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RESUMO

0 mercado econômico-financeiro transforma-se a todo o momento, pois o mesmo é
suscetível as variações cambiais, avanços tecnológicos, fatores naturais entre outros.
Com isso, é imprescindível que as organizações estejam munidas de ferramentas que
auxiliem na tomada de decisão, para que as mesmas otimizem seus recursos. Dentre
as ferramentas de controle, os relatórios financeiros que são elaborados a partir de
dados provenientes das atividades da entidade. Os relatórios financeiros são
instrumentos fundamentais para o gerenciamento e o controle, já que o mercado é cada
vez mais competitivo, primando pela qualidade e a credibilidade, ou seja, com o
mercado cada vez mais exigente as empresas buscam alternativas que lhes
proporcionem suporte nas decisões. A Demonstração de Fluxo de Caixa, embora não
exigida pela legislação vigente, vem corroborar com a gestão dos recursos, servindo
como suporte informacional para os administradores. 0 presente estudo tem como
objetivo, verificar as contribuições que a Demonstração de Fluxo de Caixa proporciona
aos gestores, que através desta obtém informações que possibilitam uma melhor
utilização dos seus recursos. A metodologia aplicada é de natureza descritiva e a
abordagem é qualitativa, já que visa demonstrar os benefícios gerados pela
Demonstração de Fluxo de Caixa. 0 procedimento utilizado é um estudo multicaso, que
será elaborado a partir de Demonstrações obtidas através de consultas na Internet.
Foram calculados indices de rotação de valores a receber, valores a pagar e rotação
dos estoques. Enfim evidencia-se os resultados obtidos na análise dos resultados.

Palavras-chave: Demonstração de Fluxo de Caixa. Suporte Informacional. Gestão de
Recursos Financeiros. Relatórios Financeiros.
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1 INTRODUÇÃO

Este capitulo apresenta uma visão do que será exposto no trabalho como o tema
e o problema, os objetivos (geral e específicos) e também a metodologia adotada na
elaboração do trabalho. Por fim, será evidenciada a justi ficativa do estudo, a maneira
como o trabalho foi organizado e as limitações do tema.

1.1 Considerações Iniciais

0 mercado econômico sofre transformações diariamente, como a instabilidade
econômica, a flutuação do câmbio, os avanços tecnológicos, entre outros. Diante disso,
as empresas devem estar sempre preparadas no que diz respeito ao domínio das
informações geradas por suas atividades.
Em função do exposto acima, é cada vez mais indispensável o controle gerencial
e financeiro nas organizações, sejam elas de pequeno, médio ou grande porte. 0
controle gerencial proporciona aos gestores o suporte informacional necessário ao
processo de tomada de decisão.
A legislação brasileira prevê a obrigatoriedade da publicação de algumas
demonstrações contábeis. As demonstrações contábeis previstas na legislação vigente
- Lei n° 6.404, de 1976 para as sociedades anônimas, como obrigatórias são: Balanço
Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou
Prejuízos Acumulados ou da Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido,
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos e as Notas Explicativas. Já como
demonstrações acessórias pode-se citar: Demonstração de Fluxo de Caixa,
Demonstração do Valor Adicionado e o Balanço Social.
A Demonstração de Fluxo de Caixa não está entre as demonstrações que tem
sua publicação exigida por lei, porém é de grande importância para as empresas,
principalmente em relação às transações de curto prazo e para a avaliação do poder de
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solvência das organizações. As informações contidas na referida demonstração são
financeiras e dizem respeito a recebimentos e pagamentos, sejam estes provenientes
das atividades operacionais, dos investimentos ou das atividades financeiras.
respectivamente.
As demonstrações previstas na legislação, em conjunto com a Demonstração de
Fluxo de Caixa, propicia aos gestores uma visão mais abrangente da situação
financeira, bem como fornece instrumentos que auxiliam a gestão dos recursos da
empresa.

1.2 Tema e problema

Com a abertura do mercado na década de 1990, as empresas precisaram se
qualificar para que continuassem competitivas no mercado, já que no período
inflacionário bastava aumentar os pregos para cobrir a defasagem causada pela
inflação.
A qualidade exigida pelo mercado impõe, aos administradores a busca continua
por alternativas (como os relatórios financeiros) que propiciem uma gestão dos recursos
de maneira a otimizar seus lucros. Tornou-se indispensável que as informações
contidas nos relatórios financeiros estejam na mão dos gestores em tempo real, a fim
de minimizar o grau de distorção no processo decisório.
O gerenciamento das informações, principalmente dos ingressos e desembolsos
financeiros da empresa, é de suma importância já que através deste controle os
administradores podem fundamentar suas decisões de pagamentos, aquisição de ativo
permanenie, a capacidade de endividamento da empresa, grau de solvência e outros.
A Demonstração de Fluxo de Caixa é uma ferramenta de apoio para o controle
interno das organizações, já que relaciona informações a respeito das disponibilidades.
Através de um método de análise da mesma, é possivel descrever o desenvolvimento
do capital de giro da entidade comparando-se, por exemplo, as demonstrações de
períodos anteriores.

Em virtude do exposto surge a seguinte questão-problema: Quais as
contribuições que a Demonstração de Fluxo de Caixa proporciona para

o controle

gerencial das empresas?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo geral

0

objetivo geral deste trabalho

é

demonstrar as contribuiçães que a

Demonstração de Fluxo de Caixa proporciona aos gestores como ferramenta de apoio
no controle gerencial das empresas.

1.3.2 Objetivos específicos

Tern-se como objetivos específicos os seguintes aspectos:
•

Apresentar o conceito da Demonstração de Fluxo de Caixa,

bem como os benefícios alcançados quando da utilização desta;
•

Distinguir Demonstração de Fluxo de Caixa, pelo método

direto e indireto;
Demonstrar o suporte informacional que a Demonstração de
Fluxo de Caixa oferece para o controle gerencial.

14

1.4 Justificativa

0 mercado de produtos e serviços apresentava até meados da década de 1990,
poucas alternativas de expansão, pois a situação econômica do pais limitava as
empresas fazendo com que um número pequeno delas conseguissem se manter
atuantes e competitivas em função da alta inflação.
Com os avanços dos adventos tecnológicos, a democratização da informação e
a flexibilidade na obtenção de capital de terceiros, o número de empresas aumentou
significativamente. Os incentivos fiscais oferecidos pelo governo, as linhas de créditos
disponibilizadas pelos bancos e uma maior possibilidade de capacitação profissional
gera um ambiente propenso para o surgimento de novas empresas.
Um dos pilares de apoio para uma gestão de sucesso são as informações
contidas nos relatórios financeiros.Dentre esses relatórios pode-se citar a
Demonstração de Fluxo de Caixa, que de acordo com Perez e Begalli (1999, p. 178):
A Demonstração de Fluxo de Caixa, embora não sendo um relatório exigido
pela legislação atual para fins societários, já comprovou ser de extrema
utilidade para diversos fins, dada sua simplicidade e abrangência,
principalmente no que diz respeito aos aspectos financeiros que envolvem o
dia-a-dia da entidade.

A elaboração desta demonstração vem agregar informação e conhecimento

sobre as especificidades dos ingressos e desembolsos financeiros realizados pela
empresa.
Nesse sentido, o presente trabalho justifica-se pelo fato de que busca explicitar
as contribuições alcançadas quando da utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa
no processo decisório dos gestores.

