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Com a competitividade cada vez mais acirrada entre as empresas, é necessário que elas estejam sempre
se atualizando e inovando, desenvolvendo projetos e criando métodos de controle cada vez mais eficazes para um resultado positivo. Permanecerão no mercado as empresas que conseguirem acompanhar
esse processo de desenvolvimento, criando, inovando e se adaptando às necessidades dos clientes e do
mercado. As empresas precisam estar preparadas para mudanças, aprender a lidar com elas para assim
tomar decisões precisas que auxiliem na sua gestão e crescimento. O fluxo de caixa permite planejamento e melhor organização dos recursos financeiros da empresa, e pode ser utilizado como uma ferramenta
de gestão na tomada de decisão. O presente artigo teve como objetivo demonstrar a importância do fluxo
de caixa na gestão e na tomada de decisão das empresas do Município de São Domingos, SC. Trata-se de
uma pesquisa descritiva de natureza quantitativa, em que os sujeitos da pesquisa foram 50 empresas
pertencentes ao Município de São Domingos, SC, escolhidas intencionalmente, sendo dos setores da indústria, prestadoras de serviço e do comércio. Após a realização da pesquisa, pode-se observar que as
empresas que utilizam o fluxo de caixa estão satisfeitas, pois ele atende às necessidades, contribui para
a tomada de decisão e para o planejamento do presente e do futuro da empresa, ainda tem como forte
razão de utilização, pois demonstra a real situação financeira da empresa. No entanto, o fluxo de caixa é
uma ferramenta de grande controle financeiro e de essencial importância na gestão da empresa.
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