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RESUMO 

VASCONCELOS, Emerson Hochsteiner de. O método direto na demonstração do fluxo de 
caixa nas grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí/SC. 2006. 173f. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Contábeis) - Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da 
Universidade Regional de Blumenau. 
 
 
Esta pesquisa teve como objetivo geral estudar as grandes empresas têxteis do Vale do 
Itajaí/SC, quanto à adoção do método direto da DFC, buscando uma sistematização e a 
definição de um modelo para sua aplicação. Definido como teórico-empírico e essencialmente 
descritivo, este estudo adotou, em sua primeira fase, o método quantitativo, do tipo survey, e 
obteve seus resultados em pesquisa de campo, utilizando, para isso, questionário estruturado. 
Em sua segunda fase, de caráter qualitativo, utilizou como instrumento de coleta de dados a 
entrevista. A amostra da pesquisa foi censitária, envolvendo 16 grandes empresas têxteis do 
Vale do Itajaí/SC. Os resultados indicaram que a maioria dos gestores contábeis responsáveis 
pela contabilidade das grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí/SC, têm formação de grau 
superior e investiu em cursos de pós-graduação, com tempo de atividade profissional médio 
de 8,31 anos. Das 16 empresas consultadas, apenas quatro elaboram, efetivamente, a DFC e o 
fazem pelo método indireto. A totalidade daqueles que elaboram a DFC reconhece que a 
mesma atende a todas as suas necessidades informacionais, embora o método direto seja o 
único que pode fazê-lo com absoluto alinhamento ao objetivo da demonstração. A grande 
maioria dos entrevistados também considera que todas as empresas deveriam elaborar a DFC 
e que esta deveria ser obrigatória. Considera, ainda, o método direto superior ao indireto, 
guardando simetria com o apurado ao longo do embasamento teórico. Também desenvolveu-
se uma sistematização na execução da contabilidade, assim como um modelo de apresentação 
da DFC pelo método direto, para utilização pelas grandes empresas têxteis do Vale do 
Itajaí/SC. A sistematização disciplina a rotina de lançamentos contábeis e permite a alocação 
das informações decorrentes para uso imediato na elaboração da DFC pelo método direto. O 
estudo insere-se na linha de pesquisa Controle de Gestão do Programa de Pós-Graduação em 
Ciências Contábeis da Universidade Regional de Blumenau. 
 
Palavras-chave: Fluxo de caixa. Modelo da DFC pelo método direto. Setor têxtil. 

 



ABSTRACT 

VASCONCELOS, Emerson Hochsteiner de. The direct method in the cash flow 
demonstrative of big textile industries of the Vale do Itajaí/SC. 2006. 173f. Dissertation 
(Master in Accounting Sciences) - Accounting Sciences Post-Graduation Program of 
Universidade Regional de Blumenau. 
 
The overall objective of present research was to study the big textile companies of the Vale do 
Itajaí/SC, regarding the adoption of a CFD direct method, seeking a systematization and a 
definition of a model to be applied. Defined as theoretical and empiric, as well as essentially 
descriptive, this study adopted, in its first phase, the quantitative method, of the survey kind, 
and obtained its results in field research, using, for that purpose, a structured questionnaire. In 
its second phase, of qualitative character, the interview was used as an instrument for data 
collecting. The research adopted a census format sample, involving 16 big textile companies 
of the Vale do Itajaí/SC. The results indicated that the majority of the accounting 
professionals, responsible for the accounting of big textile industries in the Vale do Itajaí/SC, 
are college graduates and that most of them invest in post-graduation courses, being their 
average professional activity time span from 8 to 31 years. Of the 16 companies consulted 
only four actually elaborate the CFD and they do it using the indirect method. The overall 
majority of those who elaborate the CFD acknowledges that same meets all their information 
needs, although the direct method is the only one able to do it aligning same to the objective 
of the demonstration. The vast majority of the interviewees also considers that the companies 
should elaborate the CFD and that it should be mandatory. It also considers the direct method 
superior to the indirect one, keeping the symmetry with the theoretical background. We have 
also developed a systematization to carry out accounting, as well as a model of presenting the 
CFD by the direct method, to be used in big textile companies of the Vale do Itajaí/SC. 
Systematization disciplines the routine of accounting records and allows allotment of deriving 
information for immediate elaboration of the CFD by the direct method. Said study is inserted 
in the research line of Management Control of the Accounting Sciences Post-Graduation 
Program of Universidade Regional de Blumenau. 
 
Key words: Cash flow. CFD model by the direct method. Textile sector.  
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1 INTRODUÇÃO 

As empresas normalmente utilizam as demonstrações e os relatórios contábeis para 

informarem aos diversos públicos os resultados de suas operações. Para Iudícibus (1988, p. 50), 

a exposição das informações que a contabilidade dispõe ocorre em demonstrações e relatórios 

contábeis, também conhecidos como informes contábeis, devendo refletir, de forma resumida, 

ordenada e por período, os principais fatos registrados. Entre todas as existentes, entretanto, as 

demonstrações financeiras, no entender do mesmo autor, são as mais importantes. Embora 

existam diversas demonstrações contábeis, normalmente, cada uma delas informa dados 

específicos com finalidades definidas, algumas, inclusive, para fins gerenciais. Há, entre elas, 

algumas com a obrigatoriedade de serem expostas ao público conforme previsão legal. 

Para enumerar as demonstrações contábeis obrigatórias, lança-se mão do art. 176 da 

Lei no 6.404/76, o qual determina que a diretoria da empresa elaborará, tendo por base a 

escrituração mercantil ocorrida, demonstrações que deverão apresentar a situação patrimonial 

e as mutações que ocorreram no período, bem como as que deverão acontecer ao final dos 

exercícios sociais.  

Entre as demonstrações contábeis obrigatórias utilizadas para evidenciar as 

informações financeiras das empresas que atendem às exigências constantes na referida lei, 

encontram-se: 

a) Balanço Patrimonial, 

b) Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 

c) Demonstração do Resultado do Exercício e 

d) Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos. 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), cuja 

obrigatoriedade de elaboração e divulgação está prevista no art. 176 da Lei no 6.404/76, é de 

caráter facultativo para as empresas de capital fechado e com o patrimônio líquido inferior ao 

limite mínimo exigido. 

A DOAR tem por objetivo explicar a variação do capital circulante líquido 

(IUDÍCIBUS; MARION, 2006, p. 199). Em seu título, traz a palavra recursos, que se refere 

ao capital circulante, o qual, no entendimento de Martins (1999) e Dalbello (1999, p. 51), 

embora pareça um conceito simples, é abstrato e não muito fácil de ser compreendido.  
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Catolino (2002, p. 63) define o capital circulante líquido como a folga financeira de 

curto prazo que se materializa, efetivamente, com a obtenção da diferença algébrica entre o 

ativo circulante e o passivo circulante. Neste sentido, Assaf Neto (2000, p. 96) ensina que: 

a) se o total das origens for maior que o das aplicações, se terá a situação de 

aumento do capital circulante líquido e 

b) se o total das origens for menor que o das aplicações, ocorrerá uma redução do 

capital circulante líquido. 

Os valores do ativo circulante, em geral, são compostos por contas contábeis, cujo 

conceito, de natureza financeira e não-financeira, é oportunamente abordado no capítulo 5 do 

presente trabalho. São contas financeiras o caixa, as contas correntes bancárias e as aplicações 

financeiras, acrescidas de outras que, embora tenham natureza financeira, são decorrentes de 

direitos sobre as vendas de serviços e bens, como duplicatas a receber. Quanto às contas não-

financeiras, se podem citar os estoques e as despesas antecipadas. O total apurado das contas 

do ativo circulante confronta-se com o conjunto das obrigações e dívidas segregadas no 

passivo circulante, resultando daí o capital circulante líquido (DALBELLO, 1999, p. 51). 

Esta fórmula de cálculo apura uma informação. No entanto, sofreu críticas quanto à 

falta de um detalhamento considerado necessário pelos usuários. Aparentemente, essas 

críticas têm fundamento, uma vez que a DOAR foi substituída pela DFC em alguns países da 

Europa em 1975, e nos Estados Unidos da América, em 1987. 

Em um artigo, Lustosa (1997, p. 29) comenta a substituição da DOAR pela DFC nos 

Estados Unidos da América (EUA) e julga haver identificado os motivos de tal ocorrência: 

Talvez aí resida o motivo da extinção dessa demonstração: a abstração do que ele 
representa. Ativo e passivo circulante são concretos. Mas a diferença entre ambos é 
abstrata, pois não se pode fazer uma vinculação direta entre as fontes de curto prazo 
(passivo circulante) e os investimentos de curto prazo (ativo circulante) 
(LUSTOSA, 1997, p. 29). 

As razões apresentadas por Lustosa (1997) para a extinção da DOAR nos Estados 

Unidos poderiam ser consideradas igualmente para o Brasil, uma vez que se trata da mesma 

demonstração contábil. No Brasil, a DOAR, aparentemente, é elaborada apenas para atender 

às exigências legais e sua capacidade informativa não é ampla o suficiente para suprir as 

necessidades de seus usuários (LUSTOSA, 1997, p. 26). 

O estudo de Soares (1998, p. 127), referente às Demonstrações Contábeis 

Obrigatórias – estando, entre elas, a DOAR – teve como foco as empresas da Zona Franca de 

Manaus. Por meio dos gestores financeiros dessas empresas, ficou demonstrado, na referida 
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pesquisa, que 70% dos entrevistados não utilizam as informações da DOAR, em virtude de as 

mesmas tratarem de informações pertencentes ao não-circulante das empresas. 

Rocha; Beuren (2001, p. 19), com base em uma pesquisa de cunho regional, com 

gestores financeiros de empresas, em resposta a um quesito sobre a obrigatoriedade da 

elaboração da DOAR e da DFC, apuraram que 100% dos entrevistados “foram consensuais e 

optaram pela Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), ratificando a supremacia de escolha 

desta demonstração, quando comparada com a atualmente obrigatória DOAR”. 

Embora sua utilização seja obrigatória, a DOAR, como fonte de informações, tem 

recebido algumas críticas. Matarazzo (1995, p. 50), por exemplo, critica a DOAR quanto à 

complexidade e ao pouco detalhamento das informações.  

Mesmo durante o tempo em que a demonstração conhecida como DOAR era 

utilizada no Brasil e de forma obrigatória nos países de além-mar – aspecto que será 

explorado nos tópicos 2.2 e 2.4 do presente estudo –, segundo Barbieri (1996), havia o 

entendimento de que era necessário elaborar uma nova demonstração que representasse um 

fluxo e que o mesmo não ficasse limitado a receitas e despesas, mas que fosse além. Surgiu, 

então, a idéia da criação de outros fluxos contábeis. 

Diante das questões apresentadas sobre a não-adequação da DOAR, o Financial 

Accouting Standards Board (FASB), segundo Sá (2004, p. 35), Campos Filho (1999, p. 25) e 

Afonso (1998, p. 42), em dezembro de 1980, emitiu um memorando, dando início à discussão 

sobre o “Demonstrativo do fluxo de fundos, liquidez e flexibilidade financeira”. Depois de 

cumpridas as diversas fases de estudos e discussões, em novembro de 1987, o trabalho 

culminou com a emissão do Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) 95. O 

SFAS continha a redação final da “Demonstração do Fluxo de Caixa”, devendo entrar em 

vigor nos Estados Unidos da América de forma obrigatória nos demonstrativos contábeis 

elaborados a partir de 15 de julho de 1988. 

O SFAS, entretanto, permitiu que as empresas escolhessem entre dois métodos pra 

elaborar a DFC, existindo um consenso entre muitos autores, entre eles, Barbieri (1996), 

Lustosa (1997, p. 32), Marion (2004, p. 112), Silva et al. (1993) e Iudícibus; Martins; Gelbcke 

(2003, p. 402), sobre o fato de a DFC poder ser elaborada pelo método direto ou pelo método 

indireto.  

“Entende-se o método indireto como aquele no qual os recursos provenientes das 

atividades operacionais são demonstrados a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens 

considerados nas contas de resultado, porém sem afetar o caixa da empresa”. (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 1995, p. 603).  



 17 

A DOAR e o método indireto da DFC têm similaridades, especialmente na parte 

inicial, ou seja, no lucro líquido do exercício. É uma demonstração que se pretende seja de 

fluxo de caixa, mas que inicia por informações econômicas: 

Pesquisas confirmam que as empresas preferem elaborar o fluxo de caixa das 
operações pelo método indireto, provavelmente em razão do costume anterior a 
DOAR e também de se exigir a reconciliação do lucro com o caixa das operações, 
caso utilizado o método direto. Há países que sequer aceitam o método indireto, 
caso da Austrália e Nova Zelândia, por exemplo. (LUSTOSA, 1997, p. 31). 

Embora não seja obrigatória no Brasil, foi recomendada a elaboração da DFC pelo 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON), desde 1995, ou seja, há mais de 

dez anos. Atualmente há, no país, uma tendência para substituir a divulgação da DOAR pelo 

fluxo de caixa ou completá-la até chegar ao fluxo puro das disponibilidades (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 2003, p. 383).  

Conforme Santos; Lustosa (1999a, p. 1), a DFC “já é bastante utilizada no Brasil, 

mesmo que não seja publicada pela maioria das empresas que a elaboram”, sendo que, a cada 

dia que passa, “se torna mais atual e deverá merecer dos profissionais e estudiosos da 

contabilidade ainda muita reflexão”. 

Santos; Lustosa (1999a, p. 1) vão ainda mais longe em suas colocações. Em vários 

artigos, revelam sua intenção de que seus estudos sejam vistos como “exemplos no sentido de 

se caminhar para elaboração de um modelo brasileiro de Fluxos de Caixa”. Todavia, 

reconhecem que, face à ampla divulgação da DFC no modelo do FAS 95, possivelmente será 

este modelo adotado no Brasil, tendo sido, portanto, a partir dele que realizaram suas 

considerações.  

O posicionamento de Santos; Lustosa (1999a, p. 1) sobre a DFC encontrou respaldo 

também entre os legisladores do Brasil, que o consubstanciaram no Projeto de Lei no 3.741, o 

qual tramita, atualmente, na Câmara de Deputados em Brasília, tendo entre suas propostas, a 

de substituição da DOAR pela DFC. 

A quase simetria que ocorre entre a DOAR e o método indireto da DFC, inclusive na 

busca das informações para elaborá-los, permite transpor para o método indireto parte das 

críticas anteriormente destinadas à DOAR. Salotti; Yamamoto (2004, p. 11) são contundentes 

quando afirmam que “a flexibilidade do FASB quanto à escolha do método de divulgação da 

DFC é ineficaz e a DFC divulgada pelo método indireto não está atingindo seus objetivos”, 

sendo que isto possibilita suscitar dúvidas quanto à sua qualidade para informar sobre as 

variações do disponível de uma empresa. 
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Entre os pesquisadores, não existe unanimidade quanto à pura e simples substituição 

da DOAR pela DFC. Para Martins (1999, p. 16), “Demonstrações Contábeis e Fluxo de Caixa 

não são alternativos, mas sim complementares”. Como as demonstrações registram previsão 

de caixa futuro, solvência e liquidez, é Lustosa (1997, p. 38) quem contemporiza: “a DOAR e 

a DFC se complementam e têm sua importância potencializada quando utilizadas 

conjuntamente”. Para Cherobim; Famá (1999), há “complementação por meio da elaboração 

dos demonstrativos de fluxos de caixa”. “O que estudos empíricos vêm sistematicamente 

comprovando é, na verdade, uma complementaridade entre estas duas demonstrações (DOAR 

e DFC), e não que elas sejam mutuamente excludentes” (IUDÍCIBUS; MARTINS; 

GELBCKE, 2003, p. 408).  

Nesta direção, apontam Rocha; Beuren (2001, p. 19), em um trabalho que envolveu 

pesquisa de campo com gestores financeiros, que, se a DFC é capaz de oferecer uma melhor 

visão do fluxo de recursos financeiros em comparação com a DOAR, “há também uma forte 

tendência a que se mantenha a DOAR, como complementadora das demonstrações contábeis 

ou, até, que se proceda à estruturação de um novo formato de demonstração”, que contenha 

partes de ambas as demonstrações. 

Uma das razões para a substituição mencionada por Rocha; Beuren (2001, p. 18) 

reside no maior detalhamento das informações na DFC pelo método indireto, em comparação 

com a DOAR. Portanto, basicamente, não há alteração no fazer, mas, sim, uma tentativa de 

dotar a demonstração de uma maior ampliação informacional. 

O método indireto guarda algumas semelhanças com a DOAR, pois inicia a 

exposição das informações a partir dos lucros líquidos, ajustados pelos valores que não afetam 

o caixa, como a equivalência patrimonial e a depreciação, e também acolhe os valores que 

alteram o caixa, mas não o lucro, como o recebimento de créditos de vendas e pagamentos de 

obrigações as mais diversas (ROCHA, 2000, p. 32). 

Iudícibus, Martins; Gelbcke (1995, p. 604) também consideram que o método indireto, 

especialmente em sua parte inicial (lucro líquido ajustado), é “semelhante à Demonstração de 

Origens e Aplicações de Recursos e, como o objetivo do Fluxo de Caixa é promover o 

entendimento dos usuários comparativamente à DOAR, não tem sentido na sua adoção”. 

O IBRACON, de acordo com a Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis e 

Atuariais (FIPECAFI), reconheceu que a DFC contém informações úteis sobre as variações 

das movimentações do caixa e, por meio das Normas e Procedimentos de Contabilidade 

(NPC), mais especificamente a de número 20, recomendou a utilização da DFC no Brasil 

(IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2000, p. 603). 
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Em defesa da DFC, também Rocha (2000, p. 28) afirma que, apesar de a mesma não 

ser legalmente obrigatória no Brasil, no início deste novo século, apresenta-se como um 

instrumento simples e abrangente para demonstrar os movimentos do caixa de uma empresa. 

Apesar de suas semelhanças com a DOAR, conforme Perez Junior; Begalli (1999, 

p. 180), o desenvolvimento da demonstração pelo método indireto inicia por demonstrar as 

atividades operacionais pelo lucro líquido, recebendo ajustes os mais variados, diferindo do 

método direto rigorosamente apenas quanto a esta parte da demonstração. 

A combinação de informações econômicas e financeiras, existente no método 

indireto, exige um trabalho de ajustes de valores contábeis quando se trata de elaborar 

demonstrações de fluxo de caixa, o qual destoa do entendimento apregoado por estudiosos no 

presente estudo de que o fluxo de caixa deveria tratar apenas do fluxo de recursos 

exclusivamente de caráter financeiro, seja na entrada ou na saída das operações da empresa. 

Procurando chamar a atenção para o significado do que seja um efetivo fluxo de 

caixa e, por via de conseqüência, incidindo fortes luzes sobre os métodos direto e indireto, 

Silva (2004, p. 480) é taxativo ao afirmar “que o conceito de fluxo de caixa está relacionado à 

entrada e saída de dinheiro (ou equivalente) na empresa.” 

Perez Junior; Begalli (1999, p. 180), por sua vez, afirmam que, no método direto, 

deverá constar a totalidade dos pagamentos e recebimentos ocorridos pela atividade de uma 

empresa, durante um determinado período de tempo, e embora “trabalhoso, é mais simples e 

elucidativo.” 

Ainda em relação à DFC, em sua tese de doutorado, Barbieri (1995, p. 34) apresenta 

uma pesquisa realizada nos Estados Unidos da América, na qual, em determinado momento, 

revela que, das 600 empresas consultadas que procediam à elaboração da DFC, apenas 15 o 

faziam pelo método direto e as demais 585 utilizavam o método indireto. 

Em um artigo, cujo foco era a publicação voluntária de informações coorporativas, 

Bueno (1999) constatou que, das quatro empresas brasileiras com ações negociadas em bolsas 

de valores nos Estados Unidos da América que faziam parte de seu estudo, apenas uma estava 

publicando o fluxo de caixa no Brasil havia dois anos e, há três nos EUA, sendo que as 

demais não estavam publicando o fluxo de caixa em nenhum dos dois países, muito embora 

esse procedimento seja obrigatório no exterior. O estudo não especifica a forma de 

apresentação do fluxo de caixa, ou seja, se pelo método direto ou pelo método indireto. 

Salotti; Yamamoto (2004, p. 13), que utilizaram a base de dados da FIPECAFI para 

selecionar as empresas que divulgaram a DFC nos períodos findos, em 31 de dezembro de 2000 e 

2001, chegaram à conclusão que, das 104 empresas analisadas nos dois exercícios, 99 elaboraram 
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a DFC pelo método indireto e apenas 5 o fizeram pelo método direto, ou seja, 95% utilizaram o 

método indireto e 5%, o método direto. Essa simultaneidade de ocorrências pode encerrar um 

potencial de prejuízo para a contabilidade, visto que, pela falta de esforço, curiosidade e 

conhecimento, limita a informação para o estudo do fluxo de caixa pelo método direto. 

A DFC é pouco utilizada no Brasil. De acordo com Marques (2001), é pouco 

explorada no que se refere ao seu formato de exposição por categorias de atividades, aos seus 

métodos de elaboração do fluxo de caixa gerado pelas operações e, sobretudo, a sua utilização 

com a finalidade de orientar e analisar a liquidez das organizações. 

Por tudo que se relatou, sem utilizar o método direto, toda a qualidade das 

informações de um puro fluxo de caixa não é disponibilizada nem aproveitada pelos usuários. 

O seguinte ponto de vista de Frezatti (1996, p. 104) parece consubstanciar a solução 

procurada, qual seja, obter as informações das operações que realmente envolveram os 

recursos do disponível de uma empresa e que estejam situadas no balanço patrimonial ou na 

demonstração do resultado do exercício:  

Um certo tipo de fluxo de caixa teria que ser criado para conter as informações que 
aparecem no saldo do balanço e as que estão na demonstração de resultados, para 
viabilizar o entendimento dos fatos apresentados. Em suma, os dois grupos de 
informações são necessários para que se possa analisar e entender os eventos que 
estão ocorrendo na organização. 

A implicação do fato apresentado por Frezatti (1996) é a possível visão limitada que 

os gestores financeiros, principalmente das grandes empresas, podem estar encontrando para 

planejar suas ações. A adoção do método direto ampliaria ainda mais o leque de informações 

oriundas dos índices baseados nas demonstrações contábeis tradicionais. 

Em Santa Catarina (SC), entre os setores representativos para a economia, cabe 

destaque ao dos têxteis, tendo esse estado cinco das maiores empresas do ramo no Brasil. 

Essas empresas tiveram parte de sua gestão analisada e pesquisada nas dissertações de 

mestrado de Andreatta (2004) e Fistarol (2004). Voltados para o estudo dos sistemas de 

informações contábeis, os trabalhos mencionados relatam aspectos referentes à gestão e ao 

próprio fluxo de informações internas utilizadas para compor a base para a tomada de 

decisões. Quanto ao método direto, propriamente dito, ao que tudo indica, nenhuma pesquisa 

foi realizada. Entende-se que o estudo da DFC, particularmente quanto ao método direto, diga 

respeito, ainda, ao sistema de informação gerencial, pertencendo à linha de pesquisa de 

Controle de Gestão. O grupo de pesquisa relacionado ao estudo da presente dissertação é o de 

Pesquisa em Sistemas de Informações e Controladoria.  
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Com o entendimento da importância de continuar investigando os sistemas de 

informações gerenciais e a controladoria nas grandes indústrias têxteis de SC, e do Vale do 

Itajaí de modo mais específico, o presente trabalho se propõe a estudar as demonstrações 

financeiras do tipo fluxo de caixa e como as mesmas estão sendo elaboradas e utilizadas nas 

indústrias referidas. Com esse conhecimento e o entendimento de que essas empresas 

apresentam as condições necessárias, em termos de importância econômica, forma jurídica de 

constituição, obrigação legal de exposição de informações contábeis ou, mesmo, apenas de 

entendimento dos gestores, no sentido de aprimorar seus controles, no que se refere à 

controladoria e à contabilidade, a controles internos e à gestão e com base nos estudos 

realizados por Andreatta (2004) e Fistarol (2004), considera-se oportuno continuar pesquisas 

neste contexto.  

Partindo, então, do entendimento de que existe a fundamentação intelectual 

necessária no que se refere à necessidade de aprimorar a utilização da DFC, que existe o 

arcabouço técnico por meio de demonstrações e metodologias de apuração já delineadas e 

que, possivelmente, haverá um ganho informacional com a utilização do método direto na 

demonstração do fluxo de caixa, apresenta-se, na seqüência, a problemática do estudo 

realizado. 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

Como já mencionado, encontra-se no Congresso Nacional proposta para alteração da 

Lei no 6.404/76, constante no Projeto de Lei no 3.741, particularmente no que se refere às 

demonstrações obrigatórias, propondo a substituição da DOAR pela elaboração da DFC. 

Desta forma, o método direto, por representar a exata intenção na elaboração da DFC e ser o 

único a conter dados oriundos, exclusivamente, das operações com trânsito pelas contas do 

disponível da empresa, merece ser mais bem estudado. Entretanto, ao que tudo indica, poucos 

são os mecanismos internos de controle voltados para esse método direto, assim como os 

gestores, no que se refere ao atendimento das possíveis novas exigências de ordem legal, 

ainda não estão alicerçados o suficiente.  