IS

1.5 Metodologia da pesquisa

A pesquisa é caracterizada como descritiva. Segundo Gil (1999, P. 72) este tipo
de pesquisa "tem como objetivo descrever características de determinada população ou
fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis".
Além disso, busca-se conhecer com maior profundidade a importância do
demonstrativo de fluxo de caixa para o controle gerencial, tornando evidente a
visualização das transações de curto prazo da empresa que passam pelas contas
denominadas circulantes.
Na concepção de Andrade (2002, p. 20), "a pesquisa descritiva preocupa-se em
observar os fatos, registrá-los, analisá-los, classificá-los

e interpretá-los, e o

pesquisador não interfere neles".
0 procedimento será um estudo multicaso de empresas que disponibilizam suas
Demonstrações de Fluxo de Caixa na Internet e que atuam em áreas diversificadas,
que são os ramos alimentício, energético, esportivo e petrolífero.
Trivirios (1987, p. 84) afirma que:
os estudos multicasos diferem do estudo comparativo de casos pelo fato de
propiciarem ao pesquisador a possibilidade de estudar dois ou mais sujeitos,
organizações etc., sem a necessidade de perseguir objetivos de natureza
comparativa.

A abordagem será qualitativa, já que se busca demonstrar os benefícios gerados
quando da utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa.
Para Richardson (1999, apud BEUREN e RAUPP, 2004, p.91), "os estudos que
empregam uma metodologia qualitativa podem descrever a complexidade de
determinado problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e
classificar processos dinâmicos vividos por grupos sociais".
0 trabalho se propõe a apresentar conceitos que endossem a importância da
utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa como ferramenta de apoio para o
gerenciamento das entidades, pois através desta demonstração é possível a obtenção
das informações relacionadas aos recursos financeiros.
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1.6 Organização do estudo

0 estudo será organizado em quatro capítulos. No primeiro capitulo serão
apresentados a introdução e seus desdobramentos, onde serão considerados o tema e
o problema, os objetivos a serem alcançados, a justificativa do estudo, a metodologia
aplicada na pesquisa, a organização do estudo e as limitações observadas quando da
elaboração do trabalho.
No segundo capitulo será evidenciada a revisão teórica que irá abordar o
conceito de Demonstração de Fluxo de Caixa, serão observadas também transações
que influenciam o caixa, apresenta-se à estrutura da Demonstração de Fluxo de Caixa
pelos métodos direto e indireto, o conceito de análise e por fim alguns métodos
utilizados para analisar a Demonstração de Fluxo de Caixa.
No terceiro capitulo será feita a descrição e a análise dos dados coletados para o
estudo de caso. Inicialmente serão apresentadas as empresas e posteriormente aplicarse-6 fórmulas para a obtenção de indices que proporcionem aos gestores observar a
situação financeira da empresa.
E no quarto capitulo têm-se as conclusões e as recomendações, seguidos
pelas referências e anexos.

1.7 Limitação do tema

0 trabalho será restrito a consulta de bibliografias no que diz respeito a pesquisa
teórica, já a parte prática foi elaborada com base em demonstrações contábeis de
empresas que foram disponibilizadas na Internet.
0 tema proposto irá abordar um estudo multicaso, que vem corroborar para
pesquisa na área financeira de empresas de pequeno, médio ou grande porte, bem
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como para a utilização de pesquisa pelo meio acadêmico. 0 assunto abordado limita-se
a demonstrar as contribuições que a Demonstração de Fluxo de Caixa gera para o
controle gerencial da empresa.
A limitação principal do trabalho foi o acesso as Demonstrações de Fluxo de
Caixa, em função da não obrigatoriedade da publicação da mesma as empresas não
costumam disponibilizar tal demonstração.
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2 REVISÃO TEÓRICA

A revisão teórica aborda os aspectos teóricos necessários para a confecção e
utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa. Visa-se também discorrer sobre a
sistemática da referida demonstração e os métodos utilizados para analisá-la. Serão
apresentados ainda aspectos conceituais que endossem a importância da
Demonstração de Fluxo de Caixa nos processos decisórios.

2.1 Conceito e Objetivos da Demonstração de Fluxo de Caixa

Com a competitividade acirrada que o mercado está vivenciando, as empresas
precisam ter domínio das informações geradas por suas atividades. 0 controle
gerencial da situação financeira é imprescindível para uma gestão de sucesso. Através
das demonstrações e dos relatórios contábeis,

é possível verificar a situação

patrimonial e financeira das empresas. Segundo Franco (1989, p. 20):
Não é somente 6 administração, entretanto, que interessa o controle do
patrimônio e as informações sobre sua composição e variações, mas também a
terceiros que têm interesses vinculados ao patrimônio, como investidores,
fornecedores, financiadores, autoridades fiscais e demais pessoas ou entidades
que mantêm relações econômicas ou financeiras com a entidade administrada.

A contabilidade gerencial tem como atributo gerar informações que proporcione
aos administradores uma ferramenta de apoio gerencial. Através da contabilidade é que
se torna possível â visualização dos resultados das empresas, bem como utilizar as
informações obtidas através da elaboração demonstrações, relatórios financeiros e
outros. Na concepção de Figueiredo e Caggiano (1992, p. 41):
Em seu papel renovado de provedora de informações fundamentais para o
processo gestor e de tomada de decisão, a contabilidade tem se mostrado
pródiga em ampliar suas bases informativa se diversificar suas ferramentas que
visam disponibilizar tal acervo ao seu usuário. 0 empreendedor moderno
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depende, literalmente, desse suporte que a contabilidade lhe oferece para
poder, consubstanciado nele, assumir determinados riscos calculados e otimizar
seu processo de tomada de decisão.

Dagostim (2005, p. 35) acrescenta que a contabilidade:
diz respeito ao estudo do patrimônio, sua análise e sua revisão, bem como a
orientação das funções técnicas, visando oferecer aos interessados, através da
aplicação de um método cientifico, segurança quanto a correção ou não de
informações econômicas, financeiras e patrimoniais.

A contabilidade pode ser dividida em áreas de conhecimento especifico como:
custos, gerencial, pública, análise financeira, ambiental e outros. A contabilidade
gerencial tem seu enfoque voltado para a tomada de decisão fornecendo informações
para o setor administrativo das organizações.
Para ludicibus (1998, p. 21), pode-se afirmar que:
todo procedimento, técnica, informação ou relatório contábil feitos "sob medida"
para que a administração os utilize na tomada de decisões entre alternativas
conflitantes, ou na avaliação de desempenho, recai na contabilidade gerencia.

Como instrumento de suporte informacional, têm-se as demonstrações contábeis
e ainda os relatórios contábeis. A utilização das demonstrações contábeis propicia aos
gestores informações pertinentes à empresa em determinado período. Dentre as
demonstrações contábeis, pode-se a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), que vem
corroborar para o gerenciamento da situação do capital de giro da empresa. Com o
controle efetivo dos ingressos e desembolsos, os gestores podem tomar decisões que
irão refletir a longo prazo com mais segurança.
De acordo com Perez e Begalli (1999, p. 178):
independente do porte e da natureza operacional da empresa, seja grande ou
pequena, indústria, comércio ou prestadora de serviços, não é possível
gerenciá-la sem o acompanhamento do fluxo de caixa, principalmente em
virtude da urgência para a tomada de decisões de pagamentos, recebimentos,
aplicações, investimentos e assim por diante.

A Demonstração de Fluxo de Caixa embora não seja uma demonstração exigida
pela legislação vigente, é de suma importância para as empresas, pois a mesma
propicia ao gestor elaborar um melhor planejamento financeiro sabendo assim

o
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momento certo de aplicar seus recursos, contrair empréstimo entre outros tipos de
decisões. Segundo Braga e Marques (2001, p. 6):

embora ainda não publicada em termos regulares e/ ou conhecida de forma
completa pela maior parte dos investidores brasileiros a Demonstração de
Fluxos de Caixa (DFC) possui como uma de suas finalidades servir de
instrumento para avaliação da liquidez da organização, ou seja, sua capacidade
e garantia de pagamento das dividas nas datas de vencimento.

