um novo modelo de negócio, 

interligado, conectado, ágil, com controles dinâmicos e 

preparado para novos desafios.



A forma como o empresário irá se comportar neste período será 

o seu diferencial. Por isso, não se desespere, busque alternativas. 

E conte sempre com o VC Ajuda para encontrar as soluções que 

precisa.

Ferramenta de controle de fluxo de caixa - Sebrae

https://bit.ly/enfcaixamatcompfin29052020

Curso EAD de controle de gastos para indústrias

https://bit.ly/enfcaixaeadgastind29052020

Curso EAD de gestão financeira

https://bit.ly/enfcaixaeadgestfin29052020

*A Votorantim Cimentos não se responsabiliza pelo conteúdo dos 

cursos e materiais complementares.

Utilize planilhas que facilitam os controles

Links úteis

Para facilitar essas análises e permitir um controle mais rígido do 

caixa da empresa, existem várias ferramentas que podem auxiliar 

o empreendedor como fluxo de caixa, controle gastos, previsão 

de receitas e controle de estoques. Faça o bom uso dessas 

planilhas e acompanhe de perto os resultados da sua empresa.