Nesse sentido, apesar de ser o mais apropriado para demonstrar as variações 

ocorridas no disponível das empresas, como se depreende das opiniões de estudiosos 

apresentadas ao longo deste estudo, o método direto, até o momento, não é o mais adotado.  
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No método direto, se o plano de contas e os lançamentos contábeis forem 

devidamente planejados, o balancete contábil utilizado em toda a sua potencialidade dispõe de 

todas as informações necessárias, uma vez que essa demonstração contém segregadas, entre 

seus dados, aquelas informações de cunho puramente financeiro, com o objetivo de revelar 

com exatidão as variações ocorridas no disponível da empresa.  

Entende-se que a adoção do método direto, portanto, poderia constituir-se uma 

solução para a tão sentida e reclamada ausência de dados que se refiram a um puro fluxo de 

caixa realizado. Esses dados trazem informações exclusivamente sobre as transações 

ocorridas no disponível da empresa, permitindo acesso a aspectos da gestão administrativa 

atualmente não-disponível. A adoção da DFC pelo método direto poderia disponibilizar 

somente os dados da movimentação do disponível, ou seja, o efetivo fluxo de caixa. Dessa 

maneira, o método direto na DFC, como uma proposição, torna-se um modelo de exemplar 

exatidão e coerência, harmonizando-se com as demais demonstrações contábeis, inserindo-se, 

normalmente, nos métodos de execução da escrituração mercantil, prevista na legislação e nos 

princípios contábeis normalmente aceitos.  

A não-adoção do método direto na DFC apresenta-se como um problema para as 

empresas em geral, acreditando-se que, nas grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, este 

panorama se confirmará. 

Partindo, então, do conhecimento da não-adoção do método direto na DFC pelas 

empresas brasileiras em geral, realizou-se o estudo ora apresentado para investigar se as 

grandes empresas têxteis do Vale do Itajai/SC, Brasil, adotam o método direto na DFC, bem 

como para investigar o entendimento dos gestores contábeis quanto a este assunto, o qual 

poderá contribuir para ampliar o conhecimento visando à proposição de diretrizes que possam 

minorar os problemas das empresas e agilizar a substituição da DOAR pela DFC, a qual 

poderá se tornar obrigatória face ao processo que se encontra em trâmite no Congresso 

Nacional brasileiro. 

1.2 PERGUNTAS DA PESQUISA 

Com base no problema de pesquisa apontado – a não-adoção do método direto na 

DFC pelas empresas brasileiras em geral –, levantou-se a questão de pesquisa que norteou 
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este estudo: Até que ponto as grandes indústrias têxteis situadas no Vale do Itajaí/SC, adotam 

a DFC pelo método direto? 

Além da questão norteadora, outras questões integraram o entendimento do assunto:  

a) Qual o perfil dos gestores contábeis das grandes indústrias têxteis situadas no 

Vale do Itajaí em relação à formação acadêmica, tempo de atividade no cargo e 

educação continuada? 

b) Os gestores contábeis dessas empresas costumam elaborar a DOAR? Utilizam-

na para análises setoriais? Se não a elaboram, preparam outras demonstrações 

com capacidade informativa equivalente? 

c) Elaboram a DFC? Por qual método o fazem? Se for pelo indireto, por qual(is) 

razão(ões) não utilizam o método direto? Qual dos dois métodos consideram 

mais informativo? Caso elaborem a DFC pelo método direto, quais 

demonstrações contábeis utilizam para fazê-lo? Consideram o método direto 

como aquele que melhor retrata as variações do disponível de uma empresa? 

d) É o próprio gestor contábil quem elabora a DFC? Foi dele a decisão para 

prepará-la? Qual a importância da DFC para as empresas em estudo, segundo o 

entendimento dos gestores contábeis? Qual a periodicidade de elaboração? 

Qual(is) a(s) finalidade(s) do uso das informações obtidas? Esta atende às 

necessidades informacionais? Para qual porte de empresas os gestores 

recomendam sua adoção? 

e) Qual o entendimento dos gestores contábeis com relação à obrigatoriedade da 

elaboração da DFC, ou seja: Há esta necessidade? Tem utilidade para análises? 

Agrega qualidade informacional? Os respondentes concordam com a alteração 

proposta pela Lei sobre a obrigatoriedade da DOAR que tramita no Congresso 

Nacional? Há conhecimento dessa proposta? Quais as possíveis facilidades e 

dificuldades para elaboração da DFC? Os gestores consideram possível, nas 

empresas têxteis investigadas, modelar a DFC pelo método direto? Quais seus 

reflexos no sistema de informações gerenciais? Seria útil um método para 

elaborar a DFC pelo método direto, com dados extraídos diretamente da 

contabilidade? 



 24 

1.3 OBJETIVOS 

Uma vez apresentada a problemática e levantadas as questões de pesquisa, 

enunciam-se, a seguir, os objetivos geral e específicos. 

1.3.1 Objetivo geral 

Estudar as grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí/SC, quanto à adoção do 

método direto da DFC, buscando uma sistematização e a definição de um modelo para sua 

aplicação. 

1.3.2 Objetivos específicos 

a) Caracterizar os gestores contábeis em relação à formação acadêmica, tempo de 

atividade no cargo e educação continuada; 

b) Identificar os procedimentos dos gestores contábeis, das empresas em estudo, 

quanto à elaboração das demonstrações fiscais contábeis, como a DOAR e a 

DFC; 

c) Verificar o entendimento dos gestores contábeis quanto à DFC e a elaboração da 

DFC pelo método direto; 

d) Propor um modelo sistematizado para adoção da DFC, com método direto, para 

as grandes indústrias têxteis do Vale do Itajai/SC, incorporando o entendimento 

dos gestores contábeis dessas empresas. 
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1.4 PRESSUPOSTOS 

Em relação aos pressupostos, o primeiro deles voltou-se para o contexto das grandes 

empresas têxteis do Vale do Itajai/SC, as quais, em decorrência de obrigatoriedade legal e das 

estatísticas apuradas na literatura, devem por analogia, em sua maioria, adotar a DOAR ou a 

DFC pelo método indireto, em detrimento do método direto, embora este seja mais indicado 

para refletir e informar toda uma gama de informações, com maior profundidade e qualidade. 

Com base na revisão da literatura, o segundo pressuposto enunciado foi: os gestores 

da contabilidade das empresas têxteis do Vale do Itajaí desconhecem a possibilidade de 

disciplinar o plano de contas e a rotina dos lançamentos contábeis de acordo com as 

necessidades dos interessados na informação e das novas normas legais que podem se tornar 

exigíveis com as alterações propostas para a Lei no 6.404/76.  

Ainda em relação aos pressupostos, se tem que esses gestores estejam interessados na 

proposição de um modelo sistematizado que possa nortear a adoção do método direto na DFC. 

1.5 JUSTIFICATIVA PARA ESTUDO DO TEMA 

Justifica-se o estudo aqui apresentado em face da proposta de alteração da Lei no 

6.404/76, a qual exigirá a elaboração, utilização e divulgação da DFC. Além disso, sendo o 

método direto considerado mais simples e menos complexo, poderá ser disponibilizada uma 

nova gama de informações que permitam novas análises da própria demonstração do fluxo de 

caixa realizado, bem como análises correlatas entre a contabilidade realizada por competência 

e o próprio fluxo de caixa.  

Uma proposta de formatação específica do plano de contas, além da definição de 

uma rotina de lançamentos contábeis que permitirá a extração, com qualidade e rapidez, da 

demonstração contábil balancete, todas as informações necessárias constituem outro 

argumento que justifica esta pesquisa, uma vez que os estudos podem conduzir para um 

sistema de informações eficiente e útil para tornar mais efetiva a utilização do método direto. 

A proposição de um modelo sistematizado para embasar os procedimentos para as 

empresas, cujos dados contábeis sejam registrados pelo regime de competência, poderá ser 
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útil para permitir a obtenção das informações dos valores que transitaram pelo disponível do 

patrimônio da empresa. 

A concretização dessas justificativas deverá trazer, em sua dinâmica, informações 

com maior utilidade para todos os usuários interessados. Ressalta-se que o estudo insere-se na 

linha de pesquisa Controle de gestão, no grupo Pesquisas em Sistemas de Informações e 

Controladoria do Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis da Universidade 

Regional de Blumenau. 

1.6 ESTRUTURA DO TRABALHO 

Este trabalho está estruturado em seis capítulos, cuja divisão, buscando melhor 

apresentação, forma um conjunto entre suas partes textuais.  

No primeiro capítulo, apresenta-se a introdução, na qual se estabelecem o problema e 

a questão de pesquisa, os objetivos geral e específicos, bem como os pressupostos e a 

justificativa para a realização do estudo. A estrutura do trabalho também consta desta primeira 

parte. 

No segundo capítulo, se tem a revisão de literatura realizada, que procura retratar a 

ambientação que antecede a DFC e estabelecer as raízes de sua idealização. Esta razão parece 

estar na difícil interpretação e aceitação de um único entendimento dos fundos e do capital 

circulante, razão pela qual também recebeu atenção. Neste capítulo, procurou-se, também, 

sintetizar a essência dos conceitos, ao mesmo tempo em que se estabeleceu uma evolução da 

DOAR. Na seqüência, a DFC passou a centralizar a atenção do trabalho de revisão de 

literatura, procurando estabelecer seu primeiro momento de idealização e sua formatação, que 

culminou no FAS 95. Em seguida, discorre-se sobre alguns conflitos de entendimento e faz-se 

a descrição de sua formulação, distinguindo os métodos de elaboração possíveis, o indireto e 

o direto, e a sua execução propriamente dita. Ao final, revisa-se o entendimento dos 

estudiosos sobre as vantagens e desvantagens da DFC, apresentando-se uma comparação 

entre os dois métodos. 

No terceiro capítulo, descrevem-se o delineamento da pesquisa de campo, os 

métodos adotados, as técnicas utilizadas para a coleta dos dados, a população e a amostra, 

bem como os procedimentos para análise e interpretação dos dados obtidos na pesquisa de 

campo. 
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Do quarto capítulo constam os resultados da pesquisa realizada nas grandes 

indústrias do setor têxtil do Vale do Itajaí/SC. 

Na seqüência, no quinto capítulo, encontra-se a proposição do modelo sistematizado 

da DFC, de forma operacional e contabilmente mais consistente com os princípios e objetivos 

da contabilidade. O modelo proposto permite a elaboração da DFC pelo método direto, com 

base em dados exclusivamente contábeis, sem a necessidade do uso de controles internos.  

No sexto capítulo, delineiam-se as conclusões e as recomendações para futuros 

estudos com o mesmo foco. Complementando o presente estudo, encontram-se as referências 

e os apêndices do trabalho. 



 28 

2 REVISÃO DE LITERATURA 

Este capítulo de fundamentação teórico-empírica seguirá uma ordem de revisão de 

literatura do geral para o específico, com o intuito de facilitar o encadeamento dos assuntos. 

Pretende formar a base necessária de informações para permitir situar, em um fluxo histórico, 

a razão do surgimento da Demonstração do Fluxo de Caixa. Esse procedimento poderá ser 

útil, sobretudo pelo fato de estarem sendo expostas as diferentes formas de fazer algo e de 

existirem controvérsias sobre qual dessas formas pode ser a melhor. 

2.1 AMBIENTE QUE ANTECEDEU A DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA 

Já há muito tempo, as empresas, particularmente as sociedades por ações, elaboram o 

balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, sendo que algumas delas 

também os publicam. 

O balanço patrimonial, de acordo com Iudícibus (1998, p. 132) e Matarazzo (1995, p. 

50), é uma demonstração contábil com “característica absolutamente estática”. Sua 

estruturação, segundo Lustosa (1997, p. 26), é realizada em recursos correntes e não correntes 

e, “teve, como foco inicial, atender primariamente, às necessidades dos credores”. 

Para Santos (2004, p. 11), “é uma demonstração obrigatória, representando uma 

apresentação sintética e ordenada do saldo monetário de todos os valores integrantes do 

patrimônio da entidade, em determinada data, num sentido estático”, tendo sido, durante 

muitos séculos, de acordo com Epstein; Mirza (2004), a única demonstração disponibilizada 

para o público externo. 

Já a demonstração do resultado do exercício, para Iudícibus (1998, p. 69), apresenta a 

formação do resultado em determinado período. Essa demonstração do resultado do exercício 

desfrutou de um momento em que lhe foi atribuída maior importância do que o normal no 

início dos anos 60 do século anterior, quando, de acordo com Epstein; Mirza (2004), em 

alguns casos, eclipsou o balanço patrimonial, uma vez que as empresas desejavam mostrar o 

crescimento expressivo dos lucros e os investidores tinham interesse apenas na rápida 

valorização das ações. 
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Ressalta-se que ambas as demonstrações – balanço patrimonial e demonstração do 

resultado do exercício – apresentam limitação quanto à imobilidade no tempo da ocorrência 

dos fatos contábeis e também no momento de sua elaboração. 

De acordo com Lustosa (1997, p. 27), o estabelecimento de diferenciação de 

conceitos entre capital fixo e circulante, que se tornavam imprescindíveis para a legalização 

dos dividendos, obrigou os contadores da época – início do século XX – a revelar e melhor 

consolidar a substância dos vários ativos. McCullers; Schoroeder (1982, apud LUSTOSA, 

1997, p. 202), mencionam que: 

Valeram-se, para tanto, de um método contábil que dividia o balanço 
horizontalmente em dois blocos: o superior continha todos os demais ativos, os 
passivos de longo prazo, a conta de capital e uma figura de equilíbrio, representada 
pela diferença entre este (capital) e aqueles; o bloco inferior continha todos os 
demais ativos, os passivos correntes e a figura de equilíbrio do bloco superior. 

Ainda no mesmo século, em 1929, o crash da bolsa de valores nos Estados Unidos 

da América obrigou a realização de mudanças na prática contábil visando a “estabelecer uma 

série de procedimentos que nitidamente deslocavam o foco de proteção, do credor para o 

investidor” (LUSTOSA 1997, p. 27). Neste sentido, há concordância com o que diz Bueno 

(1999, p. 19): “Como na maioria das ciências, a contabilidade evoluiu também em saltos 

provocados por grandes crises ou dilemas”. 

Absorvendo as reivindicações dos estudiosos, especialistas e investidores, de acordo 

com Lustosa (1997, p. 27), em 1936, o American Institute of Certified Public Accountants 

(AICPA) expediu um parecer que tratava especificamente do capital circulante nos seguintes 

termos: 

[...] como regra, os credores se interessam mais pela liquidez do negócio, pela 
natureza e consistência do seu capital de giro; como conseqüência, detalhes de 
ativos e passivos circulantes são, para eles, de importância relativamente maior que 
detalhes de ativo e passivo de longa duração. 

No estágio atual, o balanço patrimonial, quanto à sua forma e apresentação, segundo 

Santos; Schmidt; Fernandes (2006, p. 10-11), está baseado no art. 178 da Lei no 6.404/76, que 

dispõe o seguinte: “No balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do 

patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da 

situação financeira da companhia”.  

Ainda influencia a formulação e a apresentação do balanço patrimonial, de acordo 

com Santos; Schmidt; Fernandes (2006, p. 10-11), a Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM). Nessa direção, o parágrafo 50, da Deliberação CVM nº 488/05, instrui que, “no 
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balanço patrimonial, as entidades devem efetuar, com base na natureza de suas operações, a 

apresentação de ativos e passivos circulantes e não circulantes separadamente no próprio 

balanço”. 

O objetivo da revisão de literatura, até este ponto desta dissertação, foi identificar o 

caminho trilhado pelo balanço patrimonial e as prováveis causas mais relevantes que 

culminaram com a sua apresentação atual. A partir do balanço patrimonial, é possível 

começar a incluir, nesta revisão de literatura, os conceitos de circulantes, tanto ativo como 

passivo, que são tratados no próximo tópico e que estão inclusos no conceito de fundos.  

2.2 ASPECTOS DOS FUNDOS E DO CAPITAL CIRCULANTE 

Lustosa (1997), citando Herrick (1944, p. 48), explica que havia, por volta da década 

de 40 do século passado, uma não-conformação entre os estudiosos da época quanto a aceitar 

a situação existente que auferia a liquidez e solvência das empresas, pela aplicação do que 

chamavam de Working Capital ou o Capital Circulante Líquido. O Capital Circulante Líquido 

é um conceito estático de margem financeira em um determinado momento e, conforme 

expõe Lustosa (1997, p. 26), é um valor único, que não identifica ou individualiza origem 

nem aplicação. 

Sendo o balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício 

considerados demonstrações estáticas, como se fossem uma fotografia da empresa naquele 

instante, aliada à nova visão de informar ao público investidor, surge a idéia do fluxo de 

fundos, sendo que a forma desse relatório, entretanto, era bastante diversa. (BARBIERI, 

1996).  

De acordo com Braga (1996), para superar a estaticidade do balanço patrimonial e da 

DRE, foi desenvolvida a Demonstração das Mutações de Recursos (fundos) e, em outubro de 

1963, conforme Barbieri (1996, p. 21), o AICPA, “através da opinião nº 3 do Accountants 

Principles Board, sugeria a divulgação da Demonstração do Fluxo de Fundos”. 

Na demonstração de fundos mencionada, o cálculo desenvolvido para obter a 

informação sobre a solvência e a liquidez estava consubstanciado na equação Ativo 

Circulante (AC) - Passivo Circulante (PC), sendo que, na época, segundo informa Lustosa 

(1997, p. 28), “incluía-se (sic) estoques com turn-over, maior que um ano, a partir da data do 

balanço, no circulante, enquanto excluía-se (sic) contas a receber de prazo superior a um ano”. 
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Ao se realizar o AC-PC, de acordo com Lustosa (1997, p. 28), obtém-se o Capital 

Circulante Líquido. No entendimento de Cherobim; Famá (1999), AC-PC “expressa a 

liquidez da empresa, mas não expressa sua capacidade de pagamento imediata, recursos 

disponíveis no caixa”. 

Como parte da evolução natural na aplicação de inovações, de acordo com Barbieri 

(1996, p. 21), em outubro de 1970, o Securities and Exchange Comission (SEC), manifestou-

se no sentido de incentivar que o fluxo de fundos fosse detalhado e divulgado. 

De acordo com Lustosa (1997, p. 28), críticas sobre os conceitos, práticas e 

deficiências lógicas quanto à classificação de valores nos grupos de circulante e não-

circulante já atingiam a demonstração de fundos. Mesmo assim, ainda conforme Lustosa 

(1997, p. 27), essa demonstração evoluiu para Demonstração das Alterações na Posição 

Financeira. Em março de 1971, em consonância com Barbieri (1996, p. 21), o AICPA, 

“emitiu sua opinião nº 19, que entrou em vigor em 30 de setembro de 1971 e tornou 

obrigatória a apresentação do Fluxo de Fundos, mas com a denominação de ‘Demonstração 

das Alterações na Posição Financeira.’” 

Segundo Lustosa (1997, p. 28) e Silva (1993), Willian H. Beaver, em 1968, publicou 

um trabalho realizado sobre medidas de previsão de falências com cinco anos de 

antecedência. A amostra trabalhada por Beaver contou com 79 empresas falidas e 79 não-

falidas, no período de 1954 a 1964. Tomando por base 14 índices financeiros, Beaver 

concluiu que, apesar de, desde 1908, os índices vinculados ao ativo circulante terem sido 

sugeridos como uma boa forma de se apurar a solvência, os resultados demonstraram o 

contrário.  

Todavia, a demonstração dos fluxos, embora carregada com críticas e reservas, 

conseguiu transpor oceanos e, em 1975, foi introduzida na Inglaterra, de acordo com Lustosa 

(1997, p. 28), por meio do Statements of Source and Aplication of Funds (SSAP) nº 10. 

Na Inglaterra, havia uma acentuada insatisfação com o SSAP-10. Glautier; 

Underdown (1994, p. 241) descrevem que o mesmo era 

Criticado por sua flexibilidade. As empresas elaboravam as suas demonstrações de 
diferentes maneiras, e em razão de o significado de fundos não ter ficado claro, isto 
provocou variações na maneira em que as companhias interpretavam a norma. O 
resultado era a perda de comparabilidade. 

Possivelmente como reação, o International Accounting Standards Comitee (IASC), 

em 1979, de acordo com Cherobim; Famá (1999), conceituou fluxos de fundos nos seguintes 

termos: 
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a) Os fundos são entendidos como caixa, caixa e equivalentes ou capital de giro, 

todos eles entendidos como ativos circulantes de maior liquidez;  

b) As origens dos fundos podem ser apresentadas da mesma forma que as 

aplicações financeiras; 

c) É possível apresentar a diferença líquida entre os fundos captados e aplicados, 

como variações de caixa ou de capital de giro líquido; 

d) As operações não-usuais devem ser apresentadas em separado, como itens não-

recorríveis. 

De acordo com Lustosa (1997, p. 28), a Demonstração das Alterações na Posição 

Financeira é conhecida, no Brasil, como Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos, 

e reconhecida pelo acrônimo de DOAR. 

A DOAR está prevista na Lei no 6.404/76. Originalmente, todas as Sociedades por 

Ações, com patrimônio líquido igual ou maior que 20.000 Obrigações Reajustáveis do 

Tesouro Nacional (ORTN’S), na data do balanço, passaram a ser obrigadas a publicar, a partir 

de 31 de dezembro de1978, a Demonstração das Origens e Aplicação de Recursos. 

Atualmente, o valor do patrimônio líquido foi elevado e ajustado para R$ 1.000.000,00, de 

acordo com a Lei no 9.457/97.  

2.3 A DEMONSTRAÇÃO DE ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR 

A Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos é uma demonstração 

contábil. De acordo com Iudícibus (1998, p. 227) e Marion (2003, p. 455), a DOAR também é 

conhecida por Demonstração de Fontes e Usos de Fundos ou, mais simplesmente, por 

Demonstração do Fluxo de Fundos ou, ainda, Demonstração das Modificações na Posição 

Financeira e também por Demonstração de Fontes e Usos de Capital de Giro Líquido. 

É reconhecida por estudiosos, como Iudícibus (1998, p. 215) e Marion (2003, p. 455), 

como uma demonstração contábil, além de sê-lo legalmente, por meio do art. 188 da Lei no 

6.404/76, o qual torna obrigatória a sua elaboração. 

De forma resumida, Santos; Schmidt; Fernandes (2006, p. 71) explicam que a DOAR 

“é dividida em quatro grandes grupos: origens de recursos; aplicações de recursos; aumento 

ou redução do capital circulante líquido; e saldos dos ativos e passivos circulantes no início e 

no final do período”. 
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Entende-se como recursos ou fundos aquilo que seja capaz de “financiar 

investimentos em capital de giro e capital fixo ou resgatar dívidas, decorrentes da atividade 

operacional ou não da empresa” (ZDANOWICZ, 2004, p. 97). Já as fontes são conceituadas, 

ainda de acordo com Zdanowicz (2004, p. 97), como: 

as origens de recursos ocorridas por reduções de ativo e/ou aumentos de passivo e 
patrimônio líquido, normalmente encontrados em: utilização do disponível; 
recebimentos ou cobranças das contas a receber; captações de empréstimos ou 
financiamentos; reinvestimentos de lucros; aumentos de capital pelos acionistas. 

Aplicações “são os investimentos realizados pela empresa para aumentos de ativo 

e/ou reduções de passivo e patrimônio líquido” (ZDANOWICZ, 2004, p. 97). 

A finalidade da DOAR, de acordo com Iudícibus; Marion (2006, p. 199) e Marion 

(2003, p. 455), é esclarecer a variação que aconteceu no Capital Circulante Líquido (CCL) 

entre dois momentos distintos no tempo, referente a uma mesma empresa. 

Segundo Zdanowicz (2004, p. 94), a DOAR é “o demonstrativo das variações de 

recursos, ocorridas no período compreendido entre dois balanços ou balancetes consecutivos, 

com o objetivo de identificar quem financiou o quê, durante os períodos considerados”; para 

Goulart (2002), a DOAR presta-se a evidenciar as mutações que ocorreram no CCL. 

Dentre outras informações sobre a utilidade da DOAR, Schrickel (1999, p. 63) 

destaca as seguintes: 

a) o total das depreciações e amortizações que, geralmente, estão inclusas nos totais 

dos valores dos custos dos produtos; 

b) o valor das aquisições ou inversões de recursos no ativo permanente, seja no 

imobilizado técnico ou no financeiro; 

c) o valor das variações, tanto no ativo como no passivo de longo prazo, que não 

teve impacto na conta caixa. 

Com a DOAR, pretende-se analisar as origens dos recursos aplicados nas operações 

levadas a efeito por uma empresa. Analisam-se, também, os aumentos e reduções das partes 

que compõem o patrimônio, assim como os deslocamentos ocorridos na atividade econômica 

de uma empresa (ZDANOWICZ, 2004, p. 94). 

O balanço patrimonial normalmente é constituído de dois blocos de informações, o 

ativo e o passivo, sendo que o primeiro apresenta os grupos de Ativo Circulante, Realizável a 

Longo Prazo e Permanente, e o segundo, por sua vez, apresenta os grupos de Passivo 

Circulante, Exigível a Longo Prazo, Resultado de Exercícios Futuros e Patrimônio Líquido. 
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Portanto, de acordo com Iudícibus (1998, p. 29), tendo o balanço patrimonial em mãos, ficam 

“claramente evidenciados o Ativo, o Passivo e o Patrimônio Líquido da entidade”. 