0 suporte informacional obtido através da elaboração da Demonstração de Fluxo
de Caixa propicia a organização, dimensionar a capacidade da empresa de saldar suas
dividas, bem como onde foram aplicados seus recursos. A Demonstração de Fluxo de
Caixa é o montante de todas as transações que aumentam ou que diminuem a conta
caixa.
Na visão de Marion (1997, p. 382), "de forma condensada, a Demonstração de
Fluxo de Caixa (DFC) indica a origem de todo dinheiro que entrou no Caixa, bem como
a aplicação de todo o dinheiro que saiu do Caixa em determinado período, e, ainda o
Resultado do Fluxo Financeiro".
A Demonstração de Fluxo de Caixa inclui a conta caixa e bancos. Alguns autores
consideram que a demonstração deveria ser chamada de Demonstração de Fluxo
Disponível, já que não se limita a conta caixa. De acordo com Perez Begalli (1999, p.
178):
Quando se trata de "fluxo de caixa", deve-se entender movimentação das
contas que representam disponibilidades imediatas, como caixa, bancos conta
movimento - ou seja, o saldo bancário disponível - e também aquelas
aplicações que, dada determinada ordem, tornam-se utilizáveis na conta
bancária. 0 termo cash (inglês) é utilizado indiscriminadamente para qualquer
um dos casos citados, pois representa meio circulante, moeda.

As empresas têm utilizado o cheque como instrumento monetário para efetuar
seus pagamentos, principalmente os desembolsos como salários de funcionários,
fornecedores e outros. A utilização do cheque proporciona agilidade nos pagamentos e
gera maior segurança para empresa.
De maneira sucinta pode-se dizer que a demonstração revela a capacidade de
pagamentos e recebimentos da empresa em um dado período de tempo. A

Demonstração de Fluxo de Caixa é apresentada pelo regime de caixa e não pelo
regime de competência como as demais demonstrações. Geralmente o regime de caixa
é utilizado por pequenas e micro-empresas, pois estas não estão obrigadas a utilizar o
regime de competência.
0 regime de caixa demonstra as entradas e saídas efetivas de dinheiro, já no
regime de competência os registros das entradas e saídas são feitos independentes do
efetivo recebimento ou pagamento.
Marion (1997, p. 96) explica que, "diante do Regime de Competência dos
Exercícios, a Contabilidade considera a Receita gerada em determinado exercício
social, não importando o recebimento da mesma".
0 regime de caixa, segundo Marion (1997, p.97), "consiste, basicamente em
considerar Receita do exercício aquela efetivamente recebida dentro do exercício e
Despesa do exercício aquela também efetivamente paga dentro do exercício".
A Demonstração de Fluxo de Caixa irá fornecer a situação econômico-financeira
da empresa, verificando a capacidade de gerar capital e medindo o tempo que a
empresa leva para recuperar seu capital investido. De acordo com Zdanowicz (1995, p.
40), as empresas equilibradas financeiramente apresentam as seguintes
características:
•
•
•
•
•
•

Há permanente equilíbrio entre os ingressos e os desembolsos de
caixa;
Tende a aumentar a participação de capital próprio, em relação ao
capital de terceiros;
Há uma tendência para aumentar o índice de rotação dos estoques;
Verifica-se que os prazos médios de recebimento e de pagamento
tendem a estabilizar-se;
Não há imobilizações excessivas de capital, nem ela é insuficiente para
o volume necessário de produção e de comercialização;
Não há falta de produtos prontos ou mercadorias para o atendimento
das vendas.

A Demonstração de Fluxo de Caixa é um instrumento que permite demonstrar as
operações financeiras da empresa, possibilitando a análise dos dados

e

proporcionando aos gestores informações sobre as operações que afetaram o caixa.
Decisões como comprometer os recursos fi nanceiros, linhas de crédito que serão
utilizadas, determinação do quanto à organização possui de capital de giro e de capital

"Y)

próprio disponível, quanto foi utilizado de capital de terceiros, como utilizar suas
disponibilidades de maneira a otimizar seus recursos são alguns dos benefícios
gerados quando da utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa.

2.2 Transações que Influenciam o Caixa
A conta caixa juntamente a conta bancos e aplicações financeiras, forma o que
se chama de disponível das empresas, ou seja, são os recursos em moeda corrente
que a empresa dispõe em dado período de tempo.

2.2.1 Transações que aumentam o caixa
As atividades da empresa para fins de elaboração da DFC, devem ser
segmentadas por atividades, que são as seguintes: operacional, de investimento e de
financiamento. Independente da atividade a ser analisada, algumas transações geram
variações positivas no caixa.
Segundo Marion (1997, p. 382), as transações que aumentam o disponível são:

•
•
•
•
•
etc).

integralizaçáo do capital pelos sócios ou acionistas;
empréstimos bancários e financiamentos;
venda de itens do Ativo Permanente;
vendas à vista e recebimento de duplicatas a receber;
outra entradas (juros recebidos, indenizações de seguros recebidas

Como se pode observar o aumento do disponível das entidades estão vinculados
as entradas de recursos sejam eles advindos de operações operacionais e não
operacionais como a venda bens do ativo permanente, podem ser obtidos através de
recursos de terceiros como os empréstimos bancários (financiamento)

e ainda

provenientes da venda de participações em outras empresas (investimento) e outros.
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2.2.2 Transações que diminuem o caixa

Algumas transações ocasionam variações negativas na conta caixa (incluindo a
conta bancos e aplicações de curto prazo), em função de pagamentos de salários,
pagamento de empréstimos, pagamento de bens moveis e imóveis e outros.
Na concepção de Marion (1997, p. 383), as transações que diminuem

o

disponível são:
•
•
•
•
•
•

pagamentos de dividendos aos acionistas;
pagamento de juros;
aquisição de item do Ativo Permanente;
compras à vista e pagamentos de fornecedores;
pagamentos de despesas/custos;
contas a pagar e outros.

As transações que diminuem o caixa são resultantes de pagamentos de origens
diversas (fornecedores, despesas, impostos e outros) e também podem ser originadas
com a aquisição de bens que irão compor o ativo permanente da organização, bem
como aquisição de títulos de outras empresas e etc.

2.2.3 Transações que não influenciam o caixa

Existem algumas transações que derivam das atividades das entidades que não
necessariamente irão transitar pela conta caixa. Geralmente são operações onde os
valores pelos quais estão registrados na contabilidade, são estritamente contábeis.
De acordo com Marion (1997, p. 383), as transações que não influenciam o caixa
são:
•
•
•
•

depreciação, amortização e exaustão;
provisão para devedores duvidosos;
reavaliação;
acréscimos ou diminuições de itens de investimentos pelo método de
equivalência patrimonial.
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Os valores como amortização (sentido amplo), provisões, reavaliações e as
variações obtidas com a calculo da equivalência patrimonial não influenciam o caixa já
que são registros meramente contábeis, ou seja, não representam desembolso
financeiro por parte da organização. A figura 1 mostra os itens que estão relacionados
ao fluxo de caixa.

INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS:
emprést. e finan.
juros e amortiz.

