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RESUMO
Partindo do contexto no qual uma gestão de recursos inanceiros eicaz pode evitar
diversas ameaças à continuidade das organizações, levantou-se a questão de como
a utilização estruturada de um Fluxo de Caixa pode contribuir positivamente para
gestão inanceira e o crescimento empresarial. Dessa forma, o tema do presente
estudo trata da importância do luxo de caixa na gestão inanceira de empresas em
Curitiba e Região Metropolitana. O objetivo geral deste estudo, portanto, é o de
demostrar como o uso da ferramenta de Fluxo de Caixa pode auxiliar no controle
e gestão inanceira das empresas. Como objetivos especíicos têm-se: i) apontar por
meio de pesquisa de campo a relevância da utilização de ferramentas de controle
inanceiro para gestão dos negócios ii) identiicar a contribuição da utilização do
luxo de caixa no resultado da organização e iii) identiicar os motivos que levam as
empresas a não realizarem a elaboração do luxo de caixa. Assim, realizou-se a princípio uma revisão literária sobre o assunto e posteriormente uma pesquisa de campo
de abordagem quantitativa. A coleta de dados se fez por meio de questionários, com
uma amostra de trinta e seis empresas de porte e segmentos distintos. A partir da
análise dos questionários, obtiveram-se informações a respeito das empresas e sua
gestão inanceira. Com base nos resultados e na fundamentação teórica conclui-se
que a falta da utilização do luxo de caixa afeta de forma direta os resultados das
organizações.
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