Conforme Iudícibus (1998, p. 218), ao se subtrair do Ativo Circulante o valor do 

Passivo Circulante, “ter-se-á o que se denomina Capital Circulante Líquido, também 

chamado de Capital de Giro Líquido”.  

Outro conhecimento indispensável para compreender a DOAR é separar o que é 

circulante de não-circulante. De acordo com Marion (2003, p. 457), “em princípio, 

conhecemos que os valores circulantes são aqueles contidos no Ativo Circulante e Passivo 

Circulante. Portanto, os demais grupos de contas são vistos como Não Circulantes” Fazem 

parte dos grupos não-circulantes o Realizável a Longo Prazo, o Permanente, o Exigível a 

Longo Prazo, os Resultados de Exercícios Futuros e o Patrimônio Líquido. 

Para explicar a diferença entre os valores circulantes e os não-circulantes, Iudícibus 

(1998, p. 217) lança mão do raciocínio que incorpora o chamado ciclo operacional. Este ciclo, 

de forma simplificada, é formado pela aquisição de mercadorias à vista ou a prazo, sua 

correspondente venda e recebimento, igualmente à vista ou a prazo, e a nova aquisição de 

novas mercadorias para reiniciar o ciclo.  

Para Schrickel (1999, p. 175), o ciclo operacional de uma empresa pode ser descrito 

como o processo “através do qual a empresa ‘produz dinheiro mediante a aplicação de 

dinheiro em suas atividades sociais’”. Em outras palavras “o caixa transformando-se em 

novo Caixa, mas em valor maior” (Grifos no original). 

No entendimento de Iudícibus (1998, p. 217), quaisquer outros valores, do Ativo ou 

do Passivo, que estejam alijados do ciclo operacional, “ou que tenham seu pagamento ou 

recebimento marcado para prazo superior ao necessário para completar o ciclo, são 

classificados em: Ativo não Circulante ou Passivo não Circulante” (Grifo no original). 

De acordo com Marion (2003, p. 459), o objetivo da DOAR é exatamente mostrar as 

alterações do CCL. Só ocorre variação no CCL com operações “Não Circulante X 

Circulante”. Em decorrência disto, qualquer “alteração do Não Circulante é a causa da 

variação do Circulante”. 

Marion (2003, p. 459) cita que: “Dessa forma a Doar não evidencia, por exemplo, a 

operação que envolve Estoque X Fornecedores, uma vez que se trata de Contas de Circulante. 

Portanto, a Doar só existe quando houver alterações simultâneas de Circulante X Não 

Circulante” (Grifos no original) 

Para a apresentação da DOAR, segundo Schrickel (1999, p. 63), não existe um 

modelo padrão, pelo menos quanto ao seu conteúdo. Isso porque a demonstração sempre 

dependerá dos eventos a serem registrados e de sua complexidade. 
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Um modelo de DOAR que recebeu elogios de Santos (2004), que recomenda, 

inclusive, sua adoção pelas empresas, é aquele apresentado pela empresa Companhia 

Paranaense de Energia (COPEL), referente ao exercício encerrado em 31/12/2003. Isso 

porque foi incorporada à demonstração comumente apresentada, “a diminuição ou aumento 

do CCL, respectivamente, como Origem ou Aplicação de Recursos”, o que inovou, em sua 

apresentação, na qual o total das origens de recursos equiparou-se ao total das aplicações de 

recursos, no formato vertical em duas colunas, igual à apresentação do balanço patrimonial. 

Optou-se, entretanto, pela apresentação, nesta dissertação, do modelo apresentado 

por Schrickel (1999, p. 63), o qual idealiza uma das finalidades da DOAR, qual seja, análise 

da demonstração para fins de extração de informações de utilidade (Figura 1). Nesse caso, 

particularmente para a concessão de crédito, é permitido supor grande parte dos eventos 

passíveis de ocorrência e que estejam consoantes aos normalmente apresentados pelo 

mercado. 

 

Milhares R$ 
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
Exercício findo em 31 de dezembro de 19xx 

ORIGENS DE RECURSOS 
Das operações sociais: 
   Lucro Líquido do Exercício 
   Despesas ou (receitas) que não afetam o capital circulante 
      Correção Monetária de Balanço 
      Depreciações e Amortizações 
      Variações Monetárias do realizável e do exigível a Longo Prazo 
   Baixas Permanente  
Dos acionistas e de terceiros: 
   Redução do realizável a Longo Prazo 
   Aumento do exigível a Longo Prazo 
   Dividendos recebidos e a receber 
Total das Origens 
APLICAÇÕES DE RECURSOS 
Dividendos pagos e a pagar 
No Realizável a Longo Prazo 
No Permanente 
Transferência do exigível a Longo Prazo para o Circulante 
Total das Aplicações 
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE 
VARIAÇÕES NO CAPITAL CIRCULANTE 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante.................................................................................................................................................... 
Capital Circulante líquido final 
Capital Circulante líquido inicial.............................................................................................................................. 
AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE 

Figura 1 – Modelo de DOAR  
Fonte: adaptado de Schrickel (1999, p. 63). 
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Decorridos aproximadamente trinta anos desde sua obrigatoriedade legal, muito se 

escreveu sobre a DOAR. Como resultado, se conhece profundamente esta demonstração 

contábil. Considera-se a possibilidade, também, de que esta situação de pesquisa e prática 

tenha contribuído para expor suas fragilidades e consistências, gerando argumentações as 

mais diversas em sua defesa e também para sua substituição. 

Em sua dissertação, Soares (1998) pretendeu avaliar se os dados contidos nas 

demonstrações contábeis de evidenciação obrigatória atendiam às necessidades quanto às 

informações dos gestores financeiros das empresas, focando seus esforços na Zona Franca de 

Manaus. Concluiu que as empresas “utilizam as informações contidas nas demonstrações 

contábeis obrigatórias. Porém não consideram-nas (sic) suficientes, tendo assim de elaborar 

relatórios complementares para suprir suas necessidades informacionais” (SOARES, 1998).  

Como Soares (1998) se refere às demonstrações obrigatórias – e a DOAR é uma 

delas –, além de enfatizar as necessidades dos gestores financeiros – e a DOAR é 

pretensamente uma demonstração que pretende atender a essas necessidades –, pode-se 

concluir que a DOAR era uma das demonstrações analisadas pelo autor e que a mesma, assim 

como as outras, não atende a todas as necessidades de informações das empresas estudadas. 

Em sua dissertação levada a efeito, Santiago (2000) constatou que, no Brasil, a 

percepção dos funcionários da contabilidade das empresas de capital aberto é da “substituição 

da demonstração das origens e aplicações de recursos pela demonstração de fluxos de caixa. 

Essa substituição, via de regra, deve-se à dificuldade que os usuários menos afeitos à 

contabilidade têm em entender aquela demonstração”. Santiago (2000) também constatou que 

“esse grupo de usuários considera que a obrigatoriedade de divulgação da demonstração dos 

fluxos de caixa tende realmente a trazer contribuições para a evidenciação contábil”.  

Com o enfoque na reforma da Lei no 6.404/76, Silva Júnior (2003) analisou, em sua 

dissertação, as alterações propostas no que se refere ao exercício social e demonstrações 

contábeis, constantes no capítulo X da Lei no 3.741/00, entre elas, a eventual substituição da 

DOAR pela DFC. Concluiu Silva Júnior (2003) que, apesar da procura para obter a 

harmonização das demonstrações contábeis, as opiniões sobre a necessidade das mudanças 

não são unânimes na classe contábil. Mesmo assim, o mencionado autor acredita que as 

alterações propostas “sejam uma grande evolução, contribuindo significativamente para a 

confiabilidade, comparabilidade, compreensibilidade e uniformidade das informações 

contábeis” (SILVA JÚNIOR, 2003). 

Em um artigo sobre a DOAR, Lustosa (1997, p. 31) procura entender as razões para 

a extinção da DOAR, que “agoniza nos poucos países em que ainda vigora”. Em seu 
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entendimento, o Brasil, na década de 70 do século passado, “ao adotar efetivamente a DOAR, 

cometeu um erro de avaliação”, uma vez que já era presente um “processo de extinção da 

DOAR no mundo”. Embora “seu uso, como indicador de solvência e liquidez, é equivocado, 

pois é grande a probabilidade de não haver uma conversão total das variações do circulante 

em caixa”, não descarta que “a manutenção das duas demonstrações tem um efeito sinérgico, 

isto é, cada um passa a ter uma importância maior do que teria se analisado individualmente” 

(LUSTOSA, 1997, p. 35). 

Pereira (2001), em sua dissertação, objetivou “verificar se a DOAR e a DFC, como 

demonstrativos dos fluxos de fundos, refletem as mudanças estratégicas ocorridas na estrutura 

de capital das empresas”, tendo como foco as agroindústrias de Santa Catarina. Concluiu que 

as duas demonstrações realmente “refletem as mudanças estratégicas ocorridas na estrutura de 

capital, mas com características diferenciadas”. Tal fato, no seu entendimento, indica que a 

“DFC não substitui a DOAR como é o anteprojeto de alteração da Lei no 6.404/76” 

(PEREIRA, 2001).  

Em sua tese, Colauto (2005) tinha por objetivo geral “delinear uma proposta teórico-

metodológica para evidenciar a influência de accruals no lucro contábil por meio da 

Demonstração de Origens e Aplicações de Recursos”. De certa forma, confirmou a utilidade 

dessa demonstração, uma vez que concluiu haver “significância estatística”, quando procurou 

“correlações entre o resultado contábil do período ajustado pelos accruals e a variação do 

capital circulante” (COLAUTO, 2005). 

Em um dos seus artigos, Martins (1999), embora tendo como intenção discutir a DFC 

frente à Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e ao regime de caixa em 

comparação com o regime de competência, findou por comentar sobre a DFC e a DOAR. 

Apesar de entender que a DOAR seja muito mais rica do “ponto de vista de efetiva utilidade e 

capacidade preditiva, aceita a substituição da DOAR pela DFC porque considera provável que 

haja um “ganho líquido decorrente da maior possibilidade de utilização do Fluxo de Caixa por 

um número muito mais ampliado de usuários” (MARTINS, 1999, p. 15). 

Em artigo que enfoca a DFC e seus fundamentos conceituais, Braga (1996, p. 40) 

aborda a DOAR. Como parte de suas conclusões, verificou que há “uma tendência no sentido 

do abandono da DOAR usual em prol da DFC” e que os fatos tendem a sinalizar “esse 

relatório como mais relevante aos usuários em suas avaliações de curto prazo que a DOAR e, 

dessa forma, a substituição desta última poderia se adequada”. 

Em seu artigo, Silva; Santos; Ogawa (1993) teve como enfoque o mercado eficiente 

e a importância e impacto das informações para formar o preço de qualquer ativo. Como parte 
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das informações utilizadas para este fim é decorrente das demonstrações contábeis, em certo 

momento, foram discutidas a DOAR e a DFC. O fulcro da discussão, como em muitos outros 

casos, foi a eventual substituição da DOAR pela DFC. Segundo o entendimento do autor, 

“parece existir uma crença generalizada de que o Demonstrativo de Fluxo de Caixa irá 

representar novas informações públicas, ao contrário do que ocorre hoje com a DOAR. Por 

isto o movimento mundial, que afeta inclusive o Brasil, pela troca desta por aquele”. Lamenta, 

no entanto que, no bojo das argumentações, não estejam sendo levados em consideração “o 

objetivo da eficiência do mercado, nem (sic) tampouco a influência que a informação possa 

exercer sobre a formação dos preços” (SILVA; SANTOS; OGAWA, 1993, p. 64). 

Uma das razões da existência da contabilidade é o papel que desempenha de suprir 

com informações os interessados. O uso e a necessidade das informações são decorrentes do 

objetivo pretendido por aquele que as recebe. Disponibilizar pontos de vista complementares 

por meio das demonstrações contábeis parece se adequar perfeitamente à parte das obrigações 

da contabilidade. Restringir a elaboração da DOAR, por qualquer razão, pode diminuir a 

eloqüência das informações contábeis. 

2.4 HISTORIANDO A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC 

O rito, ao qual novos conceitos ou inovações devem ser submetidos até sua aceitação 

e aprovação pelas pessoas ou organizações pertinentes, demanda algum tempo. Um exemplo 

encontra-se relatado neste trabalho, até onde foi possível pesquisar: trata-se do rito de 

construção, convencimento, aceitação e aprovação da demonstração de fundos. 

Ao mesmo tempo em que se tem uma demonstração ativa, recomendada e, em 

muitos casos, de elaboração obrigatória, ocorre já se encontrar em criação outra, visando à 

substituição ou complementação da existente. Assim foi o caso da DOAR e o da DFC. 

É possível que se possa situar no tempo, de forma aproximada, o momento em que se 

consolidou, nas linhas de um texto exploratório ou em circunstâncias não-intencionais, o 

primeiro movimento que objetivava alcançar as informações de fluxo de caixa. Esse momento 

ocorreu em 1976. Nessa época, já estava em declínio, nos Estados Unidos da América, a 

demonstração de fundos, sendo que pesquisas indicavam a necessidade e a busca de uma 

outra demonstração. Estava-se em busca de uma demonstração com os conceitos de fundos já 
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conquistados, mas que fosse “restrita às disponibilidades-caixa e equivalentes-caixa”, de 

acordo com Lustosa (1997, p. 31). 

De acordo com Martins (1999, p. 15), “de qualquer forma, o conceito de capital 

circulante líquido é mesmo muito mais difícil, por ser abstrato e não tão familiar quanto o de 

disponibilidades.” Ampliando um pouco o enfoque, Braga (1996, p. 41) contribui com a 

seguinte argumentação: “admitindo-se o conceito de caixa e equivalentes como medida mais 

confiável para a sinalização da liquidez e solvência do negócio, a percepção de sua limitação 

e a verificação de sua relevância informativa torna-se (sic) aspectos pertinentes”. 

A justificativa para a existência de uma variedade de demonstrações contábeis pode, 

em parte, ser encontrada na afirmação de Martins (1999, p. 8): “inexoravelmente o lucro bruto 

transita pelo caixa” de uma empresa; inclusos no lucro bruto estão, entre outras despesas, a 

depreciação e as provisões para perdas, ou a receita ou despesa da equivalência patrimonial. 

Braga (1996, p. 31), em um artigo, concluiu que “o balanço inteiro possui ligação com o fluxo 

de caixa”, e que a “Demonstração de Resultado compõe-se de receitas que foram ou serão 

recebidas na forma de dinheiro e despesas que serão pagas do mesmo modo, o que condiciona 

que o lucro obrigatoriamente transita pelo caixa da empresa”. Barbieri (1996, p. 19) também 

ponderou que, “parece simples concluir que todos os componentes do balanço e da 

demonstração de resultado já foram ou serão transformados em caixa em determinado 

momento”. Como se pode observar, os autores mencionados neste parágrafo apresentam 

afirmativas no sentido de que todos os valores constantes no balanço patrimonial e na DRE, 

em algum momento no tempo, inevitavelmente transitaram pela conta caixa.  

No entanto, Frezatti (1996, p. 186), em sua tese de doutorado, discutiu as afirmativas 

expostas no parágrafo anterior, contrapondo que “a afirmação de que o lucro e fluxo de caixa, 

no longo prazo são iguais, não é aceita” por ele, “pois, embora isso possa realmente acontecer, 

não se pode afirmar que sempre ocorrerá”.  

Se existe a possibilidade de haver informações que são únicas em determinadas 

demonstrações, isto, por si só, deveria justificar sua elaboração. A elaboração de várias 

demonstrações com finalidades diferentes derivadas da mesma base de dados, em geral, 

significa variedade de pontos de vista sobre os mesmos dados e resultados. Nesse sentido, a 

multiplicidade de pensamento pode beneficiar a finalidade de prestar informações fornecidas 

pela contabilidade, permitindo uma visão ampla sobre as operações da empresa. 

A abordagem de Weygandt; Kieso (1995) resume de forma satisfatória a questão 

sobre a necessidade da existência de várias demonstrações contábeis. O autor expõe que a 

razão da demonstração de fluxo de caixa se faz presente, visto que as demais demonstrações 
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financeiras convencionais apresentam os fluxos monetários de uma empresa em pequenas 

partes e que não chegam a permitir que se elabore um quadro geral.  

Para completar sua forma de ver a questão, Weygandt; Kieso (1995, p. 163) oferece 

os seguintes exemplos, no caso do balanço patrimonial: ao se realizar a comparação entre dois 

períodos, a resultante mostra “o aumento em propriedades e equipamentos durante o ano, mas 

eles não mostram como as adições foram financiadas ou foram pagas”. No caso da 

demonstração do resultado do exercício, encontra-se o “lucro líquido, mas não indica a 

quantia de caixa gerado das atividades operacionais”. (WEYGANDT; KIESO, 1995, p. 163) 

Uma decisão, aparentemente sem a intenção específica de avançar a discussão sobre 

o fluxo de caixa, acabou por impulsionar uma constatação que acabaria por reforçar as 

argumentações e a construção da DFC. Trata-se da decisão da SEC, nos Estados Unidos da 

América, de exigir de todas as empresas que negociavam suas ações em bolsas que fizessem a 

apresentação, de forma “quadrimestral, em meio magnético, de todas as suas demonstrações 

contábeis àquele órgão (antes apenas a DRE era exigida)” (LUSTOSA, 1997, p. 31). 

Ainda Lustosa (1997, p. 31) relata que  

um formidável banco de dados denominado de Compustat II passou a ser 
acumulado, facilitando as pesquisas empíricas sobre relacionamentos entre as 
demonstrações contábeis e o preço que o mercado atribuía às respectivas ações das 
empresas.  

Centenas de pesquisas constataram estatisticamente importantes regressões entre a 

DFC e o preço de ações, “pois o mercado precifica a empresa com base na expectativa de seus 

fluxos de caixa” (LUSTOSA, 1997, p. 31). 

Também Cherobim; Famá (1999) mencionam que encontraram, nos textos de 

Copeland; Koler; Murrin (1995), “alguns estudos empíricos que provam a relação entre a 

geração de fluxo de caixa e o valor da empresa no mercado ”. 

2.4.1 A construção do FAS 95 

O FASB iniciou estudos para introduzir a DFC, em substituição à Demonstração das 

Alterações na Posição Financeira, conhecida como DOAR no Brasil, em dezembro de 1980. 

O primeiro movimento foi emitir um memorando para discussão com o título 

“Demonstrativo do fluxo de fundos, liquidez e flexibilidade financeira”. O documento 
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limitava os tópicos sobre os quais deveriam ocorrer as argumentações: a) o conceito do que 

são “fundos” e que seria adotado para padronizar a determinação do fluxo de fundos; b) quais 

as transações que impactam o caixa e que, por via de conseqüência, deveriam constar no 

relatório; c) qual a abordagem que deveria ser adotada; d) qual deveria ser a forma de 

apresentação; e) a forma como deveria ser apresentado o fluxo de fundos sobre as atividades 

de investimentos; e f) como apresentar os indicadores de fluxo de fundos. 

A partir de novembro de 1981, depois do primeiro retorno obtido e das sugestões 

incorporadas, foi publicada a minuta que recebeu o título de “Relatório de receitas, fluxo de 

caixa e posição financeira das empresas”, havendo destaque para que o enfoque a ser utilizado 

nesse novo relatório deveria ser o fluxo de caixa e não, as alterações que ocorrem no capital 

de giro. 

Registra-se que, a cada nova remessa de opiniões e sugestões, aquelas consideradas 

úteis e pertinentes eram incorporadas ao documento e enviadas novamente para outro ciclo de 

análises. Depois de algumas novas minutas, o FASB tomou duas decisões ao mesmo tempo. 

A primeira decisão tomada foi: internamente, o demonstrativo em discussão deveria ser 

considerado apenas uma norma contábil. A segunda foi que somente retomaria o projeto do 

desenvolvimento do demonstrativo de fluxo de caixa depois que o Financial Executives 

Institute (FEI) se pronunciasse voluntariamente por meio de um parecer sobre o referido 

projeto, uma vez que, até aquele momento, não havia sido recebida nenhuma contribuição 

daquele órgão. 

De alguma maneira sentindo um impacto, mas solucionando a questão de uma forma 

não-ostensiva, em 1984, o FEI, por meio da sua Fundação de Pesquisas Financeiras, em 

decorrência de um estudo, publicou um documento intitulado “O demonstrativo de fluxo de 

fundos: estrutura e utilização” que, fruto de pesquisa junto às empresas, apresentou a 

variedade de conceitos dessas empresas sobre “fluxo de caixa das operações”, “fundo” e 

“caixa”. 

Seguindo o plano que julgava adequado, e depois de inúmeras reedições, em 1985, o 

FASB julgou que seria oportuna, segundo Sá (2004, p. 36), “a elaboração de um projeto da 

norma para a elaboração do demonstrativo do fluxo de caixa”, delimitando, no entanto, aos 

seguintes tópicos: a) definir os objetivos deste demonstrativo; b) definir, pelo menos, os 

principais componentes a serem apresentados no demonstrativo; e c) decidir sobre a 

obrigatoriedade quanto a fazer parte dos demonstrativos financeiros, assim como sua 

publicação. 

Formado o grupo de trabalho, em 1986, ocorreu a publicação da norma com o título 
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“A Demonstração do Fluxo de Caixa”, na qual eram respondidos tópicos propondo a 

substituição da “Demonstração das Alterações na Posição Financeira”, tornando-a, portanto, 

parte das demonstrações financeiras e obrigando a sua publicação. 

No entanto, de acordo com Barbieri (1996, p. 22), o FASB, em 31 de julho de 1986, 

“publicou o Boletim nº 23, propondo que as empresas norte-americanas passassem a 

apresentar um relatório de Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais em lugar da 

tradicional DOAR”. 

Em novembro de 1987, foi publicado o Boletim nº 95, com o título de Statement of 

Cash Flows, que tornou obrigatórias a substituição da “Demonstração das Alterações na 

Posição Financeira” e sua publicação, já referentes aos exercícios terminados em 15 de julho 

de 1988. (FASB, 1997; 1998) 

2.4.2 Detalhando e estudando o FAS 95 

Neste tópico, a intenção é fazer uma revisão do texto do FAS 95. A intenção é, 

também, conforme Schmidt; Santos; Fernandes (2006, p. 173), incluir diretamente os ajustes 

realizados por meio dos boletins 102 e 104 que o alteraram, objetivando, pela confrontação 

com o texto original nos aspectos considerados mais relevantes, registrar questionamentos ou 

incoerências apontadas por estudos anteriores, procurando obter uma visão o mais ampla 

possível da demonstração do fluxo de caixa.  

O Boletim do FAS 95 inicia por informar: Esta norma estabelece que o 

demonstrativo de fluxo de caixa deve segregar as entradas e as saídas de caixa em contas que 

indiquem se a origem destes recursos são atividades operacionais, de investimento ou de 

financiamento e define cada uma dessas categorias. (FASB, 1997) 

Uma das primeiras questões levantadas, quando iniciou a elaboração da DFC, com 

base no FAS 95, foi a sua parcial inaplicabilidade nas instituições financeiras, conforme 

Primo; Lustosa (2003). Isto porque algumas atividades enquadradas como investimento e 

financiamento têm uma relação muito estreita com as atividades operacionais dessas 

instituições, “como é o caso das operações de crédito, arrendamento mercantil, com títulos e 

valores mobiliários e de captação de recursos por meio de depósitos à vista, depósitos à prazo 

(sic), poupança, entre outros” (PRIMO; LUSTOSA, 2003, p. 3). 

Mahoney; Sever; Theis (1988, p. 148) concordam que as instituições financeiras 
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teriam dificuldades com o cumprimento da DFC, “uma vez que já é padrão que o setor 

publique as variações líquidas em títulos de investimento, empréstimos e certificados de 

depósito, e não os recebimentos e pagamentos ocorridos pelo valor bruto”. 

Para enfrentar a situação exposta por Mahoney; Sever; Theis (1988), o FASB emitiu 

o SFAS 104, em 1990, permitindo que as instituições financeiras divulgassem as informações 

em valores líquidos. 

O FASB continua: esta norma recomenda que as empresas reportem o fluxo de caixa 

das atividades operacionais pelo método direto colocando em evidência as principais contas 

de entrada e de saída. As empresas que optarem por não apresentar as entradas e as saídas de 

caixa operacionais pelo método direto poderão fazê-lo pelo método indireto, ajustando o lucro 

líquido excluindo os efeitos: (a) das apropriações das entradas e saídas de caixa operacionais 

havidas e das provisões das entradas e saídas de caixa operacionais esperadas e (b) de todos 

demais itens que estejam incluídos no lucro líquido e que não tenham impactado entradas ou 

saídas de caixa operacionais. 

A questão da opção na utilização do método direto ou do método indireto na 

elaboração da DFC, principalmente nas atividades operacionais, conforme Silva (1993, p. 48), 

é “Um dos aspectos controversos do FASB”. Já no entendimento de Sá (2004, p. 37), a opção 

para utilização de um método ou outro está restrita ao “fluxo de caixa das atividades 

operacionais”, sendo que as atividades de financiamentos e investimentos “deverão ser 

apuradas pelo método indireto”. Contrapondo-se, “a apuração dos fluxos de caixa das 

atividades de investimento e financiamento não difere de um método para o outro” (PRIMO; 

LUSTOSA, 2003, p. 4). 