ACIONISTAS:
investimentos
dividendos

GOVERNO:
pagamento de
imposto

ATIVO FIXO:
aquisição
venda de itens do

CAIXA
VENDAS:
recebimentos
a vista ou a prazo

DUPLICATAS
A RECEBER:
recebimentos

FORNECEDORES:
pagamento

CUSTOS E
DESPESAS COM
VENDAS E
ADMINISTRAÇÃO:
pagamentos

Figura 1- Transações do caixa
Fonte: adaptado Marion (1997, p. 384)

COMPRA DE
MATÉRIA-PRIMA:
pagamento
a vista ou a prazo
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2.3 Estrutura da Demonstração de Fluxo de Caixa

A busca incessante por uma gestão produtiva e qualificada, gera um ambiente
competitivo no mercado. A necessidade de produzir mais e melhor tem levado a
atividade empresarial a estruturar métodos de planejamento para o controle das
informações geradas por suas operações. Diante do exposto, a utilização de relatórios
financeiros é um dos pilares da contabilidade gerencial, que proporciona as empresas o
suporte na tomada de decisão.
A Demonstração de Fluxo de Caixa gera informações pertinentes as
disponibilidades da empresa, proporcionando aos gestores um controle efetivo dos
itens que influenciam o disponível, que é representado pelas contas caixa e bancos.
A DFC é dividida por atividades, que são: atividades operacionais, atividades de
investimento e atividades de financiamento.
Na visão de ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 399) os conceitos de cada
uma das atividades são:
Atividades operacionais: envolvem todas as atividades relacionadas com a

produção e entrega de bens e serviços e os eventos que não sejam definidos
como atividades de investimento e financiamento. Normalmente, relacionam-se
com as transações que aparecem na Demonstração de Resultado do Exercício.
Atividades de investimento: relacionam-se normalmente com o aumento e

diminuição dos ativos de longo prazo que a empresa utiliza para produzir bens
e serviços. Incluem a concessão e recebimento de empréstimos, a aquisição e
venda de instrumentos financeiros e patrimoniais de outras entidades e a
aquisição e alienação de imobilizado.
Atividades de financiamento: relacionam-se com os empréstimos de credores e

investidores a entidade. Incluem a obtenção de recursos dos donos e o
pagamento a estes retornos sobre seus investimentos ou do próprio reembolso
do investimento; incluem também a obtenção de empréstimos junto a credores
e a amortização ou liquidação destes; e também a obtenção e pagamento de
recursos de / a credores via créditos de longo prazo.
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Existem duas maneiras para a estruturação da Demonstração de Fluxo de Caixa,
que são os métodos direto e indireto , ambos divididos por atividades como já destacado
anteriormente. E relevante ressaltar que independente do método a ser utilizado a
Demonstração de Fluxo de Caixa bem estruturada, vem agregar informação sobre os
aspectos financeiros da entidade possibilitando aos gestores conhecer os itens que
compuseram n as disponibilidades em determinado período de tempo.
De acordo com Perez e Begalli (1999, p. 180), "pelo fato de ser mais claro, o
método direto tem algumas resistências em relação a divulgação de informações da
empresa; internamente, no entanto, é o mais utilizado por causa de sua simplicidade e
serventia".
ludic;ibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 402) evidenciam que "para divulgar o
fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais, o FASB e o IASB recomendam que
as empresas utilizem o método direto".
Em função da simplicidade e clareza, o método direto facilita o entendimento de
pessoas não especializadas na area financeira. Já o método indireto gera informações
mais abrangentes do que o método citado anteriormente. Para ludicibus, Martins e
Gelbcke (2006, p. 403):

a grande vantagem do método indireto é sua capacidade de deixar claro que
certas variações no caixa geradas pelas operações se dão por alterações nos
prazos de recebimentos e de pagamentos, ou por incrementos , por exemplo,
dos estoques.

A escolha do método a ser utilizado deve ser uma decisão da empresa, já que
cabe a mesma utilizar um modelo que melhor se adeque a sua realidade. A figura 2
mostra a estrutura da Demonstração de Fluxo de Caixa pelos dois métodos.
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DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
Método direto

I
Fluxo de Caixa proveniente

(+) recebimento de clientes e outros

Método Indireto

1. das atividades operacionais
(+) lucro liquido

(-) pagamentos a fornecedores

(+I-) ajustes, pelas despesas e receitas que não tran
sitam pelo caixa

(-) recolhimentos ao governo
acréscimos ou decréscimos nas contas a receber de
clientes, devedores diversos, estoques e despesas
pagas antecipadamente

(-) pagamentos a credores diversos

pagar a tornecedores, empregados, governo e credores

2. de investimentos
(+) receita de venda de ativo permanente
(-) aplicações em ativo permanente
3. das atividades financeiras
(+) novos empréstimos
(-) amortização de empréstimos
(+) emissão de debêntures
(+) integralização de capital
(-) pagamento de dividendos
1 + 2 + 3 = aumento ou diminuição das disponibilidades

Figura 2- Estruturação da Demonstração de Fluxo de Caixa
Fonte: Perez e Begalli (1999, p. 180)

No

método direto

são demonstrados os pagamentos e recebimentos

provenientes das atividades operacionais da empresa em dado período. Conforme
HoeIler (2000, p. 13), este método "demonstra as movimentações dos recursos
financeiros ocorridos no período [..1".
Para que o método direto seja utilizado faz-se necessário o detalhamento dos
fluxos das operações. De acordo com ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 402), o
fluxo de caixa deve ser detalhado, no mínimo nas seguintes classes:
recebimentos de clientes, incluindo os recebimentos de arrendatários,
concessionários e similares;
recebimento de juros e dividendos;
outros recebimentos das operações, se houver;
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•
•
•
•

pagamentos a empregados e a fornecedores de produtos e serviços, al
incluidos segurança, propaganda, publicidade e similares;
juros pagos;
impostos;
outros pagamentos das operações, se houver.

Os mesmos autores salientam ainda que "0 saldo final das operações expressa
o volume liquido de caixa provido ou consumido pelas operações durante um período".
Já pelo método indireto, temos o lucro liquido do período ajustado por itens que
não interferem diretamente nas disponibilidades da empresa. Na visão de ludicibus,
Martins e Gelbcke (2006, p. 402), "o método indireto faz a conciliação entre o lucro
liquido e o caixa gerado pelas operações
HoeIler (2000, p. 12) acrescenta que:
Os recursos provenientes das atividades operacionais são demonstrados com
base no lucro liquido, sendo ajustados pelos itens que não afetam o Capital
Circulante Liquido, considerando-se as mutações do Capital Circulante Liquido,
exceto os disponíveis, sendo este método uma complementação da
demonstração de Origens e Aplicações de Recursos.

Nos Estados Unidos a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos foi
substituida pela Demonstração de Fluxo de Caixa, já que está é mais abrangente em
função de explicitar além das disponibilidades (caixa e bancos), as aquisições de ativos
da empresa. Para Neves e Viceconti (2002, p. 270):
A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos demonstra causas da
variação do capital circulante liquido num determinado exercício. A
Demonstração de Fluxo de Caixa demonstra as causas da variação do
disponível.

No Brasil existem algumas correntes que defendem que a publicação da
Demonstração do Fluxo de Caixa deve ser obrigatória, ou seja, a Demonstração das
Origens e Aplicações de Recursos deve ser substituida pela DFC, em virtude da maior
clareza e eficácia das informações geradas por esta.
Conforme Rocha e Beuren (2002, p. 49):
No Brasil, esse movimento em prol da referida substituição tem sua principal
defesa em um Anteprojeto de Reformulação da Lei das Sociedades por Ações,
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encabeçado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e ingressado no
Ministério da Fazenda em 05/07/99. 0 art 4° do referido anteprojeto de lei
federal propõe alterações na Lei 6.404/76 e cria um Comitê Superior de
Estudos e Normas Contábeis.

ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, P. 399) citam que "diferentemente da DOAR,
em que os recursos são evidenciados em termos de suas origens e aplicações, o
formato adotado para a DFC é o de classificação das movimentações de caixa por
grupo de atividades".
0 método indireto é bastante similar a estrutura da Demonstração das Origens e
Aplicações de Recursos, pois pelo referido método a DFC bem como a DOAR são
iniciadas pelo lucro liquido seguido de ajustes, porém os ajustes a serem feitos são
diferentes.
Segundo ludicibus, Martins e Gelbcke (2006, p. 402), para a elaboração da DFC
pelo método indireto é necessário:
•

•

Remover do lucro liquido os diferimentos de transações que foram
caixa no passado, como gastos antecipados, crédito tributário etc. e
todas as alocações no resultado de eventos que podem ser caixa no
futuro, como as alterações nos saldos de contas a receber e a pagar do
período; e
Remover do lucro liquido as alocações ao período do consumo de
ativos de longo prazo e aqueles itens cujos efeitos no caixa sejam
classificados como atividades de investimento ou financiamento:
depreciação, amortização do goodwill e ganhos e perdas na venda de
imobilizado e/ ou em operações em descontinuidade (atividades de
investimento); e ganhos e perdas na baixa de empréstimos (atividades
de financiamento).

Com a utilização do método indireto é possível que se faça uma análise e
verifique quanto do lucro está sendo revertido em caixa do período.
A Demonstração de Fluxo de Caixa gera informações sobre as disponibilidades
da entidade. Alguns itens resultantes das atividades da empresa, não aparecem
diretamente na demonstração, porém com o passar do tempo e com o funcionamento
das operações irão passar. A classificação dos itens que compõem a demonstração por
atividades proporciona aos gestores mais clareza ao analisar os fatores que
influenciaram o caixa. Os benefícios gerados quando da utilização da Demonstração
de Fluxo de Caixa, independem do método a ser utilizado pela organização,
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observando que sempre devem ser respeitadas as necessidades da empresas para a
escolha do método mais adequado.

2.4 Análise das Demonstrações Contábeis

2.4.1 Conceito de análise

Na vida cotidiana, a análise está sempre presente. Pode-se analisar as contas
pessoais, os caminhos a serem seguidos, as nossas decisões, as atitudes e outros.
Quando analisá-se busca-se as razões que levam a determinado fato e ou identificar o
que o objeto da análise tem a transmitir.
Corn as demonstrações contábeis as razões são as mesmas que na vida
cotidiana. Através da análise das demonstrações contábeis, os analistas tem a
possibilidade de observar as variações ocorridas em dado período de tempo,
fornecendo suporte ao processo decisório.
De acordo com Reis (2003, p. 108):
a Análise de balanços (ou a análise dos demonstrativos contábeis) consiste na
comparação de valores isolados ou de grupos de valores constantes dos
demonstrativos contábeis, com a finalidade de obter informações sobre a
situação econômico-financeira da empresa ou sobre o ritmo de seus negócios.

Já na visão de Assaf Neto (2002, p. 48):
a análise de balanços visa relatar, com base nas informações contábeis
fornecidas pelas empresas, a posição econômico-financeira atual, as causas
que determinaram a evolução apresentada e as tendências futuras. Em outras
palavras , pela análise de balanços extraem-se informações sobre a posição
passada, presente e futura (projetada) de uma empresa.

E ainda ludicibus (1995, p. 21), salienta que análise de balanços é caracterizada

como "a arte de saber extrair relações Citeis, para o objetivo econômico que tivermos em
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mente, dos relatõrios contábeis tradicionais e de suas extensões e detalhamentos, se
for o caso".
As demonstrações contábeis trazem informações que não estão detalhadas,
fazendo com que se torne indispensável à utilização de algum método de análise
contábil para que sejam divididas em partes.
Na concepção de Franco (1992, p. 93):

a análise poderá atingir vários graus, até que se obtenha a máxima
decomposição dos elementos patrimoniais. Há, entretanto, certos
desdobramentos e particularidades desnecessários para efeito de interpretação
dos componentes da demonstração.

0 analista contábil deve sempre utilizar à técnica que melhor se adequar a
demonstração e ao objetivo a ser alcançado. Traçar uma meta facilita a realização do
trabalho, bem como a organização dos dados. Os dados obtidos através das
demonstrações devem ser padronizados para simpli ficar, facilitar e adequar as contas
permitindo assim a comparação dos dados.
Para Perez e Bugalli (1999, p. 191), os objetivos gerais da análise são:

1.extrair informações das demonstrações contábeis úteis para a tomada de
decisões de forma a concluir sobre a saúde econômico-financeira da empresa e
sobre o desempenho de sua atividade operacional;
2. obter os dados nos relatórios contábeis e transformá-los em informações.

Para analisar é indispensável à interpretação dos dados de forma clara e
objetiva. A interpretação correta dos dados é que irá proporcionar uma comparabilidade
eficiente e um resultado satisfatório da análise. De acordo com Franco (1992, p. 94),
"analisar, portanto, não é suficiente sem que a análise seja completada com a precisa
interpretação dos elementos analisados. Essa interpretação decorre da comparação
entre os componentes do conjunto de que fazem parte".
As demonstrações contábeis utilizadas na execução da análise devem ser
padronizadas e sem excessos de conservadorismo, que pode levar a resultados irreais,
em função da possibilidade de manipulação dos mesmos.
Na concepção de ludicibus (1998, p. 66), existem algumas condições para que
uma análise de balanços seja efetiva:
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a) a contabilidade da empresa deve ser mantida com esmero e sem
interferências "manipuladoras" ou "normalizantes" de resultados;
b) ainda que, presumivelmente, o Departamento de Contabilidade tudo faça
para "tocar" os serviços contábeis de forma correta, ainda assim é necessário,
nas firmas médias e grandes, o parecer do auditor independente ou pelo menos
o acompanhamento da auditoria interna;
c) na medida do possível, os demonstrativos objeto de análise por meio de
indices devem ser corrigidos detalhadamente, levando-se em conta as
variações do poder aquisitivo da moeda.

As demonstrações contábeis que serão objeto da análise devem estar
consoantes aos princípios contábeis, bem como atender o disposto na legislação
vigente. As informações contidas nas demonstrações contábeis devem ser verossimeis
para que a análise das mesmas transmita qualidade e credibilidade.
Na visão de Perez e Bugalli (1999, p. 191), os atributos da informação
contábil são os seguintes:
confiabilidade, com relatórios precisos e auditados;
abrangência, com a informação de todo o movimento da empresa;
objetividade, com destaques nos pontos mais importantes;
oportunidade, com dados atuais.

A situação das empresas pode ser analisada através de resultados econômicofinanceiros que permitem a comparação do seu desempenho com outras empresas do
mesmo ramo de atividade. Também pode-se utilizar os indicadores globais que podem
medir a liquidez e o capital de giro da empresa.

2.4.2 Métodos de análise

A análise das demonstrações contábeis pode ser elaborada por variados
métodos, isso vai depender do objetivo a ser atingido pelo analista. A escolha da
técnica a ser utilizada deve ser minuciosa para que o resultado do trabalho seja
otimizado.

.3_3

Na contabilidade os aspectos a serem conhecidos podem ser o econômico, o
fi nanceiro e o patrimonial. No tocante a Demonstração de Fluxo de Caixa o aspecto a
ser conhecido é o financeiro, além da mesma ser uma demonstração dinâmica.
Para Franco (1992, p. 94):
a origem e a aplicação do capital, bem como a liquidez da empresa, verificamolas por meio da situação estática do patrimônio, ao passo que rendimento do
capital, ou seja, o resultado da atividade econômica, verificamos pela sua
situação dinâmica.

Na maioria das empresas, os ativos circulantes mais importantes são: estoques,
valores a receber, caixa e bancos. Esses ativos devem ser permanentemente
controlados e analisados pela administração da empresa, já que uma cuidadosa
administração do capital de giro contribui para o progresso do desempenho financeiro.
Na visão de Matarazzo (1989, p. 65), as medidas que melhoram a situação do caixa da
empresa, são:
- reduzir o prazo de recebimento do Contas a Receber;
- aumentar o giro dos estoques;

- ampliar o prazo de pagamento do Contas a Pagar.

