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Quando é que o lucro vai para o caixa? Se é que vai... 
 

Waldir Mafra* 
 

A provocadora pergunta no título deste artigo, ao que se sabe, tem deixado gestores financeiros 
e seus patrões à beira de um esquizofrênico ataque de nervos.  
 
Não é de estranhar, dado que, principalmente no início de suas operações, não poucos negócios 
são hábeis em gerar excelentes níveis de lucratividade para seus proprietários, não obstante, 
capengas na hora de pagar as contas.  
 
Para aqueles, financeiro e patrão (que, aliás, na maioria dos casos nos pequenos negócios, são 
a mesma pessoa), está claro que há um descompasso entre o que a contabilidade apresenta na 
DRE – Demonstração do Resultado do Exercício e aquilo que aparece, em suma, nos saldos 
bancários.  
 
Os nervos à flor da pele fazem sentido, costuma-se dizer em finanças que “as empresas não 
quebram por falta de lucro, elas quebram por falta de caixa”, logo, vamos desnudar esse 
imbróglio e tomar as devidas cautelas daqui para frente.  
 
De início dissequemos a diferença entre Resultado Econômico e Resultado Financeiro. 
 
O primeiro deles, o Econômico, deriva da contabilidade e, como tal, do chamado Regime de 
Competência, para quem o registro das transações é realizado no momento de sua ocorrência 
sem se preocupar, em princípio, com a realização financeira dessa transação, ou seja, se a receita 
foi recebida ou se os custos e despesas foram pagos; no caso, a contabilidade registra o fato 
independentemente da saída ou entrada do efetivo.  
 
Já o Resultado Financeiro lança mão do Regime de Caixa, para o qual os registros estão ligados, 
efetivamente, à entrada ou saída do recurso; para o financeiro, importam as realizações 
financeiras das transações, não se preocupando, em princípio, a quando cada uma delas se 
refere no tempo.  
 
Outros conceitos importantes que os gestores devem guardar para si como se fossem dogmas 
sagrados são o Prazo Médio de Estocagem - PME e o Ciclo Financeiro, sendo este último nada 
menos que o tempo decorrido (em dias) que vai do pagamento das compras (mercadorias ou 
serviços) até quando as receitas são recebidas em cash.  
 
Porque definir qual é o ciclo financeiro da empresa é importante? 
 
Porque é justamente nesse período que a empresa precisa contar com o Capital de Giro, e não 
é preciso conhecer gestão financeira a fundo para admitir que, normalmente, liquidamos os 
gastos primeiro para receber as vendas depois, a maioria de nós sofre dessa mesma enxaqueca, 
exceção feita a alguns setores que vendem a vista e tem algum prazo para satisfazer suas 
obrigações.  
 
Esse descompasso entre as entradas e as saídas obriga o empresário a buscar recursos, ou 
próprios, se tiver (e aí entra outro conceito que é o Custo de Oportunidade, falaremos sobre 
isso depois) ou sai à caça de socorro nos bancos e, logo, incorre em encargos financeiros que se 
não bastante bem controlados, vão pressionar o eventual lucro ladeira a baixo. 
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Ou seja, quanto maior esse tempo (distância entre o pagamento das despesas e o recebimento 
das receitas) pior e, claro, quanto mais esforços no sentido de abrandar essa distância, melhor.  
 
E como se faz isso? lógico, aumentando o prazo negociado com fornecedores e, por outro lado, 
reduzindo o prazo para os clientes. A ideia é simples, o desafio é fazer valer, visto que todo 
mundo no universo dos negócios, também se debruça na mesma dolorosa estratégia.  
 
Vejamos um exemplo na tabela abaixo:  
 
A firma “Empresário em Demolição” adquire mercadorias no valor de R$ 10.000,00 com 
pagamento em duas parcelas em 30/60 dias, e as revende depois de 30 dias da aquisição por R$ 
14.000,00 em 4 parcelas de R$ 3.500,00 para 30/60/90/120.  
 

DRE  Fluxo de Caixa  

mês 01    mês 01 mês 02 mês 03 mês 04 mês 05 mês 06 

          

Venda    14.000,00    Entradas    

  
3.500,00  

  
3.500,00  

  
3.500,00  

  
3.500,00  

Custo - 10.000,00    Saídas   

- 
5.000,00  

- 
5.000,00     

    Saldo                     -    -5.000,00  -1.500,00  
  
3.500,00  

  
3.500,00  

  
3.500,00  

Lucro      4.000,00   

Saldo 
Acumulado 

Tempo 
Médio 

Estocagem 

-5.000,00  -6.500,00  -3.000,00  
     
500,00  

  
4.000,00  

Margem  29%   Ciclo Financeiro 

 
 
A situação econômica da empresa é excelente (margem de 29% sobre as vendas), não obstante, 
o perrengue na gestão do caixa. 
 
Sacamos daí duas dicas bastante simples, tão simples assim:  
 

• O Prazo Médio de Estocagem deve ser controlado a olho do dono, todo recurso imobilizado sofre 
as consequências do seu Custo de Oportunidade (qualquer outra aplicação mais atraente para 
o mesmo recurso) e dos inevitáveis dispêndios com a própria estocagem (aluguel de espaço, 
administração do estoque, etc); 

• O Ciclo Financeiro, aquele que faz nascer a NCG – Necessidade de Capital de Giro, deve ser 
encurtado à muque sem, no entanto, prejudicar as vendas; já dissemos, quanto maior essa 
distância, pior para a saúde do empreendimento.  

 
Dito isto, conclui-se que a obtenção do lucro não vira caixa automaticamente, alguma ginástica 
gerencial se faz necessária para garantir a harmonia das bodas entre a lucratividade e a liquidez, 
de tal forma que sejam felizes para sempre. 
 
Lucro e caixa sozinhos não chegam a lugar nenhum, se não houver lucratividade o caixa não 
brota das pedras, e não há lucratividade que dê conta de uma gestão financeira claudicante e 
capenga. 
 
Podemos fazer melhor, sem dúvida, o que falta é isso mesmo, fazer! 
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