Considerando que as atividades de investimento e financiamento não necessitam de 

ajustes, na modalidade em que a atividade operacional exige, para ajustar o lucro operacional 

para o fluxo de caixa, as mesmas devem, necessariamente, refletir apenas as operações que 

envolveram trânsito pelo disponível. Portanto, é possível especular que haja apenas uma 

forma de expressar seus valores, que seria pelo método direto, agregando-se a isto que o 

objetivo da DFC é obter informações apenas sobre o fluxo financeiro de todas as atividades 

evidenciadas.  

Definindo os objetivos do demonstrativo do fluxo de caixa, o SFAS 95 destaca em 

seu parágrafo 5: As informações contidas no demonstrativo do fluxo de caixa, quando usadas 

em conjunto com as notas explicativas, informações relevantes e quadros auxiliares 

fornecidos pelos demais demonstrativos financeiros, terá por obrigação permitir, tanto aos 

investidores quanto aos credores e demais partes interessadas: (a) avaliar qual capacidade de a 
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empresa gerar fluxos de caixa positivos no futuro; (b) avaliar se a empresa tem capacidade de 

quitar suas obrigações, pagar dividendos, bem como eventual necessidade de financiamentos 

externos; (c) avaliar as razões das divergências percebidas entre o lucro líquido e o caixa 

gerado pelo lucro líquido; e (d) avaliar que tipo de reflexo que os investimentos e os 

financiamentos provocaram sobre a posição financeira da empresa no período considerado.  

(FASB, 1997) 

O boletim dos FAS 95, em seu parágrafo 7, recomenda que o demonstrativo do fluxo 

de caixa deve esclarecer as variações do “caixa” e dos “equivalentes-caixa” ocorridas no 

período. A norma usará os termos “caixa” e “equivalente-caixa” em vez de termos ambíguos 

como “fundos”. Os saldos de caixa e equivalente-caixa, no início e no final do período 

reportado, deverão coincidir com os saldos de contas dos demonstrativos financeiros nas 

mesmas datas do período considerado no demonstrativo de fluxo de caixa. (FASB, 1997) 

Complementando, as notas explicativas do boletim FAS 95 esclarecem que, 

consistente com o uso comum, “caixa” não é apenas dinheiro em espécie, mas também 

depósitos à vista em bancos ou outras instituições. “Caixa” também inclui outras contas que 

possuam as características gerais de depósitos à vista, ou seja, se o cliente puder depositar 

aportes complementares aleatoriamente ou sacar destes fundos sem aviso prévio ou 

penalidade. (FASB, 1997) 

No entendimento de Sá (2004, p. 38), “o SFAS 95 define de forma implícita o fluxo 

de caixa como sendo o método que registra as variações do saldo do que chamamos no Brasil 

de ‘Disponível’”. Este entendimento é corroborado por Monteiro (2002, p. 3), que entende 

que “O termo caixa deve ser tratado no sentido amplo, como o somatório de caixa, Bancos e 

Aplicações Financeiras”.  

Em seu parágrafo 8, o boletim FAS 95 define que, para fins desta norma, são 

equiparadas a equivalentes-caixa as aplicações de curto prazo e alta liquidez que satisfaçam 

necessariamente de forma acumulada as seguintes duas condições: 

a) Possam ser instantaneamente conversíveis em um montante conhecido de caixa; 

b) Seu vencimento seja tão próximo que os riscos de flutuação de seu valor de 

mercado devido a variações de taxas de juros sejam realmente insignificantes. 

(FASB, 1997) 

De modo geral, de acordo com o FASB, os investimentos com prazo de vencimento 

de, até, noventa dias é que se encaixariam neste entendimento. No entanto, no parágrafo 10, o 

boletim admite que nem todos os investimentos equiparados como equivalentes-caixa 

precisam, necessariamente, ser reconhecidos como tal. As empresas poderão definir seu 
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próprio entendimento no que diz respeito a quais investimentos de curto prazo e alta liquidez 

satisfazem ao que consta no art. 9 e que devem ser tratados como equivalentes-caixa. 

Nos parágrafos 15, 16 e 17 encontra-se o seguinte: 

§15. As atividades de investimento compreendem, também, adiantamentos em 

dinheiro, cobrança de recursos emprestados a terceiros, exceto instituições financeiras, a 

aquisição e a venda de direitos sobre dívidas, de direitos societários e de prédios, terrenos, 

maquinários e outros itens imobilizados de produção, não devendo ser enquadrados neste item 

insumos de almoxarifado ou material de suprimento. 

§16. As entradas de caixa decorrentes de atividades de investimento são: 

a) O resultado do recebimento de empréstimos ou venda de direitos de 

créditos sobre empréstimos ou outras obrigações (exceto se estiverem 

classificados como equivalentes-caixa) e desde que tenham sido adquiridos 

com recursos da empresa; 

b) O resultado da venda de direitos societários em outras empresas e de 

resgate de investimentos feitos em debêntures ou papéis semelhantes; 

c) O resultado da vendas de prédios, terrenos, maquinários e demais ativos de 

produção; 

d) O resultado da venda de negócios. 

§17. São consideradas saídas de caixa provenientes de atividades de investimento: 

a) Saídas para empréstimos a outras empresas ou a compra de direitos de 

dívidas, juros e despesas capitalizadas (exceto se estiverem classificados 

como equivalentes-caixa); 

b) Saídas decorrentes da compra de direitos societários em outras empresas; 

c) Saídas decorrentes de compra de prédios, terrenos, maquinários e demais 

ativos de produção, não importando o momento do pagamento; 

d) Saídas para compra de novos negócios e empresas; 

e) Saídas para aquisição de debêntures e investimentos de longo prazo. (FASB, 

1997) 

De acordo com Monteiro (2002, p. 3), “estas atividades estão diretamente 

relacionadas com a estrutura de capital da empresa e envolvem as modificações que afetaram 

o caixa nos exigíveis onerosos de curto e longo prazo e no Patrimônio Líquido”. 

Com outras palavras, Sá (2004, p. 39) concorda que “são consideradas atividades de 

investimento as variações nos saldos das contas do Ativo não Operacional”.  

No entender de Lustosa e Santos (2005, p. 1), no entanto, “no grupo de investimento, 
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devem ser classificadas as transações relacionadas à aquisição e alienação dos ativos de longo 

prazo da empresa”. 

Mas de acordo com Lustosa; Santos (2005), existem “incoerências” na classificação 

recomendada pelo FASB. Argumentam os autores que “o ganho ou perda na venda de 

imobilizado deve ser classificado nas atividades de investimento” (LUSTOSA; SANTOS, 

2005, p. 2). A incoerência está no fato de que, se a empresa utiliza o bem por todo o tempo de 

vida útil preconizado na legislação, esgotando seu valor de aquisição com o valor da 

depreciação apurada, “o ganho ou perda é lançado nas atividades operacionais”. Porém, se 

este mesmo bem é vendido antes de “ser totalmente consumido nas operações da empresa, o 

ganho ou perda nessa transação é classificada nas atividades de investimentos” (LUSTOSA; 

SANTOS, 2005, p. 2) 

Nos parágrafos 18, 19 e 20 do boletim FAS 95 consta o seguinte: 

§18. Nas atividades de financiamento, estão englobados o ingresso de recursos dos 

acionistas e o pagamento aos acionistas de restituição dos recursos ou de rendimentos 

decorrentes desses ingressos; empréstimos contratados e as competentes amortizações do 

principal devido ou qualquer outro meio de quitação destas obrigações; contratação de 

recursos e pagamentos de dívidas de longo prazo.  

§19. As entradas das atividades de financiamento são: 

a) O resultado da venda de participação acionária; 

b) O resultado da oferta e venda de debêntures, hipotecas, letras e outras formas 

de contratação de empréstimos, sejam de curto ou de longo prazo. 

§20. Serão consideradas como saídas decorrentes das atividades de financiamento: 

a) Pagamentos de dividendos ou qualquer outra forma de entrega de recursos 

aos acionistas, inclusive a recompra de ações; 

b) Amortização do principal dos empréstimos, inclusive leasing; 

c) Pagamentos do principal de empréstimos feitos a credores de curto e longo 

prazos e debêntures emitidas pela empresa. (FASB, 1997) 

Para Lustosa; Santos (2005, p. 1), todavia, “no grupo de financiamentos, a empresa 

deve registrar as movimentações do caixa relacionadas com as suas fontes de recursos de 

longo prazo”.  

Novamente, Lustosa; Santos (2005, p. 2) apontam uma incoerência: “o pagamento a 

fornecedor de estoque (matéria-prima, mercadoria, etc.) da empresa deve ser classificado nas 

atividades operacionais, mas o pagamento a fornecedor de imobilizado deve ser lançado nas 

atividades de financiamento”. Contrariamente ao procedimento que é amplamente adotado, 
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não é o prazo, curto ou longo, que orienta a classificação da transação do pagamento ao 

fornecedor do imobilizado no grupo das atividades de financiamento, “mas a natureza do bem 

adquirido”. Assim, como conseqüência, “registra-se uma saída nas atividades de 

financiamento, quando do pagamento da obrigação ao fornecedor do imobilizado, sem que 

nunca a respectiva entrada do recurso tenha sido registrada na DFC” (LUSTOSA; SANTOS, 

2005, p. 2). 

Embora, conforme informam Lustosa; Santos (2005), a DFC do modelo FAS 95, 

categoricamente impeça que transações enquadradas nas atividades de investimento e 

financiamento que não tenham reflexo no caixa devam ser consideradas na demonstração, 

inclusive denominando-as como transações virtuais de caixa, devem, no entanto, serem 

informadas fora do corpo da DFC. Suas anotações indicam estudos que revelam uma possível 

distorção nas informações repassadas aos diversos públicos se não forem incluídas na 

demonstração. 

Ao fazer uma simulação, Santos; Lustosa (1999a, p. 2) consideram hipotéticas 

empresas A e B, cujos aportes para integralização do capital social são, respectivamente, R$ 

1.000,00 e R$ 11.000,00. Cada uma adquire um bem com as mesmas características no valor de 

R$ 10.000,00, sendo que a empresa A o faz por meio de um financiamento, cujo pagamento foi 

realizado diretamente ao fornecedor, enquanto a empresa B adquire o bem com seus próprios 

recursos originados no capital social. O fato de ter ocorrido o pagamento diretamente ao 

fornecedor implica que o valor não transitou pelo disponível da empresa, impedindo que a 

empresa A registre a aquisição do bem, devendo registrá-lo nas atividades de investimentos. 

Além disso, ao ocorrer, no futuro, a amortização do financiamento, “as respectivas saídas de 

caixa serão registradas dentro da atividade de financiamento”. Isto fará com que, ao ser 

analisada a DFC da empresa A, o leitor se depare com a situação de observar “uma saída de 

caixa para pagar um financiamento cuja entrada não fora registrada antes e nem perceberia a 

saída de caixa correspondente ao imobilizado” (SANTOS; LUSTOSA, 1999a, p. 4-5). 

Ainda vinculado ao parágrafo anterior, Santos; Lustosa (1999a, p. 3) expõem o 

seguinte raciocínio:  

Na verdade, o que ocorre em todos os casos dessa natureza é uma transação virtual 
de caixa, em que há uma entrada (ou saída) com simultânea saída (ou entrada) de 
dinheiro. Em outras palavras, o efeito no caixa no momento de quaisquer dessas 
transações é real, como se tivesse havido uma movimentação física de dinheiro. O 
que não existe é uma alteração no saldo de caixa. 

A conclusão decorrente, conforme Santos; Lustosa (1999a, p. 3), é que “denominar 
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essas operações de “transações de investimento e financiamento sem efeito no caixa”, do 

ponto de vista técnico, não nos parece adequado”, assim como não o é, “ tratá-las fora do 

corpo de DFC’s, já que o seu efeito no caixa é real”. A solução proposta por Santos; Lustosa 

(1999a, p. 3) é reconhecer os efeitos da operação na DFC da empresa A, registrando em 

financiamentos o valor do empréstimo e em investimentos o valor do bem adquirido. 

Em outro momento, Santos; Lustosa (1999a, p. 4) estabelecem uma analogia no 

sentido de que toda a venda a prazo de mercadorias de uma empresa, em última instância, 

nada mais é que um empréstimo que está sendo disponibilizado ao cliente e que este 

simultaneamente devolve para a empresa, restando, de fato, o direito ao reembolso pelo 

empréstimo, e não mais o produto. A mesma analogia é estabelecida com relação a compras a 

prazo: em última análise, trata-se de um empréstimo realizado pelo fornecedor para que a 

empresa compre seus produtos, ocorrendo a simultaneidade de transferência de recursos, 

restando, de fato, uma obrigação junto ao fornecedor do empréstimo realizado, e não do 

produto adquirido. A proposta, de acordo com a demonstração apresentada, é reconhecer as 

vendas e compras e, ao mesmo tempo, equilibrar seus valores com a apresentação de 

empréstimos a clientes e financiamento de fornecedores com os respectivos valores na DFC. 

Ainda incluída nesse conceito de transações virtuais de caixa, Santos; Lustosa 

(1999a, p. 5) chamam a atenção para a ocorrência de conversão de dívidas em capital: como 

sempre, “é como se estivéssemos assumindo que o caixa é sensibilizado por uma saída de 

dinheiro para liquidar o empréstimo (atividade de financiamento) e simultâneo ingresso 

correspondente ao aumento de capital (atividade de financiamento)”. A proposta é reconhecer 

o aumento de capital e o respectivo pagamento de financiamento na DFC. 

Sempre com a mesma característica de transação virtual, Santos; Lustosa (1999a, p. 6) 

enumeram os seguintes exemplos: aumento de capital com imobilização de bens, troca de 

dívidas e anistia de dívida. Igualmente, no entender dos autores, essas operações deveriam ser 

reconhecidas e incluídas na DFC.  

Nos parágrafos 21, 22 e 23 do boletim do FAS 95, está definido o seguinte: 

§21. As atividades operacionais serão todas aquelas transações ou outras ocorrências 

que não sejam enquadradas como atividades de investimento ou de financiamento, descritas 

nos parágrafos 15 e 18. 

§20. As atividades operacionais normalmente englobam a produção e a venda e/ou a 

prestação de serviços. O fluxo de caixa das atividades operacionais geralmente se refere ao 

caixa gerado pelas necessárias transações para a manutenção e sustentação das operações que 

entram na determinação do lucro operacional. 
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§22. As entradas de caixa oriundas das atividades operacionais são: 

a) Numerário recebido de clientes pela venda de algum bem ou serviços 

prestados, incluindo-se aqueles referentes ao desconto de duplicatas de 

curto ou de longo prazo decorrentes das operações normais da empresa; 

b) Numerário recebido a título de rendimentos sobre empréstimos feitos ou 

aplicações a qualquer título ou ações de outras empresas: juros ou dividendos; 

c) Todas as outras entradas de caixa que não sejam oriundas das transações 

definidas como de atividades de investimento ou de financiamento, valores 

recebidos em decorrência de acordos judiciais, prêmios de seguradoras por 

sinistros, exceto aqueles vinculados com as atividades de investimento ou 

de financiamento, tais como a destruição de um prédio e as devoluções de 

fornecedores. 

§23. As saídas de caixa oriundas das atividades operacionais contemplam: 

a) Pagamentos a fornecedores pela aquisição de matérias primas ou insumos 

ou produtos para revenda, inclusive as duplicatas de qualquer vencimento 

emitidas pelos fornecedores e relativas a matérias-primas, insumos ou 

produtos para revenda; 

b) Pagamentos efetuados a demais fornecedores e empregados pelo 

fornecimento de quaisquer materiais e disponibilidade de serviços; 

c) Pagamentos a título de impostos, taxas, multas e assemelhados, inclusive 

ao governo; 

d) Pagamentos de juros por financiamento contraídos para a empresa; 

e) Qualquer pagamento de obrigações que não tenham sido enquadradas 

como sendo de atividades de investimento ou de financiamento, acordos 

judiciais, doações e contribuições para caridade e reembolso em dinheiro 

efetuado para clientes. (FASB, 1997) 

Santos; Lustosa (1999b, p. 3), com referência às normas de onde considerar os juros 

e dividendos pagos, apesar da defesa realizada pelo FASB, não as consideram consistentes. 

Sobre isso, argumentam os autores lembrando que a vinculação das entradas e saídas deve, de 

forma geral, ter nexo de casualidade com a natureza da decisão que for a responsável pela 

origem em maior relevância dos fluxos de caixa de cada item, ponderando que o 

procedimento estabelecido levou em consideração que todas as empresas americanas já 

classificavam os juros pagos e recebidos nas atividades operacionais e ainda que a 
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classificação nas atividades operacionais deve, preferencialmente, considerar as operações 

que transitaram pela demonstração do resultado do exercício, o chamado conceito da inclusão. 

Os mesmos autores exemplificam as suas colocações feitas no parágrafo anterior da 

seguinte forma: supõem-se duas empresas A e B, de mesma atividade, igualmente eficientes e 

detendo a mesma proporção do mercado, tendo como diferencial apenas que a empresa A é 

totalmente financiada por capital de terceiros e a empresa B com recursos próprios. De acordo 

com o FASB (1997), os juros pagos pela empresa A devem ser considerados na atividade 

operacional, enquanto da empresa B, em financiamentos. Assim, a DFC da empresa B 

revelaria que as atividades operacionais geraram caixa em maior volume que a empresa A. 

Considerando a informação sobre a igualdade de condições de produtos, mercado e 

performance, é forçoso concluir que “isso não é verdade, [...] a classificação dos juros pagos a 

credores nas atividades operacionais, como prescreve o FASB, pode distorcer o entendimento 

pelo usuário da real capacidade de geração de caixa das operações da empresa” (SANTOS; 

LUSTOSA, 1999b, p. 3). 

Outro ponto de vista defendido por Santos; Lustosa (1999b, p. 4) tem como foco a 

questão de pagamento de juros capitalizados que, de acordo com as normas do FASB, devem 

ser classificados como atividades de investimento. A distorção, no entender de Santos; 

Lustosa (1999b, p. 6), pode ocorrer se uma hipotética empresa obtiver um financiamento e 

não utilizar integralmente o valor para aquisição de bens imobilizáveis. Se utilizar apenas 

50% do valor para tal fim e os demais para outros, sem vinculação com o permanente da 

empresa, as atividades de investimentos arcarão com um ônus que lhe pertence, além de 

distorcer os resultados das demais atividades que terão supostamente gerado maior fluxo de 

caixa. Propõem Santos; Lustosa (1999b, p. 7) que a DFC a ser implantada no Brasil deve 

considerar “tudo o que for pago de juros, independente de uma parte ser capitalizada ou não, 

nas atividades de financiamento”. 

A classificação de juros e dividendos recebidos também é motivo de reflexão para 

Santos; Lustosa (2000). De acordo com o FAS 95, tais ocorrências deverão ser alocadas nas 

atividades operacionais. No entanto,  

a análise da natureza dos investimentos que geram juros e dividendos demonstra 
que o retorno sobre alguns tipos de aplicações (investimentos em títulos 
patrimoniais e não patrimoniais de longo prazo), poderia ser classificado, na DFC, 
no grupo de investimentos (SANTOS; LUSTOSA, 2000, p. 5).  

É pertinente que se registre que, de acordo com o texto final do FAS 95, não houve 

consenso entre os membros da comissão encarregada de sua elaboração sobre a inclusão nas 
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atividades operacionais das receitas e despesas financeiras, assim como dos dividendos 

recebidos das coligadas e controladas. 

2.5 A DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC 

Conforme esclarece Campos Filho (1999, p. 25), “a estrutura do modelo norte-

americano para a Demonstração dos Fluxos de Caixa está se tornando padrão mundial”. Esta 

estrutura encontra-se no FAS de nº 95, de novembro de 1987. Ainda esclarece Campos Filho 

(1999, p. 25) que o referido modelo é resultado de um trabalho que ocorreu entre 1977 e 

1987, levado a efeito pelo Financial Accounting Standard Board, que é um comitê de padrões 

de contabilidade financeira, subordinado à Security and Exchange Comission, culminando 

que, a partir de 1987, além do balanço patrimonial, da DRE, as empresas americanas 

deveriam gerar, também, a DFC. 

A DFC é constituída de quatro grandes grupos, quais sejam: disponibilidades, 

atividades operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. Afirma, 

ainda, Campos Filho (1993, p. 25), que “essa estrutura, além de ser de fácil entendimento, 

serve para qualquer tipo de empresa: pequena, média ou grande; indústria, comércio, 

prestação de serviços e até instituições financeiras”. 

As disponibilidades, no entendimento de Campos Filho (1999, p. 26), englobam a 

moeda em espécie constante no caixa da empresa, os saldos nas contas correntes bancárias, as 

aplicações financeiras com vencimento em até três meses da data da aplicação, sejam 

aplicações em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), cadernetas de poupança ou em 

fundos de investimentos e, ainda, em qualquer aplicação assemelhada às mencionadas. 

O conceito de disponibilidades, para Santi Filho (2004, p. 18), está atrelado ao 

conteúdo intitulado pela Lei no 6.404/76, que considera, além do saldo do caixa, os 

investimentos “denominados equivalentes de caixa”. Assim, são consideradas 

disponibilidades dinheiro e cheques recebidos, mas não depositados, cujo pagamento seja 

imediato, contas correntes mantidas nos bancos em nome da empresa, numerário em trânsito 

nas filiais e aplicações altamente líquidas no mercado primário “em títulos de renda fixa, 

públicos ou privados, por um prazo de até 90 dias contados da data de aquisição do título”.  
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Assim, as ocorrências que afetaram o fluxo de caixa no período devem ser 

enquadradas de acordo com as suas atividades específicas, operacionais, de investimentos e 

de financiamentos. 

As atividades operacionais, no entendimento de Stickney (2001, p. 173), são aquelas 

que geram recursos, principalmente por meio das vendas de bens ou prestação de serviços, 

que são as receitas operacionais e que consomem recursos no pagamento dos gastos 

indispensáveis para a criação da oportunidade dessa mesma receita operacional, sempre 

decorrentes das atividades-fim da empresa. Ocorrida a etapa das atividades operacionais e 

analisado por um lapso de tempo relevante o fluxo de caixa operacional, que é a diferença 

entre as entradas e saídas desse tipo de atividade, se ocorrer terem sido gerados mais recursos 

que consumidos, esses recursos gerados podem ser empregados na “aquisição de edifícios e 

equipamentos, no pagamento de dividendos, no resgate de debêntures e na realização de 

outras atividades de investimento e financiamento”. 

Para Campos Filho (1999, p. 27), as atividades operacionais têm um conceito 

relativamente homogêneo entre os profissionais, nesse caso, provavelmente àqueles afeitos às 

demonstrações contábeis, ou seja, trata-se basicamente das contas constantes na demonstração 

de resultado. Ressalva ainda o autor que “o detalhamento desse grupo precisa ser adaptado a 

cada tipo de empresa, para a correta demonstração dos principais pagamentos e recebimentos 

operacionais” (CAMPOS FILHO, 1999, p. 27).  

Nas atividades operacionais, segundo Santi Filho (2004, p. 19), devem estar incluídas 

neste conjunto de entradas e saídas de caixa, “todas as atividades relativas a eventos ou 

transações que não fazem parte das atividades de investimentos ou de financiamentos.”  

Quanto às atividades de investimentos, Stickney (2001, p. 174) entende que, nessa 

parte da demonstração do fluxo de caixa, é evidenciado o valor do fluxo de caixa de 

investimentos, principalmente na aquisição de ativo permanente que, normalmente, significa 

um desencaixe expressivo de recursos. Parte dos meios financeiros utilizados nesse tipo de 

operação é obtida pela venda ocasional ou planejada de parte do permanente imobilizado, 

dispensável por não-utilização ou por necessidade de renovação. No entanto, esta fonte de 

recursos, em geral, não é suficiente para suportar sozinha o volume necessário para as novas 

aquisições. As  

empresas que não se encontram em fase de crescimento rápido, geralmente 
financiam essas novas aquisições com o fluxo de caixa operacional. Crescimento 
rápido, entretanto, geralmente exige financiamento por meio de lançamento de 
novas debêntures ou ações (STICKNEY, 2001, p. 174).  
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No caso do Brasil, pode-se incorporar, nesta descrição, o aporte de capital pelos 

sócios, que não necessariamente guarda similaridade com a emissão de ações. 

Para Campos Filho (1999), as atividades de investimentos estão em grande parte 

descritas nas contas comumente registradas no grupo do ativo permanente do balanço 

patrimonial. 

Quanto às atividades de financiamentos, Santi Filho (2004, p. 24) entende que são 

aquelas cujos aumentos ou diminuição dos ativos estejam relacionados com concessão e 

recebimentos de empréstimos, compra e venda de bens do imobilizado e “aquisição e 

alienação de instrumentos financeiros e patrimoniais a outras entidades”. 

Já com referência às atividades de financiamentos, Stickney (2001, p. 174) diz que, 

nesse terceiro componente da demonstração do fluxo de caixa, devem estar demonstradas as 

operações de ingresso de recursos, oriundas do lançamento de títulos com obrigações de curto 

ou longo prazo ou, ainda, de ações, sejam ordinárias ou preferenciais, que normalmente são 

utilizadas para pagar dividendos aos acionistas ou “resgatar títulos de dívida e para recomprar 

ações ordinárias ou preferenciais anteriormente emitidas”. 