0 conhecimento da capacidade de liquidez da empresa é um dos componentes
essenciais para dar suporte aos processos decisórios. Segundo Sanvicente (1995, p.
18), a "liquidez é a capacidade de pagar dividas no vencimento e no valor
correspondente".
Pode-se utilizar indicadores globais como:

•

Índice de rotação de valores a receber( IRVR), que consiste em:

IRVR= SIVR+VP1 -SFVR
SMVR
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IRVR= indice de rotação de valores a receber
VP1= vendas a prazo liquidas
SIVR= saldo inicial de valores a receber
SFVR= saldo final de valores a receber
SMVR= saldo médio de valores a receber

Sendo assim:
PMR= N° DE DIAS DO PERÍODO
IRVR

PMR= prazo médio de recebimento

0 valor resultante será o prazo médio em que a empresa irá receber os valores
referentes as suas vendas a prazo. Com essa informação, os gestores podem
dimensionar o tempo que as vendas a prazo levam para serem debitadas no caixa. 0
capital de giro da empresa está diretamente ligado aos recebimentos que a empresa
obtém sejam eles com vendas à vista ou a prazo.
No tocante a liquidez, quanto menor for o prazo médio de recebimento nas
vendas a prazo, melhor para a empresa, já que poderá pagar suas obrigações em dia

ou até mesmo investir esses recursos em aplicações, matéria-prima, pagamento de
funcionários e outros.

•

Índice de rotação de valores a pagar( IRVP), que consiste em:

IRVP= SIVP+CP1-SFVP
SMVP
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IRVP= índice de rotação de valores a pagar

CPI= compras a prazo liquidas
SIVP= saldo inicial de valores a pagar
SFVP= saldo final de valores a pagar
SMVP= saldo médio de valores a pagar

Temos então:
PMP= N° DE DIAS DO PERÍODO
IRVP

PMP= prazo médio de pagamento

0 resultado obtido irá determinar o prazo médio de pagamentos da empresa.

Em termos de liquidez, um prazo maior de pagamento para com os fornecedores

é interessante para a empresa, já que a mesma poderá dispor de um período de tempo
maior para saldar suas obrigações e com isso disponibilizará de capital para investir,
por exemplo, em aplicações durante este período.

•

Índice de rotação dos estoques( IRE), que consiste em:

IRE= El+CT1+EF
EM

IRE= indice de rotação dos estoques
El= estoque inicial
CTL= compras totais liquidas
EF= estoque final

EM= estoque médio
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Assim tem-se:

PMRE= N° DE DIAS DO PERÍODO
IRE

PMRE= prazo médio de rotação do estoque

0 resultado encontrado é o prazo médio de rotação do estoque em dias; ou seja,

é o tempo em que os estoques serão utilizados. Com a obtenção do indice de rotação
dos estoques, as empresas podem mensurar quanto de estoque esta sendo consumido
em determinado período de tempo, podendo assim programar suas compras de
maneira eficaz e minimizando as probabilidades de perda de estoque.
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3 ABORDAGEM PRATICA

Na abordagem prática, faz-se a análise das Demonstrações de Fluxo de Caixa.
Inicialmente são apresentadas as empresas e posteriormente são evidenciadas as
aplicações das fórmulas para a obtenção dos indices ora propostos no capitulo anterior.

3.1 Apresentação das Empresas

A Demonstração de Fluxo de Caixa, como já foi informado anteriormente, não é
uma demonstração que tem sua publicação exigida pela legislação vigente. No entanto,
essa demonstração é muito utilizada para o suporte na tomada de decisão.
Em virtude do exposto acima, nem todas as empresas publicam a referida
demonstração o que limita o trabalho no tocante a quantidade de demonstrações
disponíveis para a execução do estudo.

Serão abordadas no trabalho, análises em Demonstrações de Fluxo de Caixa de
empresas que atuam em setores diversificados, e que disponibilizaram seus relatórios
financeiros através da Internet. As empresas que terão suas Demonstrações de Fluxo
de Caixa abordadas no estudo são:
•

Bandeirante Energia S.A —> atua no ramo de energia;

•

Petrobrás Química S.A - Petroquisa

atua no ramo do petróleo e é

subsidiária da Petróleo Brasileiro S.A — Petrobrás;
•

CELG-- Companhia Energética de Goiás, atua no ramo de energia;

•

Sadia—* atua no segmento agroindustrial e na produção de alimentos
derivados de carnes ( suma, bovina, frango e peru), além de massas e
margarinas;
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3.2 Cálculo dos indices

Os dados utilizados foram extraídos das demonstrações contidas nos anexos e
adaptados para sua inserção nas fórmulas.

3.2.1 Índice de rotação de valores a receber (IRVR)

Foram calculados indices de rotação dos valores a receber, que demonstram
rotatividade dos recebimentos à prazo, ou seja, quanto tempo leva para a empresas
receberem de seus clientes. 0 quadro 1 mostra o cálculo destes indices para as quatro

empresas.
(valores expressos em milhares de reais)

Empresas

Bandeirante

Petrobras

VPL

103.523

63.881

SIVR

2.279

-426

SFVR

116.868

-6.493

SMVR

IRVR
2.279+103.523 — 116.868 =
59.573

(0,18)

59.573
(426)+63.881 — (6.493)= (20,22)
(3.459)

-3.459

2.072.573+ 411.588 — 2.511.580= (0,01)
2.292.076
CELG

411.588 2.072.573 2.511.580 2.292.076
104.331+728.600 - (160.010)= (35,66)
(27.839)

Sadia

728.600

104.331

-160.010

-27.839

Quadro 1- indice de rotação dos valores a receber

Fonte: elaborado pela autora

Com os indices calculados pode-se observar que a empresa que se encontra em
melhor situação é a Sadia, pois atingiu o menor indice de rotação dos valores a
receber. Já a empresa CELG foi a que alcançou o maior índice, conseqüentemente foi
a que obteve o pior resultado.
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3.2.2 Índice de rotação dos valores a pagar (IRVP)

Foram calculados indices de rotação dos valores a pagar, que demonstram
rotatividade dos pagamentos, já que evidencia os valores referentes as obrigações da
empresa. 0 quadro 2 demonstra o cálculo para a obtenção destes indices para as
quatro empresas.
(valores expressos em milhares de reais)

Empresas

CPL

SIVP

SFVP

SMVP

IRVP

(37.272)+ (23.394) — (50.712)= 0,22
(43.992)

Bandeirante

-23.349

-37.272

-50.712

-43.992
570+(6.888) — (2.859) = 3,02
(1.144)

Petrobrás

-6.888

570

-2.859

-1.144
1.805.044+(99.345) - (2.099.992) = (25,80)
(147.474)

CELG

-99.345

1.805.044 -2.099.992 -147.474
109.805+ (101.701) - 8.104= (0,86)
58.954

Sadia

-101.701

109.805

8.104

58.954

Quadro 2- indice de rotação dos valores a pagar

Fonte: elaborado pela autora

Após os cálculos, fica evidenciado que a empresa em melhor situação é a CELG,
pois alcançou o menor índice e com o resultado menos favorecedor está a Petrobrás.
Quanto menor for o indice de rotação dos valores a pagar, melhor para a empresa, pois
o indice evidencia o comportamento da empresa em relação as obrigações de um dado
período de tempo.
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3.2.3 Índice de rotação dos estoques (IRE)

O índice de rotação dos estoques evidencia quantas vezes o estoque se renovou
em determinado período de tempo. 0 quadro 3 demonstra como os indices para as
quatro empresas foram obtidos.
(valores expressos em milhares de reais)
Empresas

