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Resumo: Neste trabalho são analisados os benefícios de uma gestão de caixa 
baseada nos modelos Baumol e Miller-Orr. O objetivo é verificar se a utilização 
de um dos modelos pode resultar em melhoria nos níveis de caixa mantidos 
pela empresa. A relevância deste trabalho está fundamentada sobre a 
importância não apenas de verificar o desempenho da utilização de técnicas 
consagradas pela literatura financeira, mas também em testificar sua 
possibilidade de aplicação nos negócios. O problema de pesquisa está 
formulado com o seguinte questionamento: o impacto da aplicação de um 
modelo de gestão de caixa nas operações financeiras de uma empresa 
apresenta-se positivo? Os procedimentos metodológicos envolveram uma 
pesquisa bibliográfica, uma análise documental e um estudo de caso realizado 
em uma microempresa do setor de panificação do Noroeste Fluminense. Foi 
realizada inicialmente uma análise da atual situação do movimento de caixa da 
empresa com base em seus registros e em seguida foi aplicado o modelo 
Miller-Orr como forma de verificar uma possível melhora no desempenho, caso 
a técnica de gestão de caixa sugerida fosse utilizada. O trabalho está 
estruturado em 5 partes: a primeira trata da importância da Gestão Financeira 
nas micro e pequenas empresas, fixando os conceitos iniciais; a segunda parte 
trata da importância do planejamento e controle das operações financeiras; a 
terceira cuida especificamente dos modelos de gestão de caixa Baumol e 
Miller-Orr; a quarta consiste em um estudo de caso de uma panificadora do 
Noroeste Fluminense, da qual foi analisado o movimento de caixa; a quinta 
parte contém as conclusões que resultam em uma confirmação do impacto 
positivo gerado pela aplicação do modelo Miller-Orr.  
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