As atividades de financiamentos, no entender de Campos Filho (1999, p. 27-28), 

requerem uma atenção realçada, porque seu conceito, para fins da DFC, é diferente daquele 

que o mercado em geral utiliza, considerando como financiamentos apenas os bens adquiridos 

e financiados com recursos de terceiros. Para a DFC, é um conceito mais abrangente, pois 

inclui, além dos recursos dos terceiros, também os recursos aportados pelos sócios, pois há o 

entendimento de que, quando os mesmos realizam essas operações, de fato estão financiando 

a empresa. Além disso, é necessário atentar que os dividendos pagos devem ser considerados 

como conta retificadora dos recursos aportados pelos sócios. Para Santi Filho (2004, p. 25), 

atividades de financiamentos “referem-se aos empréstimos e financiamentos de credores e 

investidores à empresa”. 

Na compreensão de Santi Filho (2004, p. 175),  

embora a publicação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa ainda não tenha sido 
regulamentada, o debate sobre o tema é oportuno e bem-vindo, principalmente se 
vier a fortalecer a idéia de que é preciso atribuir maior clareza à informação 
contábil.  

Santi Filho (2004, p. 177) reforça a opinião anteriormente externada com o seguinte: 

“além disso, é consenso entre os analistas de mercado que o fluxo de caixa é uma ferramenta 

poderosa, já que a sobrevivência da empresa passa necessariamente pela capacidade ou não de 

geração de caixa”. 
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Para elaborar a DFC, Kieso; Weygandt (1992) propõe três procedimentos principais. 

Em primeiro lugar, propõe apurar o valor da alteração do caixa, bastando, para isto, ter acesso 

a dois balanços consecutivos. Comparando seus itens, obter-se-ão o saldo inicial e o final. Em 

segundo lugar, o autor propõe apurar o valor total das transações contábeis relacionadas com 

o caixa pertencente às atividades operacionais. Para obter as informações, será necessário ter 

acesso e resgatar os dados dos balanços de exercícios consecutivos da demonstração do 

resultado do exercício e, ainda, selecionar as transações do período. Em terceiro lugar, Kieso; 

Weygandt (1992) propõe apurar o valor total das transações contábeis relacionadas com o 

caixa, pertencentes às atividades de investimento e financiamento. Para obter essa 

informação, será necessário analisar todas as variações das contas do balanço para determinar 

aquelas que afetaram o saldo do caixa.  

Ampliando as recomendações para elaboração da DFC, Dalbello (1999, p. 44) afirma 

que a “Demonstração de Fluxo de Caixa não é preparada somente por ajustes do balanço 

patrimonial”. Normalmente, para conseguir elaborá-la, será necessário proceder à comparação 

de balanços consecutivos (dependendo do período que se pretende refletir), uma vez que é a 

fonte na qual “consta a quantidade de mudanças desde o princípio dos recursos e obrigações”. 

São necessários, ainda, procedimentos para o fim do período estudado e a demonstração do 

resultado do exercício, pois os mesmos “ajudam o leitor a determinar a quantia de caixa 

provida ou usada através de operações”. Por fim, “os dados de transação selecionados do livro 

razão geram a informação detalhada adicional necessária para determinar como o caixa foi 

gerado ou foi utilizado durante o período” (DALBELLO, 1999, p. 44).  

Ensina Zdanowicz (2004, p. 94) que o estudo desta demonstração do fluxo de caixa 

permite acompanhar, desde o início, o curso de uso no disponível, o rastro deixado pelas 

unidades monetárias ao longo de toda a estrutura funcional da empresa e, “principalmente, das 

operações que aumentam ou diminuem o nível do saldo de caixa”.  

A DFC tem por objetivo, segundo Goulart (2002, s/p.), “evidenciar as variações de 

caixa de uma entidade, provendo informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, 

ocorridos em determinado período”. 

Complementando, Schrickel (1999, p. 304) é de opinião de que o fluxo de caixa é uma 

ferramenta que permite medir os “efeitos-caixa” e que sua construção, a partir do balanço 

patrimonial, da demonstração de resultado do exercício, da DOAR e de informações 

complementares, permite, de forma segura, analisar a “devida ponderação das despesas e receitas 

e outras alterações nos ativos e passivos, já líquidos de eventuais atualizações monetárias ou 

escrituração devido ao estrito cumprimento do regime de competência de exercícios”. 
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A Demonstração de Fluxo de Caixa tem seu histórico e sua apresentação expostos de 

forma resumida por Santi Filho (2004, p. 175), quando diz que, por meio da Norma de 

Procedimento Contábil (NPC) n° 20, se: 

resgata os procedimentos sugeridos pela FASB, Federal Accouting Standards 
Board – FAS 95 e pelo IASB, International Accouting Standards Committee – NIC 
7 – Ou seja, sugere a apresentação das transações de caixa em três grupos: 
Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades Operacionais 
pelos Métodos Direto ou Indireto, sendo os ajustes realizados a partir do Resultado 
do Exercício; Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades 
de Investimento; e Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) 
Atividades de Financiamento, sendo o resultado apresentado como Aumento 
(Redução) nas Disponibilidades.  

Examinando a alocação das contas nos três grupos, operacional, investimentos e 

financiamentos, Zambom (2002), em seu estudo, detectou algumas críticas ao modelo 

americano da DFC conforme o modelo FAS-95, quanto à classificação contábil. Esta 

controvérsia pode levar os usuários a leituras equivocadas das informações. Das quatorze 

empresas brasileiras analisadas, treze elaboraram a DFC pelo método indireto e apenas uma 

pelo método direto. Ao analisar a elaboração destas DFC’s, a autora constatou que “Elas 

seguem principalmente o modelo FASB, mas em alguns momentos fogem ao referido 

modelo, seguindo as normas do Internacional Accounting Standards Board (IASB), do 

Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (IBRACON) e até mesmo suas próprias 

regras”. 

Por meio de uma pesquisa exploratória, Mello (2003), em sua dissertação, comparou 

as DFC’s emitidas por empresas brasileiras, que emitem American Depositary Receipts 

(ADRs) para atender a exigências da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e DFC’s 

emitidas pelas mesmas empresas para atender às exigências da Securities and Exchange 

Commission (SEC), cumprindo as normas do FASB. Quanto ao FAS 95, constatou a 

existência de diferenças qualitativas entre as informações disponibilizadas, concluindo haver 

pouca aderência à norma norte-americana para a DFC’s, reputando este fato à não-

obrigatoriedade da DFC no Brasil. 

Resende (2003) se pronuncia a seguinte forma sobre a DFC: 

Vários aspectos relativos à demonstração dos fluxos de caixa são ainda polêmicos e 
merecem ser objeto de discussões mais aprofundadas. A demonstração dos fluxos 
de caixa ainda está muito longe de poder ser considerada uma demonstração 
madura em relação à sua divulgação e consolidada relativamente à sua forma. 
(RESENDE, 2003, p. 7). 

Analisar se a DFC estava efetivamente sendo utilizada como instrumento de gestão 
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financeira pelas empresas sociedades anônimas do Estado do Rio Grande do Sul foi o objetivo 

do trabalho que Quintana (2004) desenvolveu. Após ter analisado as demonstrações contábeis 

das empresas enquadradas no foco do estudo e buscado informações por intermédio de 

questionários aplicados, concluiu que a DFC está sendo utilizada como tal, porém apenas por 

um pequeno número, e que a sua principal utilidade, embora traga contribuição para a gestão 

das empresas, é ser um “demonstrativo complementar”.  

A necessidade de introduzir melhorias foi detectada por Santi Filho (2004, p. 188), 

quando expõe que, “Embora a publicação do Demonstrativo de Fluxo de Caixa como 

substituto da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos seja um avanço, seu 

formato pode ser aprimorado, para tornar mais clara a informação contábil”. 

Em outro trabalho realizado, Zapparoli (2002) questiona se os índices contábeis 

existentes já não estariam ultrapassados, uma vez que não haviam detectado a situação de 

desequilíbrio das demonstrações, especificamente da Enron. Por esta e outras razões, o 

trabalho de Zapparoli (2002, s/p.) teve o “intuito de mostrar se os tipos de análises utilizados 

no Brasil por analistas financeiros seriam suficientes para verificar a verdadeira situação 

financeira das empresas ou se dever-se-iam (sic) serem criados novos modelos e índices de 

análise”. Informa o autor que, no Brasil, existe uma proposta em trâmite no Congresso 

Nacional que visa tornar obrigatória a apresentação da DFC. Segundo suas conclusões, “a 

DFC é uma ferramenta muito importante para análise das empresas, pois podem existir 

divergências entre os índices financeiros usualmente utilizados e os indicadores da DFC”. 

Zapparoli (2002, s/p.) 

Às vezes, como a DFC ainda não é obrigatória no Brasil, segundo Salotti (2003), o 

Fluxo de Caixa Operacional, especificamente, pode ser exigido para alguma finalidade. A sua 

não-elaboração pelas empresas obriga que o mesmo seja estimado por duas técnicas: a 

primeira “baseada em ajustes provenientes das outras demonstrações contábeis (Balanço 

Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstrações das Origens e 

Aplicações de Recursos)” (SALOTTI, 2003, p. 2); a segunda, baseada no Earnings Before 

Interest, Tax, Depreciation and Amortization (EBITDA), também conhecida por LAJIDA ou 

Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização. Após uma fundamentação 

adequada para avaliar se conceitualmente as medidas alternativas estudadas podem revelar 

uma aproximação razoável do FCO extraído da DFC, Salotti (2003) elaborou, utilizando as 

duas técnicas, a FCO das empresas que, espontaneamente, divulgaram a DFC referentes aos 

exercícios de 2000 e 2001 e comprovou a real eficiência da técnica dos ajustes para a 

estimativa dos fluxos de caixa operacionais. Quanto ao EBITDA, os resultados não 
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demonstraram convergência, a validade dos resultados de ambos os enfoques foram aferidos, 

principalmente, por meio do teste de Wilcoxon. 

Outro trabalho que enfoca o Fluxo de Caixa Operacional é o de Zanola (2003, s/p.), 

mas com a visão “no estabelecimento do valor de uma empresa, a partir da análise do 

desempenho e sua estrutura patrimonial”. Para tanto, buscou “explorar e comparar, teórica e 

empiricamente, os indicadores que avaliam o potencial de geração de recursos operacionais”. 

(ZANOLA, 2003, s/p.). Desenvolveu sua pesquisa sobre o EBITDA, que “é preferido no meio 

empresarial, pois evidencia uma análise mais otimista da posição financeira da empresa” 

(ZANOLA, 2003, s/p.), e o caixa operacional proposto por Michel Fleuriet, considerando que 

este “é mais prudente e abrange em sua análise e interpretação o planejamento tático, 

operacional e estratégico, e o grau de risco financeiro das entidades”.  

Em um trabalho apresentado em seminário de contabilidade, Monteiro (2002. s/p.), 

desenvolveu pesquisa no sentido de “propor um modelo de análise dos Fluxos de Caixa a 

partir do Modelo Dinâmico de Capital de Giro, estudado por Michel Fleuriet”, que procedia a 

reclassificação dos elementos patrimoniais do balanço patrimonial. O modelo desenvolvido 

foi aplicado sobre as demonstrações contábeis de quatro importantes empresas do setor de 

varejo. O estudo concluiu que é aplicável o modelo de Fleuriet (apud ZANOLA, 2003), 

também sobre a “Demonstração dos Fluxos de Caixa, quando conhecidos os saldos iniciais de 

balanço da NCG e T, e também quando segregado nos fluxos de caixa as transações de curto 

prazo das de longo prazo”.  

Já o trabalho de Resende (2003) pesquisou se a empresa do setor de siderurgia e de 

serviços de eletricidade, de capital aberto, tem divulgado, ainda que de forma facultativa, suas 

demonstrações de fluxos de caixa. A pesquisa abrangeu o período de 2000-2001, e as 

conclusões foram no sentido de as empresas analisadas divulgarem a DFC, embora, em vários 

aspectos relacionados à demonstração dos fluxos de caixa ainda sejam polêmicos. Outra 

conclusão do autor foi que “ainda está muito longe de poder ser considerada uma 

demonstração madura em relação à sua divulgação e consolidada relativamente à sua forma”. 

(RESENDE, 2003, p. 95) 

Outro trabalho, só que apresentado em evento de administração, que estuda a eficácia 

das informações das demonstrações DFC e DOAR, foi realizado por Cherobim; Famá (1999). 

Para tal fim, “a análise foca as diferenças entre os regimes de contabilização de caixa e de 

competência como cerne da necessidade de adequação dos Demonstrativos Contábeis” 

(CHEROBIM; FAMÁ, 1999). O estudo concluiu a necessidade de fortalecer e valorizar as 

análises por meio das demonstrações de fluxos de caixa, uma vez que as mesmas permitem 
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concentrar a análise na capacidade “de a empresa continuar gerando caixa e, portanto, 

continuar existindo.” (CHEROBIM; FAMÁ, 1999). 

O setor financeiro, mais especificamente os principais bancos brasileiros que 

elaboram a DFC, tiveram essas demonstrações analisadas em trabalho apresentado em 

congresso de controladoria e contabilidade por Primo; Lustosa (2003, s/p.). O estudo 

constatou que as demonstrações publicadas são “bastante semelhantes e apresentam geração 

de caixa negativa pelos quatro bancos no período de 2001-2002”. Os autores também 

constataram que esses resultados negativos “devem-se a falhas conceituais verificadas no 

modelo de DFC utilizado pelas instituições”, sendo que tiveram essa comprovação quando 

adequaram as DFC’s das instituições ao modelo preconizado pelo IASB, quando então foram 

“obtidos resultados totalmente diferentes e mais adequados à realidade dos bancos 

estudados”.  

2.6 MÉTODO INDIRETO 

Campos Filho (1999, p. 41) expõe o conflito no qual o método indireto está envolto, 

quando taxativamente chama a atenção das “empresas que decidirem não mostrar os 

recebimentos e pagamentos operacionais”, para que providenciem a exposição do mesmo 

valor do caixa líquido das atividades operacionais, ou seja, aquele que seria apurado se 

mostrassem os recebimentos e pagamentos operacionais. Para isto, segundo o autor, as 

empresas devem ajustar o lucro líquido para recuperar a pureza da informação pertinente ao 

fluxo de caixa, que deve refletir apenas e tão somente as variações do disponível, extraindo-se 

os valores de recebimentos, pagamentos e provisões, passados e futuros, e ainda os valores de 

todos os “itens que são incluídos no lucro líquido que não afetam recebimentos e pagamentos 

operacionais”. 

“Não obstante sua simplicidade”, Dalbello (1999, p. 50) afirma que o método 

indireto apenas se aproxima do fluxo de caixa decorrente das operações. Isto porque, em 

algumas situações, a demonstração do resultado do exercício elaborada pela contabilidade 

pelo regime de competência “já não revela claramente os elementos que afetaram o lucro 

líquido sem consumir recursos do caixa”. (DALBELLO, 1999, p. 50) 

Campos Filho (1999, p. 44) ainda alerta que, “para elaborar a DFC pelo método 

indireto, é necessário ter bons conhecimentos do regime de competência (balanço patrimonial 
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e demonstração de resultados) e do regime de caixa (demonstração dos fluxos de caixa)”. 

Reforçando, Campos Filho (1999, p. 44) recomenda que a primeira tarefa a que se deve 

dedicar quem estiver elaborando a DFC pelo método indireto é associar as informações do 

passivo circulante aos títulos gerais propostos na FAS 95. Assim, os grupos contábeis, como 

de salários a pagar, tributos a pagar, outras contas a pagar do operacional, fornecedores de 

matéria-prima ou mercadorias para revenda e fornecedores de demais insumos e gastos de 

manutenção geral, deverão ter suas operações retratadas no grupo Operacional da DFC. Já um 

eventual grupo contábil denominado de Investimentos a Pagar deverá ter suas operações 

refletidas no grupo de atividades de investimentos, considerado o segundo grupo de 

informações da DFC e, por fim, um grupo de contas com o título de Financiamentos Leasing, 

deverá ser informado no chamado terceiro grupo de informações da DFC, que é o atividades 

de financiamentos. 

Em sua obra, Santi Filho (2004, p. 176) diz claramente que quase a totalidade das  

companhias que publicaram a Demonstração do Fluxo de Caixa como informação 
complementar, seguindo a orientação da NPC 20, optaram pelo Método Indireto de 
apuração das Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) Atividades 
Operacionais. 

Para a apresentação da Demonstração do Fluxo de Caixa, elaborado pelo método 

indireto, não há um modelo pronto e acabado, mas um roteiro do mínimo que a demonstração 

deve apresentar. Esse roteiro encontra-se no anexo 1, da NPC 20, do IBRACON (Anexo A).  

Segundo o roteiro apresentado pela NPC 20, do IBRACON, cada informação deverá 

constar em sua linha própria: 

a) o resultado do exercício ou período, 

b) os valores extraídos do resultado do exercício referentes à depreciação e 

amortização e quaisquer outros que não tenham impacto no disponível, 

c) o resultado na venda de ativos permanentes e equivalência patrimonial, 

d) os recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias, 

e) as variações nos ativos e passivos, 

f) se ocorreu o aumento ou redução em contas a receber, 

g) se ocorreu o aumento ou redução em contas de estoque, 

h) se ocorreu o aumento ou redução em contas de fornecedores, 

i) se ocorreu o aumento ou redução em contas a pagar e provisões, 

j) se ocorreu o aumento ou redução em contas de imposto de renda e contribuição 

social e 
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k) as disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais e/ou nelas 

aplicadas.  

Quando Afonso (1998) realizou o trabalho em busca de uma comparação entre as 

demonstrações contábeis, entre a DOAR e a DFC, com o objetivo de avaliar se alguma delas 

revelaria ter maior capacidade para indicar os índices de liquidez e solvência, aplicou o estudo 

sobre as demonstrações contábeis da Mesbla S/A, no período de 1986 a 1996. Utilizou na 

DFC o método indireto e concluiu que “ambas as demonstrações indicavam a situação 

delicada da empresa que se comprovou pelo pedido de concordata preventiva ocorrido em 

agosto de 1995” (AFONSO, 1998). De certa forma, tal resultado é esperado, uma vez que a 

revisão de literatura tem demonstrado a estreita similaridade entre a DOAR e a DFC pelo 

método indireto. 

Em sua dissertação, Sá (2004, p. 2) propôs um “método de análise e interpretação 

que permita ao administrador conhecer melhor o comportamento de seu negócio de forma a 

aprimorar seu processo decisório a partir do fluxo de caixa”. Elaborando uma DFC pelo 

método indireto a analisando-a, concluiu que “a riqueza do fluxo de caixa obtido pelo método 

indireto reside no fato de fornecer uma radiografia do processo de formação de caixa na 

empresa e da forma como está sendo administrada”. (SÁ, 2004, p. 49) 

A proposição de melhoria do modelo da DFC já se apresentava para Campos Filho 

(1999, p. 52), o qual menciona que as contas de juros pagos e dividendos pagos deveriam ser 

demonstradas no mesmo grupo, o operacional, embora a norma do FAS 95 determine que a 

primeira deveria ser alocada no grupo operacional e a segunda, no grupo de financiamentos. 

É recomendável que a alocação dos valores dos registros contábeis siga certa linha 

coerente de causa e efeito. Especificamente no caso de juros e dividendos pagos, estes, 

deveriam manter estreita ligação com a natureza da origem dos recursos, sendo a natureza dos 

recursos para investimentos, também nessa atividade. Os juros pagos decorrentes deveriam 

ser registrados da mesma forma se os recursos foram aplicados nas atividades operacionais ou 

de financiamentos. Como uma das intenções da DFC é identificar com a maior exatidão 

possível a origem dos recursos e sua aplicação nas três modalidades – operacional, 

investimento e financiamento –, é justificável que cada atividade arque com os custos dos 

recursos que utilizou. 

Em resumo, Campos Filho, (1999, p. 48) especifica as vantagens e desvantagens do 

método indireto. As vantagens apontadas pelo autor são: 

a) Apresenta baixo custo. Basta utilizar dois balanços patrimoniais (o do início e o 

do final do período), a demonstração de resultados e algumas informações 

adicionais obtidas na contabilidade e 
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b) Concilia lucro contábil com fluxo de caixa operacional líquido, mostrando como 

se compõe a diferença. 

Quanto às desvantagens, Campos Filho, (1999) aponta: 

a) O tempo necessário para gerar as informações pelo regime de competência e só 

depois convertê-las para regime de caixa. Se isto for feito uma vez por ano, por 

exemplo, se podem ter surpresas desagradáveis e tardiamente e 

b) Se houver interferência da legislação fiscal na contabilidade oficial, e geralmente 

há, o método indireto eliminará somente parte dessas distorções. 

As demonstrações contábeis que almejam refletir sobre aspectos relevantes das 

informações úteis para os diversos públicos, particularmente a DOAR e a DFC com seus dois 

métodos, travam uma disputa sob falso pretexto.  

Por tudo que foi exposto, a DOAR e a DFC, pelo método indireto, se assemelham 

nos aspectos mais gerais, diferindo significativamente no detalhamento das informações e 

também em seus objetivos específicos, pois enquanto a DOAR cuida da variação do capital 

circulante líquido, a DFC interessa-se pela origem e aplicação de recursos segregados pelas 

atividades operacionais, investimentos e financiamentos. 

2.7 A DFC PELO MÉTODO INDIRETO 

A pesquisa e revisão da literatura demonstraram que não existe uma única forma de 

se elaborar a DFC pelo método indireto. A apreensão do raciocínio necessário para fazê-la é 

uma recomendação de Iudícibus (1998, p. 232): “preocupemo-nos mais com o raciocínio do 

que com as técnicas de mecanização e montagem”. 

Um meio encontrado pelos estudiosos para didaticamente ensinar como se pode 

elaborar a DFC em geral é a utilização de uma técnica que descreve os procedimentos, os 

quais são denominados de passos. A idéia é apresentar a formação da demonstração em 

operações que vão agregando informações, algumas vezes dependente entre si, o que exige 

que determinados cálculos sejam feitos antes de outros. Usando essa técnica, Iudícibus (1998, 

p. 234-237) apresenta um procedimento para elaborar a DFC pelo método indireto, lembrando 

que, “no fundo, usa-se exatamente da mesma metodologia de montagem da Demonstração de 

Origens e Aplicações de Recursos e Aplicações de Capital Circulante Líquido”, com a 

alteração de entender as comparações às contas circulantes. 
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Aplicando o mesmo tipo de técnica mencionado por Iudícibus (1998), Campos Filho 

(1999, p. 59) lembra que, ao elaborar a DFC pelo método indireto, “estaremos convertendo 

números gerados pelo regime de competência para números de caixa. Portanto, é necessário 

conhecer contabilidade pelo regime de competência”. 

Ainda Iudícibus (1998, p. 242-243) elaborou um outro exemplo para o método 

indireto, tendo como linha de raciocínio a “comparação das contas circulantes vinculadas ao 

Resultado, exceto o próprio valor das Disponibilidades”. Nesta forma, ao comparar os saldos 

finais das contas dos balanços patrimoniais, obtém-se um valor que revela objetivamente se 

houve um aumento ou redução de um exercício para o outro, sendo que esses valores exercem 

efeitos sobre o caixa. Controlando essas informações em uma coluna de aumento e outra de 

redução sob o ponto de vista do caixa, Iudícibus (1998, p. 242) ensina que, no caso dos 

valores surgidos na coluna de redução: 

a) um aumento no saldo da conta de Clientes significa uma não entrada de Caixa; 

b) uma redução na conta de fornecedores significa uma aplicação de caixa. 

Para os valores registrados na coluna de aumento, Iudícibus (1998, p. 242) explica que: 

a) a ocorrência de uma redução na conta de Mercadorias significa que houve 

liberação de dinheiro, ou seja, uma origem de caixa; 

b) o registro de uma diminuição em despesas antecipadas representa que também 

houve liberação de recurso, como se produzisse uma origem de Caixa; 

c) a ocorrência de um aumento em Contas a Pagar implica que houve uma origem 

de recurso, ou seja, uma origem de caixa. 

A demonstração contábil, balanço patrimonial, registra os grandes grupos contábeis, 

previstos nas normas de contabilidade com os respectivos saldos que apresentavam ao 

término dos exercícios. Com essas informações, é possível executar os cálculos necessários 

para apurar a variação líquida ocorrida nos grupos contábeis registrados, como clientes, 

fornecedores e outros. A existência do registro dos grupos contábeis dependerá da ocorrência 

de fatos que exijam registro, podendo haver, portanto, uma variação no seu formato. 

Na última fase de seu exemplo, Iudícibus (1998, p. 243) aborda os passos para 

ajustar a demonstração do resultado do exercício, na qual estão demonstradas as receitas 

ocorridas no exercício. Frisa-se que as mesmas podem não coincidir com os valores que 

ingressaram no caixa, em virtude de haver ocorrido vendas a prazo, com vencimento superior 

à data do balanço patrimonial. Isso exige um ajuste para compatibilizar as informações, no 

valor do acréscimo ou redução, apurado quando da confrontação dos saldos do grupo de 

contas de clientes do balanço patrimonial. A mesma situação pode ocorrer com os grupos de 
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despesas ou de custos de mercadorias. Isso implica, basicamente, acrescer ao resultado líquido 

todos os valores da demonstração de resultado do exercício que não foram pagos e 

encontram-se aguardando quitação no passivo circulante, sejam fornecedores de qualquer 

insumo ou despesas, impostos, salários, encargos e outras semelhantes. 