Bandeirante

Petrobres

CELG

Sadia

CTL

El

EF

EM

-23.394

1.424

-1.803

-189

IRE
1.424+ (23.394) — (1.803) = 106,7
(189)

Não é possível o cálculo para esta empresa em função da falta de dados

Não é possível o cálculo para esta empresa em função da falta de dados
(225.114)+ (101.701) - 72.181= 5,22
(76.466)
72.181
-76.466
-101.701 -225.114
Quadro 3- Índice de rotação dos estoques
Fonte: elaborado pela autora

Com os indices calculados fica evidenciado que a empresa Bandeirante
alcançou um índice maior de rotatividade dos estoques. A empresa Sadia obteve um
indice satisfatório. O índice de rotação dos estoques demonstra o tempo que os
estoques estão levando para serem repostos.
Através desse índice a empresa pode programar suas compras e até mesmo
avaliar as possibilidades de atender (verificando se haverá estoque suficiente), por
exemplo a uma encomenda com entrega imediata feita por um cliente.
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3.3 Análise dos Resultados

Os cálculos dos indices propostos na revisão teórica foram aplicados em dados
extraídos de Demonstrações de Fluxo de Caixa disponíveis na Internet. Pode-se
observar através da abordagem prática das quatro empresas analisadas, que no
tocante ao indice rotação dos valores a receber todas apresentaram resultado negativo,
ou seja, as empresas estão recebendo suas vendas de maneira regular, já que quanto
menor for o índice de rotação dos valores a receber, melhor para a empresa. Destacase o índice alcançado pela Sadia (- 35,66), que foi o menor e conseqüentemente o
melhor, e a empresa CELG que obteve o maior índice de rotação dos valores a receber.
Em relação ao índice de rotação dos valores a pagar, a organização que obteve
maior destaque foi a CELG que apresentou um indice de (— 25,80), indicando que a
mesma está encontrando dificuldades para pagar suas obrigações em dia. No caso da
Petrobrás, este índice foi de (3,02), que evidencia a capacidade da empresa de arcar
com seus compromissos financeiros de maneira satisfatória. Este índice pode também
indicar que a empresa adotou uma política de pagamento de sua obrigações com um
prazo maior.
E por fim, foram calculados para cada uma das entidades analisadas, o indice de
rotação dos estoques, porém este indice não pôde ser utilizado para todas as empresas
em virtude da falta de dados para a obtenção do mesmo. Nos dois casos onde se
conseguiu obter tal indice, o mesmo foi positivo para ambas, o que demonstra a grande
rotação dos estoques em um dado período de tempo, com destaque para a empresa
Bandeirante que alcançou o maior índice (106,7), que evidencia um período de tempo
longo para a renovação de seus estoques.
É relevante destacar que alguns valores utilizados para a elaboração dos indices
foram adaptados, em função de algumas das demonstrações utilizadas não
apresentarem os valores correspondentes aos necessários para aplicação das
fórmulas. Também não foi possível calcular o índice de rotação dos estoques para as
empresas Petrobrás e CELG, já que as demonstrações das mesmas não oferecia
dados suficientes para a aplicação da fórmula. Vale destacar que não foi realizado uma

4-)

análise comparativa entre as organizações, já que as mesma atuam em áreas
diferentes o que impossibilita a comparação entre elas.
Neste sentido fica evidenciada a importância de as empresas utilizarem a
Demonstração de Fluxo de Caixa, pois esta é um valioso instrumento de controle
gerencial que deve ser utilizado por empresas de todos os portes, seja de pequeno,
médio ou grande. Com a elaboração da demonstração a empresa ganha mais uma
ferramenta que irá auxiliar os gestores nos processos de tomada de decisão, já que os
indices decorrentes da DFC aperfeiçoam a análise dos resultados.

43

4 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

Neste capitulo são feitas observações relacionadas aos resultados produzidos no
capitulo anterior. Além disso, são propostas recomendações para um melhor
aproveitamento das informações geradas pela Demonstração de Fluxo de Caixa.

4.1 Conclusões

A Demonstração de Fluxo de Caixa é uma ferramenta de apoio importante para o
suporte informacional dos gestores, visto que gera dados relacionados as
disponibilidades da empresas. Para uma gestão eficiente dos recursos financeiros é
indispensável à utilização da referida demonstração, que deve sempre ser adaptada a
realidade e as necessidades de cada organização.
0 presente estudo teve como objetivo geral evidenciar as contribuições que a
Demonstração de Fluxo de Caixa proporciona ao suporte informacional dos gestores.
Para isso, buscou-se de maneira especifica apresentar o conceito de Demonstração de
Fluxo de Caixa, bem como os benefícios alcançados quando da utilização da mesma,
além de distinguir a demonstração pelos métodos direto e indireto e por fim demonstrar
o suporte informacional que a Demonstração de Fluxo de Caixa oferece para o controle
gerencial.
Em função do exposto se observa que os objetivos propostos para este estudo
foram atingidos, já que através da teoria e da pesquisa empírica, foram evidenciadas os
benefícios gerados pela Demonstração de Fluxo de Caixa.
Foram calculados os indices de rotação de valores a receber, valores a pagar e
em relação à rotatividade dos estoques e evidenciada sua informação na tomada de
decisão. Buscou-se com esta análise, demonstrar a importância do cálculo de tais
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indices, pois os mesmos proporcionam aos gestores tomar decisões embasadas no
suporte informacional que a analise propicia.
As contribuições quando da utilização da Demonstração de Fluxo de Caixa como
apoio na tomada de decisão pôde ser observada através dos autores citados no
trabalho. Também se demonstrou os métodos pelos quais a DFC pode ser elaborada
ficando claro que esta deve ser uma decisão da empresa, pois é necessário observar
os anseios da entidade.
Os gestores que se utilizam de relatórios contábeis bem elaborados e com base
em informações fidedignas, minimizam a probabilidade de tomar decisões distorcidas,
já que contam com uma ferramenta de controle eficiente.
É relevante destacar que os gestores não devem fundamentar suas decisões
somente com base na Demonstração de Fluxo de Caixa, pois a mesma não irá eliminar
as dificuldades financeiras da empresa, ou seja, o controle financeiro não pode ser
baseado somente na DFC. Devem ser utilizados em conjunto com a DFC outros
relatórios contábeis como o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do
Exercício, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido e outros, para que o
gestor possa alocar os recursos de maneira que otimize os resultados e obtenha uma
visão mais ampla da situação da organização.

4.2 Recomendações

0 intuito maior da elaboração deste estudo é evidenciar as contribuições
proporcionadas pela Demonstração de Fluxo de Caixa, por isso se espera que esta
monografia sirva de alicerce para trabalhos acadêmicos futuros que venham
desenvolver tal tema. Com isso, recomenda-se:
•

a realização de novos trabalhos que tenham como foco o presente

•

ampliação da pesquisa na area financeira, possibilitando um melhor

tema;
aproveitamento das informações geradas pelas demonstrações contábeis;
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•

adequação e padronização de modelos de Demonstrações de

Fluxo de Caixa que se adaptem as empresas que acordo com a área em que
atuam.
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PETROBRAS QUÍMICA S.A. - PETROQUISA
(Subsidiária da PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
31 de dezembro de 2003 e 2002
(Em milhares de reais)

Consolidado
2003
Atividade operacional
Lim%) liquid() (prejuizo) do exercício

257.995

AjtiSte , :
1:quivalacia patrimonial

provenientes

das

(151.538)

Controladora
2003
2002
257.995

(151.538 1

(242.735)
_

10.310
4.492
(10.727 )
4.463
2.084
35.436
(27.188 )
(6.493 1
(14.358 1

168.054
83.377
7.345
87
(8.014)
1.872
26.965
54.023
3.612
(426)
(3.51)4)