Assim, com todos os valores levantados anteriormente, é necessário, segundo 

Iudícibus (1998, p. 243), adicioná-los ao lucro líquido para se obter o “caixa gerado pelas 

operações”. Lembra-se, ainda, a necessidade de incluir nesse ajuste o valor da depreciação, 

uma vez tratar-se de despesa que não consome recursos do disponível. 

Portanto, no método indireto, parte-se do resultado líquido do período, seja lucro ou 

prejuízo, extraindo ou incluindo valores que o estão compondo, mas que não transitaram pelo 

caixa, com o objetivo de encontrar o mesmo valor apurado do fluxo das atividades 

operacionais pelo método direto. 

Quando uma empresa apresenta lucro, mas o caixa produzido pelas suas operações é 

negativo, ou seja, na verdade perdeu-se Caixa, segundo Iudícibus (1998, p. 245), há dúvidas 

sobre se a informação deve ser registrada nas origens ou aplicações. Para qualquer das 

alternativas, registram-se pontos de vista diametralmente opostos. A mesma discussão existe 

para o caso da Demonstração de Origens e Aplicações da CCL. Na concepção de Iudícibus 

(1998, p. 245), talvez seja correto transferir o valor para as aplicações, devendo-se, entretanto, 

observar que, se comparações entre dois períodos consecutivos apuram, em um deles, que a 

geração é positiva e, no outro, negativa, “normalmente se deixam os dois nas origens, mas, 

por um aspecto estético e de se evitar repetir os mesmos itens, um no lado de cima e outro no 

lado de baixo”.  

Campos Filho (1999, p. 60) também utiliza a técnica dos passos para elaboração da 

DFC pelo método indireto, mas propõe a classificação das contas dos balanços consecutivos 

de acordo com os quatro grupos do FAS 95 – disponibilidades, operacionais, investimentos e 

financiamentos. Com a apuração da variação das contas, aumentando ou diminuindo 

conforme os saldos, Campos Filho (1999, p. 64) orienta para que se faça “partindo do 

Resultado do Exercício, mostrando os estornos realizados e fazendo adições e subtrações ao 

Resultado do exercício com base nas variações das contas patrimoniais associadas ao 

Operacional do DFC”. Complementa a orientação com o seguinte: 

a) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas do 

ativo circulante e do realizável, em longo prazo, for negativa em relação ao último 

balanço, o valor deverá ser acrescido do resultado do exercício; 

b) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas do 
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ativo circulante e do realizável, em longo prazo, for positiva em relação ao último 

balanço, o valor deverá ser deduzido do resultado do exercício; 

c) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas do 

passivo circulante e do exigível, em longo prazo, for positiva em relação ao último 

balanço, o valor deverá ser acrescido do resultado do exercício; 

d) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas do 

passivo circulante e do exigível, em longo prazo, for negativa em relação ao último 

balanço, o valor deverá ser deduzido do resultado do exercício. 

Com referência à elaboração da parte de investimentos, Campos Filho (1999, p. 65) 

descreve as seguintes regras: 

a) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas 

classificadas como sendo de investimentos, revelar acréscimo em relação ao 

último balanço, significa que houve pagamento; assim, houve aquisição de bens 

para o imobilizado da empresa; 

b) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas 

classificadas como sendo de investimentos, revelar uma redução em relação ao 

último balanço, significa que houve recebimentos; assim, houve venda de bens do 

ativo imobilizado.  

No que se refere à elaboração da parte de financiamentos, Campos Filho (1999, p. 65) 

descreve as seguintes regras: 

a) se a variação, na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas 

classificadas como sendo de financiamentos, revelar acréscimo em relação ao 

último balanço, significa que houve recebimento; assim, a empresa assumiu um 

valor de empréstimo em valor superior ao que eventualmente pagou durante o 

período; 

b) se a variação na confrontação dos saldos dos balanços patrimoniais nas contas 

classificadas como sendo de financiamentos, revelar uma redução em relação ao 

último balanço, significa que houve pagamentos; assim, houve pagamentos em 

maior valor do que os empréstimos assumidos. 

Para elaboração da DFC, pelo método indireto, Stickney (2001, p. 188-197) utiliza a 

técnica do passo a passo, com o uso de balanços patrimoniais consecutivos, associado às 

folhas de trabalho T, apurando as variações ocorridas e acrescendo ou deduzindo do resultado 

do exercício devidamente ajustado pelos valores que não circularam pelo caixa. 

Já Weygandt; Kieso; Kimmel (2005, p. 651) informa, inicialmente, que a DFC não é 
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elaborada utilizando dados de um balancete de verificação, mesmo que seja atualizado, 

porque “um balancete de verificação atualizado não fornecerá os dados necessários para a 

demonstração, pois a demonstração necessita de informações detalhadas a respeito da 

alteração nos saldos de conta que ocorreram entre dois períodos” e porque “a demonstração 

de fluxo de caixa lida com recebimentos e pagamentos”. (WEYGANDT; KIESO; KIMMEL, 

2005, p. 651) 

Para orientar a elaboração da DFC, Weygandt; Kieso; Kimmel (2005, p. 655) utiliza a 

técnica do passo a passo, mas denomina os passos como etapas. Na etapa um, é necessário apurar 

o valor de aumento ou redução líquida de caixa, bastando, para isso, comparar os saldos do 

disponível dos dois balanços consecutivos. Na etapa dois, devem-se apurar os valores das 

atividades operacionais que “afetaram o lucro líquido apurado, mas não afetaram o caixa”, como 

parte de receitas operacionais não-recebidas e obrigações não-pagas. Na etapa três, o que se apura 

é o caixa líquido fornecido e utilizado pelas atividades de investimento e financiamento. Essa 

apuração envolve as alterações de saldos das contas não-circulantes entre os balanços patrimoniais 

consecutivos e sua análise sobre se houve impacto no caixa decorrente delas ou não. 

2.8 MÉTODO DIRETO 

De acordo com Campos Filho (1999, p. 41), “O FAS recomenda às empresas relatar os 

fluxos de caixa das atividades operacionais diretamente, mostrando as principais classes de 

recebimentos e pagamentos operacionais (método direto)”. Para tanto, torna-se necessário 

“classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as partidas dobradas. A 

vantagem desse método é que permite gerar as informações com base em critérios técnicos, 

eliminando, assim, qualquer interferência da legislação fiscal” (CAMPOS FILHO, 1999, p. 29). 

O método das partidas dobradas, sobre o qual se apóia a sistematização a ser 

demonstrada no capítulo 5 deste trabalho, já comprovou suas qualidades, pois segundo 

Campos Filho (1999, p. 29), “existe a (sic) mais de 500 anos e tem contribuído para o 

crescimento das empresas e do próprio capitalismo”. 

O trabalho realizado por Almeida (2001), que analisou DFC’s de 19 empresas 

brasileiras com cálculos estatísticos, concluiu que, em decorrência do perfeito alinhamento 

com os objetivos da DFC, o método direto de elaboração é o mais indicado, uma vez que o 

acesso direto aos dados das transações financeiras reais permite rápidos cálculos dos índices 
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do fluxo de caixa, evitando manipular outras demonstrações contábeis, como as notas 

explicativas ou, mesmo, a demonstração do resultado do exercício. Como vários índices 

apresentaram alta correlação positiva, Almeida (2001) sugere a possibilidade de desenvolver 

novos índices para a análise da DFC. 

Qual é o formato recomendado para a apresentação das informações da Demonstração 

de Fluxo de Caixa? À semelhança do método indireto, também para o método direto, não é 

apresentado um modelo pronto e acabado, mas, encontra-se um roteiro do mínimo que a 

demonstração deve apresentar no anexo 2, da NPC 20, do IBRACON. (Anexo A) 

De acordo com NPC 20, do IBRACON, na demonstração, deverão constar, em linhas 

próprias:  

a) o total dos valores recebidos dos clientes, 

b) os valores pagos a fornecedores e empregados, 

c) os valores pagos a título de imposto de renda e contribuição social, 

d) os pagamentos de contingências, 

e) os reembolsos de seguros, 

f) os recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias e 

g) outros recebimentos (pagamentos) líquidos, disponibilidades líquidas, geradas 

pelas e/ou aplicadas nas atividades operacionais. 

Em resumo, Campos Filho, (1999, p. 48) especifica as vantagens e desvantagens do 

método direto. No método direto, as vantagens apontadas pelo autor são: 

a) Cria condições favoráveis para que a classificação dos recebimentos e 

pagamentos siga critérios técnicos, e não fiscais; 

b) Permite que a cultura de administrar pelo caixa seja introduzida mais 

rapidamente nas empresas; 

c) As informações de caixa podem estar disponíveis diariamente. 

Como desvantagens do método direto, Campos Filho (1999) aponta: 

a) O custo adicional para classificar os recebimentos e pagamentos e 

b) A falta de experiência dos profissionais das áreas contábil e financeira em usar 

as partidas dobradas para classificar os recebimentos e pagamentos. 

A revisão de literatura permite estabelecer, com certa segurança, a importância e a 

necessidade de o gestor contábil, que em geral é o contador, elaborar uma contabilidade com 

o máximo de capacidade informativa, o que implica evitar redundâncias. Nesse sentido, o 

método direto evita o excesso. 
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2.9 A DFC PELO MÉTODO DIRETO 

A exemplo do que ocorre com o método indireto, é possível elaborar o método direto 

da DFC de diferentes maneiras, dependendo das contas contábeis ativadas no período. Da 

mesma forma, para transmitir exemplos de como elaborar, alguns estudiosos utilizam a 

técnica de passos. 

No entender de Iudícibus (1998, p. 232), a referida demonstração deve iniciar por 

apurar o recebimento das vendas ocorridas no período. Para tanto, utilizam-se os balanços 

patrimoniais consecutivos e a demonstração do resultado do exercício. Somando-se o valor do 

saldo do balanço patrimonial mais antigo da conta de clientes com as vendas registradas na 

DRE e diminuindo-se o saldo da conta de clientes do último balanço patrimonial, obtém-se o 

valor do recebimento das vendas (IUDÍCIBUS, 1998, p. 233). 

O mesmo raciocínio é aplicado para apurar o total de pagamentos realizado aos 

fornecedores, utilizando-se as contas dos balanços patrimoniais de fornecedores e a conta de 

compras de mercadorias. O mesmo princípio também pode ser aplicado para apurar os 

pagamentos realizados para fornecedores de despesas em geral, inclusive impostos e 

remunerações. Neste caso, toma-se o cuidado de extrair, das despesas registradas na DRE, 

aquelas que não transitaram pelo caixa no exercício estudado e não o farão no futuro, como as 

depreciações, por exemplo. Do total das despesas depuradas, conforme o recomendado, 

subtrai-se o total de obrigações constantes no passivo circulante do último balanço 

patrimonial (IUDÍCIBUS, 1998, p. 240). 

Para obtenção da DFC pelo método direto, Campos Filho (1999, p. 29-33) não 

apresenta exatamente uma técnica passo a passo. Argumenta que as empresas dispõem de 

relativa abundância de informações pelo regime de competência gerada pelas melhores 

técnicas e tecnologia de informática, porém, “quase nenhuma informação pelo regime de 

caixa”. Ainda para o autor, o método direto basicamente “consiste em classificar os 

recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as partidas dobradas” (CAMPOS 

FILHO, 1999, p. 29-30). 

Com alguns poucos lançamentos reproduzidos no método T, Campos Filho (1999) 

elabora uma DFC pelo método direto, capturando os valores diretamente das contas 

reproduzidas no método T. Considerando a quantidade relativamente expressiva de 

lançamentos que normalmente ocorrem nas empresas, o exemplo é sobremaneira econômico, 

mas suficiente para permitir identificar as ocorrências no interior das contas contábeis. 
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Stickney (2001, p. 176-177) pondera que “a demonstração de fluxo de caixa poderia ser 

preparada diretamente a partir dos lançamentos efetuados na conta caixa. Para isso, cada transação 

que afeta o caixa precisaria ser classificada como operacional, de investimento ou de 

financiamento”. Reconhece, entretanto, que tal procedimento se torna “complicado”, além do fato 

de que a maioria das empresas planeja seus sistemas contábeis com o objetivo de apresentar o 

balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício, havendo, portanto, a necessidade 

de utilizar “uma folha de trabalho para ‘converter’ as informações constantes dessas duas 

demonstrações na demonstração do fluxo de caixa”. (STICKNEY, 2001, p. 176-177) 

Em seguida, Stickney (2001, p. 187), utilizando a técnica do passo a passo, apresenta 

como segunda alternativa para elaborar a DFC o uso “da folha de trabalho com contas T”. 

Sugere, contudo, e acertadamente, que seja uma folha suficiente para atender às anotações de 

“uma conta T gigante”. A seguir, orienta para que sejam abertas tantas contas T quantas forem 

necessárias para atender a todas as contas do balanço patrimonial. No terceiro passo da sua 

orientação consta: 

Explique a alteração entre os saldos inicial e final da conta T mestra, caixa, 
mediante a identificação das alterações ocorridas nas demais contas, isto é, 
reconstituindo os lançamentos feitos originalmente nas contas outras que não o 
caixa, durante o período. Isso é feito por meio da identificação dos lançamentos 
originalmente efetuados nas contas em questão, e da realização desses lançamentos 
nas mesmas contas incluídas na folha de trabalho. A única extensão é que os 
lançamentos na conta mestra, Caixa, devem ser classificados como operacionais, de 
investimento ou de financiamento. Utilizando esse procedimento, você terá gerado 
informação suficiente para explicar a alteração do saldo de caixa. (STICKNEY, 
2001, p. 187) 

Para elaborar a DFC pelo método direto, Weygandt; Kieso; Kimmel (2005) utiliza a 

técnica do passo a passo denominando, porém, como etapas. Para elaborá-la, informa ser 

necessário provocar um “ajuste de cada item na demonstração de resultado pelo regime de 

competência para o regime de caixa” (WEYGANDT; KIESO; KIMMEL, 2005, p. 667). Na 

etapa um, é determinado o aumento ou redução líquido do caixa mediante a comparação dos 

saldos do disponível, dos dois balanços patrimoniais consecutivos. 

Na etapa dois, é determinado qual o caixa líquido fornecido e utilizado pelas 

atividades operacionais, no caso dos recebimentos. Sua apuração é processada da seguinte 

maneira: “deduz-se o aumento nas contas a receber das receitas de vendas. Por outro lado, 

uma redução nas contas a receber é acrescentada às receitas de vendas, pois os recebimentos 

dos clientes excedem as receitas de vendas” (WEYGANDT; KIESO; KIMMEL, 2005, p. 

667). O mesmo raciocínio é aplicado para apurar os pagamentos a fornecedores e impostos, 

utilizando as contas de contra partidas correspondentes. 
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Na etapa três, é apurado o caixa líquido fornecido e utilizado pelas atividades de 

investimento e financiamento. Esse procedimento envolve as alterações de saldos das contas 

não-circulantes entre os balanços patrimoniais consecutivos e sua análise sobre se houve, 

decorrente delas ou não, impacto no caixa. 

2.10 VANTAGENS E DESVANTAGENS DA DFC VERSUS DOAR 

É freqüente encontrar, na literatura específica, alertas dos estudiosos, como Martins 

(1999), sobre a possibilidade de manipulação de valores nas demonstrações contábeis, assim 

como má conduta de profissionais da contabilidade, como os escândalos revelados 

recentemente nas mais variadas mídias. É fato que essa possibilidade existe, e a DFC é tão 

manipulável quanto qualquer outra demonstração contábil. Tal fato, entretanto, está sempre 

vinculado ao profissional, e não à formatação das demonstrações. 

Considerando o ambiente de discussão e estudos sobre a DFC, é própria a ocorrência 

de opiniões opostas, fato que ocorre com freqüência quando o entendimento sobre 

determinados assuntos não estão pacificados. Tal fato é refletido na coletânea de argumentos 

reproduzidos no Quadro 1, no qual se apresenta um trabalho de pesquisa que procura refletir o 

entendimento de alguns pesquisadores sobre as vantagens e desvantagens na DFC, quando 

comparada com a DOAR. 

VANTAGENS DESVANTAGENS 
AUTOR ARGUMENTO AUTOR ARGUMENTO 

Braga (1996) 
Encontra-se isento dos 
procedimentos de rateio usuais. 

Heath (1987) 
Diniz Filho 

(2003) 

Relato das atividades operacionais e 
das atividades-não caixa de 
financiamento e investimento ainda 
está confuso. 

Braga (1996) 

Focaliza a atenção do leitor ao valor 
“verdadeiro” (em sinônimo a 
objetivo) do dinheiro, considerado 
como a medida mais apropriada para 
mensurar a empresa em 
continuidade. 

Drtina; Largay 
(1985) 

O método indireto de apresentação 
da DFC pode não fornecer o Fluxo 
de Caixa das operações devido a 
problemas conceituais e práticos. 

Braga (1996) 
Possibilita à administração projetar 
o futuro da organização. 

Rutherford 
(1982) 

A DFC não se encontra isenta de 
rateios. 

Braga (1996) 

A maior confiabilidade do 
investidor relativa ao índice preço 
por ação/fluxo de caixa descontado 
por ação – em comparação ao P/L 
convencional – permite decisões de 
investimentos mais acertadas 

Rutherford 
(1982) 

Conceituou como maquilagem 
(windows dressing) o reflexo 
causado pelo corte, antecipação ou 
atraso consciente dos recebimentos 
e pagamentos de caixa. 

continua... 
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continuação... 
 

 
Braga (1996) 

 
Proporciona melhor visualização da 
capacidade de pagamento dos 
investimentos realizados e da 
política financeira empregada. 

 
Rutherford 

(1982) 

 
A DFC não está livre de 
manipulações de curto prazo.  

Braga (1996) 
Fornece melhor avaliação da 
qualidade de gerência financeira do 
negócio. 

Martins (1999) 

As chances de manipulação no 
Fluxo de Caixa são muito mais 
fáceis de se produzir e de forma 
“honesta”. 

Silva; Santos 
(1993) 

Dalbello 
(1999) 

Face à tendência mundial em adotar 
o Fluxo de Caixa e, portanto, a 
formação de um possível padrão e 
unificação da linguagem. 

Silva; Santos 
(1993) 

Apresenta menor volume de 
informações que a DOAR. 

Silva; Santos 
(1993) 

Diniz Filho 
(2003) 

Dalbello 
(1999) 

Maior facilidade de entendimento 
por visualizar melhor o fluxo de 
recursos financeiros. 

Silva; Santos 
(1993) 

Diniz Filho 
(2003) 

Apesar de se pensar o contrário, o 
Fluxo de Caixa é tão manipulável 
quanto qualquer outra informação 
contábil. 

Silva; Santos 
(1993) 

Dalbello 
(1999) 

Utiliza um conceito mais concreto, 
crítico em qualquer empresa e 
necessário no curto/curtíssimo 
prazo. 

Silva; Santos 
(1993) 

Existe uma tendência de utilização 
do método indireto, apesar de esta 
metodologia não ser a mais 
recomendada. 

Silva; Santos 
(1993) 

Tem utilidade para prever 
problemas de insolvência, e, 
portanto, avaliar o risco, o caixa e os 
dividendos futuros. 

Diniz Filho 
(2003) 

Dalbello 
(1999) 

Falta consenso sobre qual conceito 
de caixa utilizar. 

Diniz Filho 
(2003) 

Demonstração da real condição de 
pagamento das dívidas. 

Dalbello 
(1999) 

A informação do Fluxo de Caixa 
não evidencia para o usuário quantas 
despesas foram realizadas com 
antecedência ou quanto é devido em 
contas não-pagas. 

Diniz Filho 
(2003) 

A análise e fluxos de caixas 
passados evidenciam informações 
relevantes sobre os fluxos de caixa 
do futuro. 

  

Quadro 1 -Vantagens e desvantagens da DFC  
Fonte: Elaboração própria. 
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3 MÉTODO DE PESQUISA 

3.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

Esta pesquisa, essencialmente descritiva, se caracteriza como teórico-empírica, uma 

vez que teve suporte referencial que fundamenta a parte teórica e se realizou na realidade 

observável das grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí, SC. Os métodos de pesquisa 

adotados para o estudo foram o quantitativo, do tipo survey, na primeira fase de pesquisa, e o 

qualitativo, na fase seguinte. 

O método quantitativo, no entendimento de Oliveira (1997, p. 115), é utilizado para 

quantificar os dados obtidos nas pesquisas realizadas por meio de questionários e testes 

estandardizados e outras técnicas, permeando a utilização de métodos estatísticos dos mais 

simples até os mais complexos, como coeficiente de correlação ou análise de regressão. Na 

mesma linha de raciocínio, Richardson (1999, p. 70) afirma que, como o próprio nome indica, 

caracteriza-se pelo emprego da quantificação tanto nas modalidades de coleta de informações, 

quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas.  

Trujillo (2001, p. 5) explica “que as pesquisas quantitativas partem de um conjunto 

de resultados, empregando uma abordagem dedutiva”. Para Chizzotti (2005, p. 52), o método 

quantitativo prevê que se estabeleça a medida de variáveis preestabelecidas, buscando 

verificar e tornar clara a sua ascendência sobre outras e isto se fará “mediante a análise da 

freqüência de incidências e de correlações estatísticas. O pesquisador descreve, explica e 

prediz”. 

Em lugar de levantamento, com uma tradução livre, survey é um termo preferido 

pelos cientistas sociais, pois é associado, de forma imediata, ao método específico utilizado 

em pesquisas.  

As surveys, de acordo com May (2004), são um dos métodos utilizados com mais 

freqüência na pesquisa social, sendo também utilizadas por entidades governamentais, 

universidades, organizações militantes e pesquisadores acadêmicos. Basicamente, esse tipo de 

delineamento pretende “descrever ou explicar as características ou opiniões de uma população 

através da utilização de uma amostra representativa”. (MAY, 2004, p. 109) 

Os pesquisadores acadêmicos, conforme May (2004, p. 110), utilizam as surveys 
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com a finalidade de “testar aspectos de teorias sociológicas, psicológicas ou políticas”. Este 

tipo de técnica mede fatos, atitudes ou comportamentos, com o emprego de questões. Desta 

forma, é importante que as respostas obtidas sejam passíveis de categorização e quantificação, 

com a característica de “uma abordagem rigorosa que visa a retirar qualquer viés tanto quanto 

possível e produzir resultados que sejam replicáveis seguindo-se os mesmos métodos”. 

(MAY, 2004, p. 112).  

Neste estudo, utilizou-se o método quantitativo para apuração inicial do perfil de 

todos os 16 gestores contábeis das 16 grandes empresas têxteis do Vale do Itajai/SC, na fase 

de busca de dados sobre as próprias empresas quanto ao porte, faturamento e tempo de 

atividade. Nessa primeira fase, também se caracterizaram os gestores contábeis responsáveis 

pela elaboração da DFC, em relação à formação acadêmica, tempo de atividade no cargo e 

educação continuada. Da mesma maneira, fez-se a identificação das empresas em estudo 

quanto à importância da DFC e às possíveis razões e dificuldades para elaboração da mesma 

pelo método direto. Para tanto, enviou-se um questionário estruturado, com questões 

fechadas, em sua maioria, e algumas questões abertas. O questionário foi pré-testado em uma 

população com características semelhantes aos dos sujeitos sociais envolvidos no estudo. 

Realizou-se o pré-teste em Curitiba/PR, com a participação do Conselho Regional de 

Contabilidade, em maio de 2006. Considerado de fácil entendimento, foi enviado às indústrias 

têxteis selecionadas para a pesquisa. A estrutura do questionário e a forma de coleta e de 

análise de dados consta em item específico denominado Procedimentos de Coleta e de Análise 

de Dados, neste terceiro capítulo.  

A pesquisa qualitativa, por sua vez, segundo Deslandes (1994, p. 20), “responde a 

questões muito particulares”. Considerando que, nas ciências sociais, o nível de realidade não 

pode ser quantificado, a pesquisa qualitativa “trabalha com o universo de significados, 

motivos, aspirações, crenças, valores atitudes”, entre outros, correspondendo “a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser reduzidos à 

operacionalização de variáveis”. 

Richardson (1999, p. 79) entende que “o método qualitativo difere, em princípio, do 

quantitativo à medida que não emprega um instrumental estatístico como base do processo de 

análise de um problema. Não pretende numerar ou medir unidades ou categorias 

homogêneas”. O próprio Richardson (1999, p. 90) reforça esse entendimento registrando que 

“A pesquisa qualitativa pode ser caracterizada como a tentativa de uma compreensão 

detalhada dos significados e características situacionais apresentadas pelos entrevistados”. 

Trujillo (2001, p. 6) afirma que “As qualitativas buscam investigar se uma qualidade 
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está presente”, diferindo “fundamentalmente do método quantitativo, por não utilizar como 

núcleo do seu processo de elaboração dados estatísticos” (TRUJILLO, 2001, p. 6). 

O método qualitativo tem por característica fundamentar-se em dados colecionados nas 

interações interpessoais, na vivência de situações com os informantes, tendo seu significado 

apurado segundo a importância que estes dão aos seus atos. “O pesquisador participa, compreende 

e interpreta” (CHIZZOTTI, 2005, p. 52). É ainda Chizzotti (2005, p. 78) que mais objetivamente 

argumenta que, no método qualitativo, “os pesquisadores se dedicam à análise dos significados 

que os indivíduos dão às suas ações, no meio ecológico em que constroem suas vidas e suas 

relações, à compreensão do sentido dos atos e das decisões dos atores sociais” ou, ainda, “aos 

vínculos indissociáveis das ações particulares com o contexto social em que estas se dão” 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 78).   

Com a mesma visão de Chizzotti (2005), Oliveira (2002b, p. 116) explica que o 

método qualitativo permite ao pesquisador “apresentar-se de uma forma adequada para poder 

entender a relação de causa e efeito do fenômeno e conseqüentemente chegar à sua verdade e 

razão”. Assim, se o pesquisador se deparar com uma situação em que os dados encontram-se 

entranhados em grande complexidade e que sua apresentação exata é quase impossível, a 

pesquisa qualitativa pode ser a alternativa mais viável. Portanto, para Oliveira (2002b, p. 

117), “está correto afirmarmos que a pesquisa qualitativa tem como objetivo, situações 

complexas ou estritamente particulares”.  

Analisando essa mesma característica da dificuldade de apontar o exato conceito para 

o método qualitativo, Alves-Mazzotti; Gewandsznajder (1998, p. 145) afirmam que “ao 

contrário do que ocorre com as pesquisas quantitativas, as investigações qualitativas, por sua 

diversidade e flexibilidade, não admitem regras precisas, aplicáveis a uma ampla gama de 

casos”. De forma mais direta, Trujillo (2001, p. 5) explica “que as pesquisas qualitativas 

originam-se das observações para generalizar, empregando a intuição”. 

Neste estudo, o método qualitativo pautou a coleta de dados primários junto aos 

respondentes por meio de entrevista pessoal, gravada com autorização dos respondentes, na 

segunda fase da pesquisa de campo. Estiveram neste grupo de respondentes somente alguns 

dos gestores contábeis que realizavam a DFC por algum dos métodos possíveis, podendo 

assim contribuir mais efetivamente para o aumento do conhecimento do assunto em estudo. 

Nessa segunda fase, foram quatro os gestores entrevistados, sendo os que apresentaram a 

maior simetria com o foco do estudo, ou seja, empregavam a DFC com o método indireto. 

Como já afirmou Deslandes (1994, p. 22), “os métodos quantitativos e qualitativos 

não se opõem. Ao contrário, se complementam, pois a realidade abrangida por eles interage 
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dinamicamente, excluindo qualquer dicotomia”. Desta forma, a adoção dos dois métodos de 

pesquisa, de forma conjunta, propicia um enriquecimento e uma amplitude maior para o 

entendimento do foco da pesquisa.  

O delineamento da pesquisa foi descritivo, entendendo-se por aquele que descreve o 

que é encontrado durante a pesquisa. Oliveira (1997, p. 114) define a pesquisa descritiva 

como “Um tipo de estudo que permite ao pesquisador a obtenção de uma melhor 

compreensão do comportamento de diversos fatores e elementos que influenciam determinado 

fenômeno”. O mesmo autor complementa afirmando que esse tipo de pesquisa “É certamente 

o tipo de estudo mais adequado quando o pesquisador necessita obter melhor entendimento a 

respeito do comportamento de vários fatores e elementos que influem sobre determinados 

fenômenos” (OLIVEIRA, 1997, p. 115). 

Dessa forma, o delineamento da pesquisa foi descritivo, com método quantitativo, do 

tipo survey, em sua primeira fase, e com método qualitativo, na segunda parte, buscando 

aumentar o entendimento do contexto de realização da pesquisa e o entendimento dos 

respondentes sobre o tema de estudo. 

3.2 POPULAÇÃO E AMOSTRA  

Por se tratar de estudo que se insere na linha de pesquisa de contabilidade financeira, 

que se conecta ao campo da controladoria por meio do uso das informações geradas, o 

presente estudo abrange a mesma população caracterizada nos estudos anteriores de Fistarol 

(2004) e Andreatta (2004), qual seja, as grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí/SC.  

Tanto Fistarol (2004, p. 83) como Andreatta (2004, p. 64-65) utilizaram, em 2005, 

como fonte primária para identificar as maiores indústrias do setor têxtil do Vale do Itajaí, o 

banco de dados da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC). Definiu-se 

a população de estudo, primeiramente, como 31 empresas. Na verificação mais localizada, em 

termos geográficos, percebeu-se, entretanto, que 18 se localizavam, realmente, no Vale do 

Itajaí, SC. Escolheu-se esse universo de pesquisa, então, de forma não-probabilística, com a 

intenção de dar continuidade e aprofundar os estudos anteriormente realizados sob o aspecto 

da controladoria. Os parâmetros para definir esse universo foram os seguintes: a) faturamento; 

e b) número de empregados.  

Quanto ao faturamento, segundo Fistarol (2005, p. 82), as maiores indústrias têxteis 
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do Vale do Itajaí são aquelas cujo faturamento anual situa-se entre R$ 20.000.000,00 e R$ 

100.000.000,00, de acordo com uma instrução interna de 2000, do Banco do Brasil. Ainda 

segundo o critério utilizado pela Receita Federal, em vigor em 2005, são as empresas que 

apresentam um faturamento superior a R$ 1.200.000,00 no ano. 

Em função do número de empregados, segundo Fistarol (2004, p. 82) e Andreatta 

(2004, p. 64), as empresas de grande porte devem ter mais de 500 empregados, de acordo com 

o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2004). Procurando 

atualizar esses parâmetros para este trabalho, em novembro de 2005, realizou-se pesquisa na 

Lei no 9.317/96, art. 2º, e no SEBRAE (2005), constatando-se que os mesmos valores 

permaneciam vigentes.  

Necessário se faz registrar, entretanto, que, nesse mesmo mês de novembro de 2005, 

entrou em vigor a Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, na qual o valor de R$ 

1.200.000,00, considerado em 2004 pela Receita Federal, foi alterado para R$ 2.400.000,00. 

Também se buscou a atualização das empresas existentes, junto à FIESC (2005). A 

relação confirmou as mesmas 31 empresas encontradas nas duas pesquisas realizadas 

anteriormente (FISTAROL, 2004; ANDREATTA, 2004).  

A população definida para este trabalho compunha-se, inicialmente, das 18 indústrias 

de grande porte do setor têxtil, situadas geograficamente ao longo da Vale do Itajaí. 

Decorrente de resultados apurados na primeira fase da pesquisa, detectou-se que duas 

empresas da amostra não correspondiam ao perfil necessário para o estudo, em virtude de uma 

constituir-se em uma unidade fabril, tendo todas as funções administrativas desempenhadas 

pela unidade situada em São Paulo, inexistindo, portanto, o gestor contábil; e a outra por 

haver terceirizado totalmente a elaboração das suas demonstrações contábeis para um 

escritório especializado. Assim, considerando o reduzido número de elementos para 

estabelecer uma amostra, a pesquisa de campo foi realizada com o total da população de 16 

indústrias, sendo, portanto, censitária, ou seja, a amostra é a própria população. A relação das 

empresas pesquisadas consta do Apêndice A. 

3.3 PROCEDIMENTOS DE COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

A coleta de dados foi levada a efeito, em sua primeira fase, por meio de um 

questionário estruturado, com questões fechadas, em sua maioria, e algumas questões abertas. 

Esse questionário totalizou 24 questões, apresentadas no Apêndice B.  
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Gil (1999, p. 128) menciona que: 

Pode-se definir questionário como a técnica de investigação composta por um 
número mais ou menos elevado de questões apresentadas por escrito às pessoas, 
tendo por objetivo o conhecimento de opiniões, crenças, sentimentos, interesses, 
expectativas, situações vivenciadas etc. 

Chizzotti (2005, p. 55) explica que: 

O questionário consiste em um conjunto de questões pré-elaboradas, sistemática e 
seqüencialmente dispostas em itens que constituem o tema da pesquisa, com o 
objetivo de suscitar dos informantes respostas por escrito ou verbalmente sobre 
assunto que os informantes saibam opinar ou informar. 

Ainda sobre o assunto questionário, Samara (1994, p. 29) se pronuncia afirmando 

que sua estrutura deve seguir uma “seqüência lógica de perguntas que não podem ser 

modificadas nem conter inserções pelo entrevistador. As perguntas são feitas exatamente 

como estão escritas no formulário de coleta de dados”. 

Procedeu-se à operacionalização do envio dos questionários por contato telefônico 

com cada uma das 18 empresas consideradas inicialmente no estudo, buscando contatar o 

contador da empresa, uma vez que, em última instância, a elaboração da DFC estaria afeta às 

suas funções. No contato telefônico, o pesquisador apresentava-se como aluno de curso de 

Pós-Graduação em Ciências Contábeis (PPGCC) da Universidade Regional de Blumenau 

(FURB), em fase de elaboração da sua dissertação de mestrado, que abordava as 

demonstrações contábeis elaboradas pelas grandes empresas têxteis de Santa Catarina, 

particularmente a DFC.  

Em todas as empresas, no primeiro contato ou em tentativas subseqüentes, o 

pesquisador obteve êxito ao falar pessoalmente com todos os contadores responsáveis, exceto 

nas duas empresas que foram excluídas da amostra por não apresentaram o perfil necessário, 

como já devidamente esclarecido. Na seqüência, recebeu-se permissão para o envio do 

questionário que buscava caracterizar as empresas, seus gestores e formas de controles, assim 

como seu conhecimento e disposição em elaborar a DFC pelo método direto.  

Nessa primeira etapa, com o método de pesquisa quantitativo, considerando o 

conhecimento e a identificação da população definida e sua localização, foi possível a 

utilização do correio eletrônico, e-mail, para envio do questionário. Verificou-se, nessa etapa, 

se todos os respondentes haviam recebido o questionário e se o haviam entendido, utilizando-

se tanto o telefone como o correio eletrônico. 

Neste ponto, cabe destacar que todas as 16 empresas devolveram os questionários, 
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embora nem todas as questões tenham sido respondidas, e que algumas questões permitiam 

múltiplas opções, excedendo, portanto, o total da amostra.  

Após o retorno dos questionários e tabulados os seus dados, verificou-se que apenas 

quatro profissionais das 16 empresas pesquisadas tinham condições de participar da fase 

seguinte da pesquisa, pois se identificava, simultaneamente, haver conhecimento do 

pesquisado sobre a DFC, sendo por ele elaborada na empresa. Dessa maneira, na segunda fase 

da pesquisa, que previa uma pesquisa de campo com o emprego do método qualitativo, 

realizou-se, por meio da técnica de coleta de dados, entrevista pessoal, semi-estruturada, 

apoiada em uma pauta ou roteiro previamente elaborado, com base na literatura revisada. As 

entrevistas foram gravadas com a autorização dos respondentes.  

Para Chizzotti (2005, p. 45), “a entrevista é uma comunicação entre dois 

interlocutores, o pesquisador e o informante, com a finalidade de esclarecer uma questão”.  

Triviños (1987, p. 146), por sua vez, afirma que se pode  

[...] entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela parte de certos 
questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam à 
pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de 
novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem as respostas do 
informante. Desta maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado pelo 
investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da pesquisa (Grifos no 
original) 

Cabe ressaltar que a entrevista foi precedida de novo contato telefônico e, devido à 

surpreendente resistência dos pesquisados escolhidos em concedê-la, com alegação, na 

maioria das vezes, de falta de tempo, reforçou-se o pedido por meio do PPGCC e do Centro 

de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA) da FURB e do Conselho Regional de Contabilidade de 

Santa Catarina que, gentilmente, recomendou que os gestores contábeis atendessem aos 

apelos do pesquisador. Esse pedido foi feito por escrito, sendo enviado por fax para os 

contadores em questão, tendo sido realizado telefonema confirmando o recebimento. Assim, 

as quatro entrevistas foram realizadas, tendo sido gravadas com a concordância dos 

entrevistados e, posteriormente, transcritas em sua íntegra. Na fase de coleta de dados por 

meio de entrevista, o procedimento foi apresentar aos entrevistados uma pauta ou roteiro 

básico, conforme a literatura revisada neste estudo para fundamentação teórico-empírica sobre 

o assunto da DFC e dos métodos indireto e direto, como um guion para evitar a prolixidade 

nas respostas e mesmo a sobreposição de respostas para perguntas distintas. 

Entende-se o emprego do guion como mais uma técnica de pesquisa para orientação 

das entrevistas, que tem por objetivo evitar o transbordamento do assunto para áreas que não 
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são o foco da pergunta e que fornece ao respondente alguns limites e pontos de abordagem 

nos quais o mesmo deve manter a sua argumentação. Este recurso não teve por objetivo 

limitar ou restringir as respostas, mas tornar o retorno sobre a pergunta realizada centrado, 

direto e fluido.  

Assim, com base na orientação existente na revisão de literatura, a intenção da 

primeira parte da pesquisa foi buscar as informações necessárias para responder, de forma 

quantitativa, as características principais necessárias para situar o contexto de estudo e 

responder às questões e objetivos de pesquisa definidos. 

Na segunda parte, qualitativa, o estudo desenvolveu-se no sentido de buscar 

respostas visando aumentar a compreensão sobre o assunto em si, ou seja: a) se os 

respondentes entendiam do que se trata a DFC, pelo método direto; b) se percebiam quais 

seriam os benefícios dessa adoção; c) se não a adotavam, quais seriam essas razões; e, ainda, 

d) realizar uma avaliação da proposição de diretrizes de método de execução da contabilidade, 

que possibilitaria a obtenção de todas as informações necessárias para elaboração da DFC, 

pelo método direto. 

Os dados quantitativos coletados na primeira fase foram objeto de tratamento 

estatístico descritivo, na forma de testes de proporção, e, dentro do possível ou necessário, 

foram distribuídos em tabelas e gráficos. 

Para a segunda parte, qualitativa, foi realizada uma análise do conteúdo das 

entrevistas. Gil (1999, p. 168) afirma que a análise tem “como objetivo organizar e sumariar 

os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas ao problema proposto para 

investigação”. Chizzotti (2005, p. 98) vai mais longe quando afirma que “O objetivo da 

análise de conteúdo é compreender criticamente o sentido das comunicações, seu conteúdo 

manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas”. 

Bardin (1977, p. 21) conceituou o método de análise de conteúdo como 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações, visando, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, obter indicadores 
quantitativos ou não, que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção/recepção (variáveis inferidas) das mensagens. 

Com o sentido apontado por Bardin (1977), analisaram-se as entrevistas buscando 

atender às questões e aos objetivos que nortearam a pesquisa, procurando contribuir com uma 

sistematização para adoção do método de elaboração da DFC, pelo método direto, para o 

contexto das 16 maiores indústrias têxteis do Vale do Itajaí. 
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3.4 DEFINIÇÕES DE TERMOS 

Ao longo do texto da dissertação, os termos de pesquisa foram sendo definidos. 

Desta forma, pretendeu-se contribuir para aumentar a compreensão do assunto. Entretanto, 

ainda procurando assegurar maior entendimento do que está sendo estudado, apresentam-se, a 

seguir, os termos julgados mais relevantes para este trabalho. 

O Balancete Contábil, peça inicial de qualquer sistema de informação contábil, traz 

uma quantidade de informações e ainda assevera a exatidão dos dados contábeis por meio do 

equilíbrio de suas totalizações. 

A Conta Contábil é elemento de rotulação, concentração e acumulação dos dados 

contábeis. 

A DFC, nova demonstração contábil, reúne características mais amplas do que a 

DOAR e, por tal razão, está recebendo a convergência de grande parte dos profissionais e 

estudiosos, com o objetivo de torná-la obrigatória, seja elaborando-a pelo método indireto ou 

pelo método direto. 

A DOAR, demonstração contábil obrigatória, tem por finalidade informar as 

variações específicas das movimentações financeiras das organizações, sendo atualmente 

passível de substituição pela DFC. 

O Lançamento Contábil, concretização da ocorrência contábil, possui um mecanismo 

cujo entendimento é indispensável para “pensar” a contabilidade. Sua acumulação de dados 

culmina, em um primeiro momento, nas informações disponibilizadas no balancete contábil. 

O Método Direto, forma de elaboração da DFC, seria a mais legítima representante 

da finalidade da demonstração, tendo em vista que admite apenas informações que tenham 

envolvido a movimentação dos recursos constantes no disponível. 

O Método Indireto, forma de elaboração da DFC, guarda muita semelhança com a 

própria DOAR e, por isso, recebe parte das mesmas críticas. 

O Plano de Contas, núcleo básico para orientação dos procedimentos contábeis, é 

informação fundamental para entendimento dos procedimentos de uso dos lançamentos 

contábeis. 
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4 RESULTADO DA PESQUISA 

Neste capítulo, descrevem-se e analisam-se os dados coletados na pesquisa de 

campo, em duas etapas, oriundos de levantamento de dados primários, realizada e tendo como 

amostra censitária as 16 grandes empresas têxteis da região do Vale do Itajaí/SC. Realizou-se 

esta pesquisa em consonância com o referencial teórico revisado e com as questões e 

objetivos de pesquisa definidos. Apresentar-se-ão os resultados na mesma seqüência dos 

objetivos específicos, guardando, ainda, a seqüência da primeira e da segunda etapas de 

pesquisa. 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS GESTORES CONTÁBEIS 

As tabelas de 1 a 3 concentram os dados obtidos com as respostas dos respondentes à 

questão 1 do questionário, que solicitava informações sobre a formação acadêmica e o tempo 

de atividade profissional de contador dos respondentes.  

Tabela 1 – Distribuição dos respondentes quanto à formação acadêmica  

Formação Número Percentual % 
Graduação em Contabilidade 11 84,6 
Técnico em Contabilidade 2 15,4 
Total 13 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Tabela 2 – Distribuição dos respondentes quanto ao tempo de atividade profissional de 
contador 

Tempo de atividade Número Percentual % 
De 1 a 10 anos 6 54,5 
De 11 a 20 anos 5 45,5 
Total 11 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Tabela 3 – Tempo de atividade profissional de contador dos respondentes 

Média 
(anos) 

Mediana 
(anos) 

Desvio- Padrão 
(anos) 

Mínimo 
(anos) 

Máximo 
(anos) 

N Tempo de 
Atividade 

8,31 6 7,44 2 20 11 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A Tabela 4 apresenta as respostas solicitadas às questões 2 e 3 do questionário 

remetido. 

Tabela 4 – Distribuição dos respondentes quanto à existência de outra graduação 

Existência de outra graduação Número Percentual % 
Sim 1 7,7 
Não 12 92,3 
Total 13 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

As características dos gestores contábeis das empresas estudadas, em relação à 

formação acadêmica, tempo de atividade no cargo e educação continuada, apresentou o 

seguinte resultado: das 16 empresas selecionadas, todas responderam, representando, 

estatisticamente, 100% da população estudada. Cabe ressaltar que, das 16 empresas que 

responderam ao questionário, apenas 13 sujeitos sociais responderam a este item, 

correspondendo a 81% do esperado.  

Tratando estatisticamente os dados apresentados nas tabelas de 1 a 4, pode-se afirmar 

que os contadores representam 84,6% dos profissionais responsáveis pela contabilidade das 

grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí e os técnicos em contabilidade, 15,4%. 

Quanto ao tempo de atividade profissional, a análise estatística registra 8,31 anos 

como média, ocorrendo um desvio-padrão de 7,44. Complementando a análise, encontra-se o 

valor mínimo de dois anos e o máximo de 24 anos. Pode se revelar de alguma utilidade 

ressaltar, visando a uma análise mais aprofundada, o desvio-padrão encontrado. Sabe-se que o 

desvio-padrão informa sobre a dispersão dos dados em torno da média obtida: quanto maior 

seu valor, maior é a dispersão. Portanto, para uma avaliação mais acurada, o desvio-padrão 

deve ser analisado em conjunto com a quantidade de elementos constantes nos intervalos das 

classes. No caso, nota-se quase um equilíbrio entre a quantidade de elementos, permitindo 

deduzir que a média de anos de atividade exige a aplicação de uma folga no limite 

encontrado, e não uma aceitação pura e simples do seu número. 

No que tange à formação acadêmica dos profissionais responsáveis pela 

contabilidade das grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, apenas 7,7% têm duas 
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graduações, incluída a de contador, isto é, apenas um respondente, sendo Direito a sua 

segunda graduação.  

A questão 4 do questionário complementa as informações para registrar a 

qualificação dos gestores contábeis nas grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí. A referida 

questão indagou se os respondentes complementaram suas qualificações profissionais e 

acadêmicas agregando cursos de pós-graduação. Um total de treze respondentes declinou a 

informação, sendo que apenas dois deles não cursaram pós-graduação. Os onze restantes 

realizaram cursos de pós-graduação em: Contabilidade Tributária; Administração Financeira e 

Direito Tributário; Finanças; MBA em Administração de Negócios; Especialização em 

Auditoria; Contabilidade na Fundação Getúlio Vargas (FGV); Especialização em Direito 

Tributário; Contabilidade de Gestão de Empresas e Negócios; Controladoria; e Contabilidade 

Financeira e Auditoria. Percebe-se, claramente, que os respondentes complementam seus 

estudos dentro da área de atuação, em sua maioria. 

Ainda outra questão aberta – a questão 4 do questionário – solicitada aos 

respondentes indagava sobre a sua função designada na empresa em que trabalhavam. Dos 

gestores contábeis das 16 grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, apenas 13 responderam 

a questão, tendo sido apuradas as seguintes funções: um supervisor contábil, sete contadores, 

um gerente de controladoria, um controller, um técnico em controladoria, um analista contábil 

e um coordenador contábil. 

4.2 GESTORES CONTÁBEIS - ELABORAÇÃO DA DOAR E INTERESSE PELA DFC 

A Tabela 5 expõe os dados apurados em resposta à questão 5 do questionário. 

Tabela 5 – Distribuição dos respondentes quanto à elaboração da DOAR 

Elabora a DOAR Número Percentual % 
Sim 10 77,0 
Não 3 23,0 
Total 13 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

As respostas obtidas à questão 5 do questionário permitiram apurar que, das grandes 

indústrias têxteis do Vale do Itajaí, 77% elaboram a DOAR e 23% não elaboram. Pelo estudo, 

não se apuraram a forma jurídica das empresas, se S/A’s de capital aberto ou fechado, e o 
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valor do patrimônio líquido, podendo ocorrer que tal informação influencie a elaboração da 

DOAR. 

No grupo de questões que buscavam estabelecer a elaboração ou não da DOAR, 

havia uma – a questão 6 do questionário – que indagava, para aqueles respondentes que não 

elaboravam a DOAR, quais outras demonstrações elaboravam, devendo mencioná-las em 

ordem crescente de prioridade, por ser uma questão aberta. Entre os respondentes, apenas 3 

revelaram que não elaboram a DOAR. Desses, apenas 2 responderam que elaboram outras 

demonstrações, optando apenas por mencionar as demonstrações informadas. O primeiro 

respondente citou “D.R.E. societária e gerencial, relatório de informações de custos, evolução 

do faturamento por região e ativo e passivo”, enquanto o segundo respondente informou 

“DFC e DRE”. 

A Tabela 6 apresenta os dados apurados em resposta à parte da questão 7 do 

questionário. 

Tabela 6 – Distribuição dos respondentes quanto à elaboração da DFC (modelo FAS 95) 

Elabora a DFC modelo FAZ 95 Número Percentual % 
Sim 4 25,0 
Não 12 75,0 
Total 16 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Decorrente dos dados apurados das grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, 25% 

elaboram a DFC seguindo o modelo da FAS 95, e 75% não elaboram. Outra questão 

complementar a esta, a de número 12, só que aberta, trazia a contribuição dos respondentes 

que não elaboram a DFC, no sentido de que externassem a razão ou razões por não fazê-lo. 

Dos 12 respondentes possíveis apenas 4 responderam. Com tão poucos retornos, optou-se por 

apenas transcrever as respostas, sendo uma, “que elaboram a DFC gerencial”; duas respostas 

para “que não foi solicitada a elaboração” e outra “que não havia avaliado eventuais 

vantagens de elaborar a DFC”. 

Na Tabela 7, apresentam-se os dados referentes à questão 10 do questionário. 

Tabela 7 – Distribuição quanto informações para empresas pelos métodos da DFC (FAS 
95) 

Qual método é mais informativo? Número Percentual % 
Método direto 6 75,0 
Método indireto 2 25,0 
Total 8 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Com base nos dados apurados junto aos gestores contábeis das grandes empresas 

têxteis do Vale do Itajaí que responderam à questão 10, obteve-se que 75% dos respondentes 

consideram o método direto mais informativo e 25% consideram o método indireto mais 

informativo. 

A Tabela 8 comporta os dados apurados segundo respostas à questão 13 do 

questionário. 

Tabela 8 –  Distribuição do método direto e da DFC para informações das variações das 
origens e aplicações de recursos disponíveis na empresa 

A DFC informa melhor sobre o disponível das empresas? Número Percentual % 
Sim 6 75,0 
Não 2 25,0 
Total 8 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Os dados apresentados na Tabela 8 mostram que 75% dos gestores contábeis das 

grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí participantes desta pesquisa consideram que a DFC 

pelo método direto informa com mais propriedade as variações ocorridas no disponível das 

empresas, enquanto 25% consideram que a DFC não possui melhor capacidade informativa 

sobre a variação do disponível das empresas. 

A Tabela 9 reflete as respostas obtidas à questão 15 do questionário. 