59
663
(10.727 )
4.463
2.084
18.823
( 181 )
(5.868 )

167.180
83,377
61
7
(8.014 )
1.872
26,065
52.715
74
-

(2(.052 )
(6.888 )

(1.206.648)
(3.167 )

(17.626)
7 .072

(1.204.612)
(6.375 )

35.385
(2.859 1

2.857.644
570

34.193
(4.316 )

2.857.644
570

63.881

1.83(1.252

38:899

1.819.926

68.155
(36.571 1

13.293
(618.555)
(1.261.00(i )
(15.348)

(36.571 )

(618.555 1
(1.261.000 )
-

(1.88(1.442)

(36.571)

(1.879.555 )

(163 1

(41.0 8$ )

(149.645 )
(7.962 )
69.430
(88.340)

(5.005)
(89)
61.584
14.502

A75.927 1
(103 )
78.724
2.604

(41.988 )
(71)
62.444
20.385

5.022
238.642
243.664

(30.244 )
277.886
2 38.642

(196.719)

Despesa não-operacional
Deprecittyáo e amortização
Valor residual de bens baixados do ativo permanente
Receitas financeiras sobre títulos e valores mobiliarios
Passivo atuarial - pianos de pensão e de saúde
Atualizações monetárias de dividendos
lmposto de renda e contribuições sociais
Provisões
Diminuição (aumento) em contas a receber
Diminuiçáo nos (1,mlais ativos a curio e longo prazos
Diminuiçilo de impostos. taxas e contribuições de curio
e longo pra/o
Vari tic:5o nos demais passivos a curio e longo prazos
Varia0o nas operações corn empresas controladas e
invest:das:
Aumento de contas a receber
Aumento (diminui0o) de contas a pagar

Recursos
liquidos
operacionais

2002

atividades

Atividade de financiamento:
Empróstimos e financiatnentos
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Reduçáo do capital social e resgate de ações
Rcsgioe de ações
Disponibilidades no inicio do exercício
incluída no process() de consolidaçáo

Recursos
líquidos
financiamento

utilizados

na

de • empresa

atividade

10.352

1.168

de
41.936

Atividade de investimento:
In x esti mento
Imobili/ado
Diferido
Dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos
Recursos líquidos utilizados na atividade de investimento

Variação liquida no exercício
Disponibilidades no inicio do exercício
Disponibilidades no final do exercício

17.477
242.198
259.675

(35.688)
277.886
242.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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CNPJ N° 01.543.032/0001-04
CAPITAL ABERTO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2005 E 2004

(Em milhares de reais)

2005

2004

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Recebimentos de Consumidores e Outros
Pagamentos a Fornecedores
Pagamentos a Empregados
Pagamentos de Impostos e Contribuições
Pagamentos de Outras Despesas
Variação de Caixa das Atividades Operacionais

2.511.580
(1.077.705)
(144.827)
(769.056)
(108.404)
411.588

2.072.573
(978.360)
(113.379)
(570.246)
(143.059)
267.529

(265.369)
(1.908)
(267.277)

(158.738)
(158.738)

(134.787)
(134.787)

(131.936)
(131.936)

Fluxo de Caixa das Atividades Investimentos
Aquisição de Imobilizado
Aquisição de Investimentos
Variação de Caixa das Atividades de Investimentos

Fluxo de Caixa das Atividades Financeiras
Pagamento de Serviço da Divida
Variação de Caixa das Atividades Financeiras
Aumento/Redução do Saldo Liquido de Caixa

9.524

(23.145)

Saldo de Caixa no Inicio do Período

20.376

43.521

Saldo de Caixa no Fim do Período

29.900

20.376

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO OF 2005 E 2004

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004

(Ern milhares de Reais)

(Ern milhares de Recisi

( entroladora

Resultado liquido do período

Consolidodo

Consolidado

2005

2004

2005

2004

647.403

445.301

656.120

438.873

Ajustes poro reconciliar o lucre liquido
ao caixa gerado pelos
atividades operacionois:

Receitas
Riquezas geradas pelas operacões

2.875

Juros provisionados, liquido dos pagos (157.443)
Depredgoo, maim* e exaustão 177.226

133.823
188.864

(47.233)
(18.175

36
154.885
189.595

Riquezas geradas por terceiros

16.484

Resultado de participação societaria (293.852)

16.484

21.468

(148.776)

(51.155)

990

(6.361)

Outros resultodos ado operacionais

(103.267)

148.776

51 155

Matérias-primas adquiridas de terreiros

(4.046.583) (3.410.708)
(1.429.735) (1.280.820)

42.714

20.908

42.662

Serviços de terceiros

(7.054)

12.963

(9.029)

Valor adicionado para distribuição

6.552

17.257

6.815

15.823

Variações nos ativos
e passivos operacionais:

Impostos a reopen e outros

(61.867)

145.601

(160.010)

1225.2361
(30.167)

72.181
(231.230)

Remuneração do capital de terceiros

104.331
(225.114)
(88.969)

Depósitos judiriais

(1.192)

(2.1261

( (.192)

12.126)

Farnecedores

8.320

113.458

8.104

109.805

Adiantamentos de controladas
Impostos e contribuições c recolher,
salaam n pager e outros
Caixa liquido gerado nas
atividades operacionais

720.723

125.990

60.298

(127.204)

44.864

( ( 75.839)

1.444.134

717.954

728.600

606.088

3.400

2.857

2.963.106

2.750.052

994.309

842.458

91.445

289.345

1.022.339

988.321

Distribuição do valor adicionado:
Recursos humanos

76.565

253.295
289.343

12.677

Estoques

7.188.285

206336
361.165

20.537

211.703

8.232.688

Receitas financeiras

Impostos diferidos

Cantos a receber de clientes

7.441.580

(6.643)

Contingáncias
Resultado no vendo ou baixo do
Imohiliando

8.439.424

Outros resultados operacionais
Resultados de participações societarias

Amortização de ágio na aquisição
de investimento

2004

8.232.688 7.188.285

Vendas de produtos, mercedorias e servicas

Vona* no prancing& minoritária

2005

Governo
Acionistas (Dividendos)

201.359

148.310

Retençdo

653.654

481.618

Depieciação/Arrortiza‘do/Exciustilo

194.659

189.595

Retenção de lucros

454.761

290.563

4.234

1.460

OUITOS

Atividades de investimentos:
Recursos obtidos no vendo
de ativo i mobiliando

3.400

2.752

(29.702)

11.0881

Aquisição de imobilizado e diferido (680.966)

(330.268)

Investimentos em controlados
Pamela pogo no nquisição de
controlodo, liquido do coin

(54.443)

Aplicações financeiros

(442.156) (1.276.554)

Resgates de aplicações financeiras

255.129

Caixa liquido gerado nas atividades
de Investimentos
(948.738)

1.385.565
(219.593)

1685.992)

(332.257)

(54.443 )

•

(2.313.367) (3.473.202)
1.818.443 3.212.485
(1.231.959)

(590.117)

Atividades de financiamentos:
Captações de financiamentos
Pagamentos de financiamentos

968.439

( .501.904

(1.163.696) (1.902.693)

2.529.773 2.262.204
(1.845.795) (2.221.741)

Dividendos pagos

(129.734)

(131.237)

Partes relacionados

(95.780)

26.805

Compra de Ores ern tesouraria

(10.179)

-

(10.179)

(129.734 )

(131.237)

Caixa liquido gerado nos atividades
(430.950)

(505.221)

544.065 .

190.774)

Coins no inicio do exercicio

84.270

91.130

155.600

230.403

Caixa no Fool do exercicio

148.7 ( 6

84.270

196.306

155.600

Acréscimo (decréscimo)
liquido no caixa

64.446

(6.860)

40.706

(74.803)

de financiamentos

012005

Sadia
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