Tabela 9 – Distribuição da periodicidade de elaboração da DFC do FAS 95 nas empresas 

Qual a periodicidade de elaboração do DFC FAZ 95? Número Percentual % 
Mensal 2 40,0 
Trimestral 2 40,0 
Anual 1 20,0 
Total 5 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Decorrente da própria dinâmica e enfoque da pesquisa, apenas os quatro 

respondentes constantes na Tabela 6, que apurou aqueles que elaboram a DFC pelos métodos 

recomendados pelo FAS 95, encontram legitimidade para responder à questão 15 do 

questionário, representando, neste momento, 100% da amostra. 

Assim, a questão sobre a periodicidade com que a DFC, conforme o modelo do FAS 

95, é elaborada pelas grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, registra que, mensalmente, é 

elaborada por 40% dos respondentes. O mesmo percentual de 40% elabora trimestralmente a 

DFC. Ainda um dos respondentes, além de trimestral, elabora anualmente a DFC. 
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A Tabela 10 apresenta as respostas dadas à questão 16 do questionário. 

Tabela 10 – Distribuição da relevância de demonstrações distintas para ocorrências 
econômicas e exclusivamente financeiras 

É relevante separar as informações econômicas e as financeiras? Número Percentual % 
Sim 7 78,0 
Não 2 22,0 
Total 9 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

A apuração dos dados da questão 16 revela que, na opinião dos gestores contábeis 

das grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, 78% consideram que é relevante ter 

demonstrações contábeis que informem os dados econômicos e exclusivamente financeiros 

separadamente, enquanto 22% não consideram importante. 

A Tabela 11 apresenta os dados tratados estatisticamente no que se refere às 

respostas dadas à questão 18 do questionário. 

Tabela 11 – Distribuição da DFC pelo FAS 95 e das necessidades informacionais das 
empresas 

A DFC utilizada atende a todas as necessidades informacionais? Número Percentual % 
Sim 4 100,0 
Não 0 0,0 
Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nesta questão, apenas os quatro respondentes da Tabela 6 encontram legitimidade 

para respondê-la, representando, neste momento, 100% da amostra. Assim, a questão sobre a 

satisfação dos gestores contábeis das grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, com as 

informações obtidas com a DFC, conforme o modelo da FAS 95, registra 100% para o 

presente estudo. 

A Tabela 12 reflete os dados apurados em resposta à questão 19 do questionário. 

Tabela 12 – Distribuição da DFC do FAS 95 pelo porte das empresas 

Para qual porte de empresa a DFC do FAS 95 é recomendável? Número Percentual % 
Médio porte 4 26,0 
Grande porte 4 26,0 
Todas 7 48,0 
Total 15 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Após a apuração dos dados, no entender dos gestores contábeis das grandes empresas 

têxteis do Vale do Itajaí, 26% consideram que seria recomendável que a DFC fosse elaborada 
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pelas empresas de médio porte. O mesmo porcentual de 26% tem o entendimento de que seria 

recomendável para apenas as grandes empresas e 48% entendem que a elaboração da DFC 

seria recomendável para as empresas de todos os portes. 

Cabe ressaltar que o parâmetro para enquadrar uma empresa em qualquer das 

categorias referidas acompanha aqueles mencionados na legislação e utilizados pelos órgãos 

públicos e entidades financeiras, obedecendo aos critérios de faturamento ou quantidade 

empregados registrados. 

4.3 O ENTENDIMENTO DA VALIDADE, IMPORTÂNCIA E QUALIDADE DA DFC 

A Tabela 13 reflete, com tratamento estatístico, as respostas obtidas para a questão 

17 do questionário.  

Tabela 13 – Distribuição das finalidades da DFC pelo FAS 95 

Para qual finalidade as informações obtidas com a DFC pelo FAS 
95 são utilizadas? 

Número Percentual % 

Planejamento 1 20,0 
Tomada de decisões 1 20,0 
Todas (orçamentos, planejamento e tomada de decisões) 3 60,0 
Total 5 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Nesta questão, apenas os quatro respondentes constantes na Tabela 6 encontram 

legitimidade para respondê-la, representando, agora, 100% da amostra. 

Com referência à questão 17, que pretendeu apurar para quais finalidades as 

informações obtidas nas DFC’s do FAS 95 são utilizadas, constatou-se o seguinte: 20% são 

para planejamento; 20% dos gestores contábeis utilizam para tomada de decisões; e 60% 

utilizam para elaborar orçamentos, planejamento e tomada de decisões. 

A Tabela 14 apresenta, depois de tratamento estatístico, os dados apurados com as 

respostas à questão 20 do questionário. 

Tabela 14 – Distribuição da obrigatoriedade da DFC no modelo FAS 95 

A DFC deveria ser obrigatória? Número Percentual % 
Sim 8 80,0 
Não 2 20,0 
Total 10 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
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Para a pergunta que apurava a opinião dos respondentes quanto ao questionamento 

sobre a obrigatoriedade da DFC conforme o modelo do FAS 95, obteve-se o seguinte 

resultado: aqueles que consideram que deve ser obrigatória representam 80% e os que 

consideram que não deve ser obrigatória representam 20%. 

Na Tabela 15, estão representados os dados apurados em resposta à questão 21 do 

questionário. 

Tabela 15 –  Distribuição do conhecimento dos respondentes sobre a alteração 
propondo a substituição da DOAR pela DFC, em trâmite no Congresso 
Nacional 

Tem conhecimento da proposta de substituição da DOAR pela 
DFC? 

Número Percentual % 

Sim 9 82,0 
Não 2 18,0 
Total 11 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para a questão que procurou apurar a opinião dos respondentes quanto ao seu 

conhecimento sobre a proposta de alteração da Lei no 6.404/76, que pretende tornar 

obrigatória a elaboração da DFC para as empresas brasileiras, averiguou-se que aqueles que 

têm conhecimento representam 82% e os que desconhecem representam 18%. 

Na Tabela 16, estão registrados os resultados apurados com as respostas à parte da 

questão 7 do questionário. 

Tabela 16 – Distribuição dos métodos de elaboração da DFC pelo FAS 95 

Qual o método da DFC pelo FAS 95 que utiliza? Número Percentual % 
Método direto 0 0,0 
Método indireto 4 100,0 
Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Decorrente da própria dinâmica e enfoque da pesquisa, apenas os quatro 

respondentes constantes na Tabela 6, que tratava daqueles que elaboravam a DFC pelos 

métodos recomendados pelo FAS 95, encontram legitimidade para responder a essa questão, 

representando, agora, 100% da amostra. 

A questão indagava por qual método da DFC no modelo FAS 95 o respondente 

elaborava a DFC. A resposta apurada é de que 100% dos respondentes a elabora pelo método 

indireto. 
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A Tabela 17 traz a representação do resultado das respostas à questão 11 do 

questionário. 

Tabela 17 – Distribuição da responsabilidade sobre quem elabora a DFC pelo FAS 95 

Quem elabora a DFC utilizada é o respondente? Número Percentual % 
Sim 4 100,0 
Não 0 0,0 
Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

À semelhança da Tabela 16, apenas os respondentes da Tabela 6 encontram 

legitimidade para responder a esta questão, representando, agora, 100% da amostra. Essa 

questão procurava registrar se era realmente o respondente quem elaborava a DFC pelo 

método que usava. As respostas indicam que 100% dos respondentes elaboram, eles mesmos, 

a DFC utilizada. 

Embora o foco do presente estudo seja o método direto na DFC, incluiu-se a questão 

8 no questionário, com a característica de ser aberta, que indagava àqueles que realizavam a 

DFC pelo método indireto, qual a razão de não fazê-lo pelo método direto. Conforme a Tabela 

16, há apenas quatro respondentes que reúnem legitimidade para responder a esta questão. 

Para um dos respondentes, é “muito trabalhoso e informações insuficientes na contabilidade” 

e, para três respondentes, é apenas “muito trabalhoso.”  

Realizou-se uma tentativa de esclarecer o significado da expressão “muito 

trabalhoso”, quando da realização da parte qualitativa da pesquisa. O entendimento encontra-

se registrado na parte qualitativa da pesquisa. 

A Tabela 18 reflete parte dos dados tratados estatisticamente, decorrentes das 

respostas à questão 14 do questionário. 

Tabela 18 – Distribuição sobre a decisão de elaborar a DFC pelo FAS 95 

O método de elaborar a DFC utilizada foi decisão do respondente? Número Percentual % 
Sim 4 100,0 
Não 0 0,0 
Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Reunindo as mesmas características que a Tabela 17, também nesta somente os 

quatro respondentes constantes na Tabela 6 encontram legitimidade para responder à questão 

14, representando, agora, 100% da amostra. Essa questão procurava elucidar se o respondente 

é o responsável pela escolha do método da DFC do FAS 95. Responderam afirmativamente 

100% dos respondentes. 
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Na Tabela 19, estão representados os dados apurados com as respostas à parte da 

questão 14 do questionário. 

Tabela 19 – Distribuição das razões para elaborar a DFC do FAS 95 que utiliza 

Qual(is) a(s) razão(ões) pela(s) qual(is) optou pelo método da 
DFC do FAS 95 que utiliza? 

Número Percentual % 

Conhecia o método 1 14,0 
É mais fácil de elaborar 3 43,0 
Outras 3 43,0 
Total 7 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

No que se refere à questão 14, decorrente da própria dinâmica e enfoque da pesquisa, 

apenas os 4 respondentes constantes na Tabela 6, quanto a elaborarem a DFC pelos métodos 

recomendados pelo FAS 95, encontram legitimidade para respondê-la, representando 100% 

da amostra. 

Com referência a esta questão, que pretende apurar por qual das razões propostas os 

respondentes decidiram utilizar determinado método de elaboração da DFC, as respostas 

obtidas foram: 43%, por ser o método mais fácil de elaborar e 14%, pelo fato de já conhecer o 

método. Como era possível ter múltipla escolha, a opção por outras razões teve sinalização de 

3 dos respondentes, cujas descrições foram: “realização de cursos”, “por exigência da 

Bovespa” e “retrata melhor o disponível e foi recomendação da auditoria externa”. 

Como é possível depreender pelas respostas, a questão das vantagens e desvantagens 

entre os métodos parece não ter sido abordada pelos respondentes. Aparentemente, a 

execução da DFC é apenas uma das rotinas do departamento de contabilidade, não tendo 

merecido nenhuma reflexão quanto ao ganho no que se refere à qualidade informacional. 

Na Tabela 20, estão refletidos os dados apurados em resposta à questão 22 do 

questionário. 

Tabela 20 – Distribuição da utilidade de estudos para elaborar a DFC pelo método 
direto nas empresas  

Acha útil estudos para elaborar a DFC pelo método direto? Número Percentual % 
Sim 10 100,0 
Não 0 0,0 
Total 10 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Após análise das respostas dos respondentes para a questão que apurava a opinião 

sobre a validade de estudos que permitissem avanços para elaboração da DFC pelo método 

direto, constatou-se que 100% consideram útil a realização de tais estudos. 
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Na Tabela 21, apresenta-se o resultado apurado com as respostas à questão 23 do 

questionário. 

Tabela 21 – Distribuição da utilidade de um método para extrair a DFC pelo método 
direto nas empresas  

Considera útil um método extraindo o MD da contabilidade? Número Percentual % 
Sim 6 60,0 
Não 4 40,0 
Total 10 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Para a questão que apura se os respondentes consideravam útil um método que 

permitisse extrair a DFC pelo método direto, somente da contabilidade, obteve-se que 60% 

consideram útil esforços nesse sentido, enquanto 40% não têm a mesma opinião. 

A questão 23 teve seu escopo ampliado, pois foi incluída para aprofundamento na 

parte qualitativa da pesquisa, tendo na entrevista recebido uma contribuição no que concerne 

à especificidade, pois foram apresentadas as razões pelos respondentes. 

Na Tabela 22, está o resultado apurado com as respostas à questão 24 do 

questionário. 

Tabela 22 –  Distribuição da adoção do método direto para execução da DFC por 
empresas que utilizam o método indireto 

O respondente trocaria o método que utiliza para elaborar a 
DFC pelo direto? 

Número Percentual % 

Sim 2 50,0 
Não 2 50,0 
Total 4 100,00 

Fonte: dados da pesquisa. 
 

Quanto à questão 24, decorrente da própria dinâmica e enfoque da pesquisa, apenas 

os quatro respondentes que responderam à questão tratada na Tabela 6 encontram 

legitimidade para respondê-la, representando, agora, 100% da amostra. 

Em resposta à questão que pretendeu apurar se os respondentes que elaboram a DFC 

pelo método indireto, aproveitariam se tivessem a oportunidade de mudar para o método 

direto, uma vez que este seria elaborado no mesmo tempo e com a mesma facilidade daquele 

que usam, 50% responderam que trocariam, enquanto 50% não mudariam de método. 

Oportuno se faz registrar, que, para a questão 9 do questionário, que indagava 

àqueles que elaboram a DFC pelo método direto, quais demonstrações contábeis ou relatórios 

utilizavam, não houve respostas em decorrência de não existirem respondentes, conforme se 

conclui dos dados tratados na Tabela 16. 
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4.4 ENTENDIMENTO DOS RESULTADOS QUANTO À PESQUISA QUANTITATIVA 

Os dados concernentes à parte quantitativa da pesquisa de campo realizada com as 

maiores empresas têxteis da Vale do Itajaí e seus gestores contábeis, depois de analisados e 

tratados estatisticamente, revelaram a situação exposta a seguir. 

No que se refere ao perfil das empresas, encontrou-se o mesmo universo estudado 

por Andreatta (2004) e Fistarol (2004), excetuando duas empresas excluídas da amostra por 

não terem gestores contábeis responsáveis pela elaboração da demonstração em estudo. As 

empresas permanecem geograficamente na mesma região, ainda mantendo o mesmo perfil de 

operações nacionais e internacionais, sem ter ocorrido o surgimento de novos concorrentes. 

Essa estabilidade traz uma consistência maior ao presente trabalho que seguiu esses autores, 

pois se está diante do mesmo elenco de componentes da amostra que, de forma sólida, tem 

recebido atenção e pesquisa em áreas distintas de suas unidades operacionais. 

Os dados obtidos informam que, dos gestores contábeis das empresas estudadas, a 

sua maioria – 84,60% – tem formação superior com graduação em ciências contábeis e atua 

no mercado, em média, há 8 anos. É necessário, no entanto, ressaltar a apuração de um 

desvio-padrão da ordem de 7,44 da média. Com referência a cursos de pós-graduação, entre 

13 gestores que responderam à questão, apenas 2 não tinham esse aperfeiçoamento 

acadêmico. Cabe, ainda, enfatizar que a continuação dos estudos indica uma maciça 

concentração nas áreas de contábeis ou muito próximas, como administração e controladoria. 

Com referência às demonstrações contábeis DOAR e DFC, confirmou-se o esperado 

quanto à primeira, pois 77% dos respondentes executam sua elaboração; quanto à segunda – a 

DFC – estabeleceu-se o dado desconhecido, indicando que apenas 25% a elaboram. Nota-se, 

na utilização do termo fluxo de caixa, certa confusão dos gestores, levando alguns a 

responderem que a elaboram, apesar da identificação na pergunta de tratar-se da 

demonstração vinculada ao FAS 95. No que concerne a esses 25%, constatou-se que, na 

realidade, estavam se referindo ao fluxo de caixa gerencial para controle de recebimentos e 

pagamentos diários. Reforçando a efetividade das informações concernentes à DFC dos 4 

respondentes, todos são os executores de sua elaboração. 

Quanto aos métodos disponíveis para elaboração, o direto e o indireto, a maioria dos 

respondentes considera o método direto mais informativo e que reflete melhor as variações 

ocorridas no disponível das empresas. Existe um equilíbrio quanto à periodicidade de 

elaboração, sendo que a mesma quantidade de respondentes as elaboram mensal e 

trimestralmente, e a totalidade afirma que a DFC que utilizam atende totalmente as suas 
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necessidades informacionais. A grande maioria daqueles que elaboram a DFC informa que a 

finalidade de seu uso é elaborar orçamentos, planejamento e tomada de decisão. 

Sobre a questão que trata da necessidade de demonstrações que reflitam apenas 

informações econômicas e outras financeiras, 78% dos respondentes consideram relevante ter 

demonstrações distintas quanto aos dados econômicos e aos dados financeiros das empresas; 

48% consideram que a DFC é recomendável para todas as empresas; e apenas 26% se 

dividem igualmente entre empresas de médio porte e de grande porte. Mas 80% consideram 

que a DFC deveria ser obrigatória e 82% têm conhecimento da proposta que tramita no 

Congresso Nacional propondo a substituição da DOAR pela DFC. 

Quanto às razões para a elaboração da DFC que utilizam, simultaneamente, 3 dos 4 

respondentes o fazem porque a consideram a mais fácil de elaborar. Ao mesmo tempo, citam 

outras razões: por exigência da Bovespa; por ser recomendação da auditoria; e por retratar 

melhor o disponível. Já 100% dos respondentes consideram útil que sejam realizados estudos 

que permitam a elaboração da DFC pelo método direto, e 60% consideram válido o 

surgimento de um método que permita extraí-lo diretamente da contabilidade. 

Ao final, dos quatro respondentes que elaboram a DFC pelo método indireto, 50% 

estariam dispostos a trocar de método e os outros 50% não trocariam. 

4.5 DESCRIÇÃO DOS RESULTADOS DA PARTE QUALITATIVA DA PESQUISA 

Objetiva-se apresentar os resultados apurados da parte concernente à pesquisa 

qualitativa da dissertação, tendo por base as entrevistas levadas a efeito e reproduzidas em sua 

íntegra no apêndice correspondente. Realizaram-se as entrevistas com contadores 

responsáveis pela gestão contábil de grandes empresas têxteis do Vale do Itajaí, abordando o 

referencial teórico e os objetivos específicos desta dissertação.  

Quando solicitado aos respondentes que externassem seus pensamentos sobre as 

principais diferenças entre a DOAR e a DFC quanto aos métodos de elaboração, direto e 

indireto, considerando sua utilização no contexto de uma indústria têxtil de grande porte no 

Vale do Itajaí, as seguintes opiniões foram apresentadas: 

a) Respondente 1: É seu entendimento que a DOAR, além de ser muito sintética, 

ou talvez por isso mesmo, não agrega informações úteis. Com referência à DFC, 

esta oferece uma série de aberturas para diversificar as informações de forma 

analítica, tendo um melhor acompanhamento das contas. 
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b) Respondente 2: A DOAR também não é uma demonstração utilizada. É 

elaborada apenas por questões legais. Com referência à DFC, a mesma é 

elaborada, mas não são observados com rigor os aspectos técnicos, tendo sido 

feita a opção pela DFC, mais simples de elaborar. 

c) Respondente 3: Ateve-se exclusivamente às semelhanças e diferenças apontadas 

pela breve revisão de literatura fornecida. 

d) Respondente 4: No seu entendimento, a DOAR é mais fácil de fazer. No 

entanto, a DFC é mais explicativa, mais aberta e as pessoas que detêm 

conhecimento sobre o assunto têm maior facilidade para interpretar os dados da 

DFC. 

As respostas dos respondentes sobre as principais diferenças entre a DOAR e a DFC 

denotam atualidade com o pensamento acadêmico e público dominante. 

Solicitou-se que os respondentes discorressem sobre as principais vantagens e 

desvantagens dos métodos de elaboração da DFC. Perguntou-se, inclusive, se tinham alguma 

sugestão a incorporar àquelas constantes nos livros. As respostas obtidas foram: 

a) Respondente 1: No seu entendimento, as vantagens da DFC pelo método 

indireto são a utilidade para avaliar o movimento financeiro e para tomada de 

decisões e a simplicidade de elaboração. Não mencionou desvantagens. Quanto à 

DFC pelo método direto, considera-o mais completo em termos informacionais e 

que as informações são de melhor qualidade. 

b) Respondente 2: No seu entendimento, a DFC, de forma geral, permite surpresas 

agradáveis, uma vez que “quando a empresa proporciona lucro, a gente consegue 

acompanhar certinho a disponibilidade de caixa”. Ainda segundo este 

respondente, é possível acompanhar “o caixa que é proveniente destas operações 

que nós temos, partindo do lucro que foi propício no final de cada exercício”. 

Como desvantagem do método indireto, foi reforçada a questão já existente na 

literatura, quanto à interferência da legislação na contabilidade oficial. Segundo 

o respondente 2, “Contabilmente tens uma figura, fiscalmente tem que tratar de 

uma maneira diferente, para não seres autuado ou não ser chamado à atenção por 

uma auditoria externa ou um órgão competente que vai checar suas 

informações”.  

Uma vantagem mencionada na literatura quanto ao método direto, a de que 

poderia facilitar a sedimentação de uma cultura voltada a administrar as 

empresas com foco no fluxo de caixa, não é entendida como absoluta, pois ainda 
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é uma questão que “depende muito de ponto de vista ou de necessidade de cada 

empresa”. 

c) Respondente 3: Segundo seu entendimento, o método direto pode apresentar 

vantagem se a empresa possuir um bom sistema de gestão integrado, o qual, 

sendo bem parametrizado, permitirá obter a informação mais facilmente e a 

qualquer momento. Esse respondente considera, também, que a DFC pelo 

método direto “é uma peça mais rica no sentido de ter as informações mais 

claras”. 

d) Respondente 4: Para o respondente 4, o método indireto é mais fácil e prático 

de elaborar: “é rápido para conseguir extrair as informações”. Mas para o 

método direto é mais demorado, porque seria necessário ter um balancete bem 

organizado e bem estruturado. Para uma interpretação mais qualificada, “o direto 

seria melhor na realidade”. Contribuiu com o elenco de vantagens entre os 

métodos que foram expostos, acrescentando que o método direto disponibiliza “ 

uma informação mais nítida”. 

De forma geral, no que se refere às respostas apresentadas quanto às principais 

vantagens e desvantagens dos métodos de elaboração da DFC, existe concordância com o que 

a literatura registra. No entanto, não foi possível perceber a existência de um entendimento 

realmente profundo e intelectualmente refletido sobre todas as possibilidades dos métodos. 

Percebem-se respostas maquinais e que esses métodos ainda permanecem em grande parte 

desconhecidos dos usuários. 

Outra questão que foi abordada junto aos respondentes tratava do seguinte aspecto 

encontrado na literatura consultada: no método direto, deverá constar a totalidade dos 

pagamentos e recebimentos ocorridos pela atividade de uma empresa durante um determinado 

período de tempo; embora trabalhoso, é mais simples e elucidativo; para a realidade da 

maioria das empresas brasileiras, o método direto traz mais benefícios, principalmente para 

redução dos custos financeiros. Tendo sido apresentadas essas afirmações, os respondentes 

foram instados a externarem até que ponto, no seu entendimento, elas são verdadeiras, tendo 

em vista sua aplicação no contexto de uma indústria têxtil de grande porte no Vale do Itajaí, 

SC. Apresentam-se as respostas obtidas a seguir. 

a) Respondente 1: No seu entendimento, existe concordância quanto ao método 

direto ser mais trabalhoso e complexo de elaborar, porque, além das informações 

contábeis, seria necessário, ainda, “formatar alguns relatórios não da 

contabilidade, acho que ele requer mais relatórios em relação a auxiliares da área 
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financeira, vamos dizer”. Além de ter que “melhorar nosso controle interno para 

visar à questão do direto”. Quanto à questão da redução de custos financeiros, 

não houve pronunciamento. 

b) Respondente 2: Tem o mesmo entendimento apresentado pela literatura nas 

duas afirmações, muito embora, com referência ao método direto, exponha que 

”nunca o desenvolvi, não tenho essa experiência na prática, a gente nunca fez 

uma simulação com relação a isso”. 

c) Respondente 3: O respondente fundamenta sua resposta em dois aspectos: 

primeiramente que a empresa elabora um fluxo de caixa gerencial, em planilha 

excell, importando os dados do próprio sistema informatizado que atende à 

contabilidade. A empresa elabora a demonstração de fluxo de caixa pelo método 

indireto, mais é apenas para fins de publicação. 

d) Respondente 4: O respondente concorda que se as empresas utilizassem o 

método direto na DFC teriam ganhos financeiros decorrentes da maior nitidez 

dos gastos, o que poderia influenciar o total dos custos financeiros. 

Uma questão complementar que surgiu ao longo da entrevista foi: apesar de todas as 

argumentações a favor do método direto, o mesmo é adotado ou não em sua empresa? Quais 

as razões da adoção ou não? Há interesse em saber se a decisão pela opção da DFC utilizada 

foi ou não sua? Existem limitações de ordem superior que não lhe permitem substituir ou 

mudar a forma de fazer a DFC?  

a) Respondente 1: Observa-se que a opção pelo método da DFC sofre a influência 

de diversos fatores, não sendo uma decisão visando à qualidade da informação 

que será fornecida, mas uma mistura de: “necessidades de acordo com os 

registros contábeis que ocorreram”, “estrutura” que não permite flexibilidade e 

“dependendo da situação você vai adequando”. 

b) Respondente 2: Nesse caso, houve uma busca voluntária do gestor contábil – 

“Fui eu quem busquei, para ter mais uma ferramenta, além de contábil, 

gerencial” – muito embora, depois de montar o demonstrativo pretendido, 

apresentou-o para a auditoria externa que atende à empresa. O respondente 

complementou com uma opinião definitiva: “então eu vejo que a dificuldade é 

até a pessoa ou os contabilistas quererem buscar essas alternativas ou buscar 

esses elementos que agreguem para empresa; muitas vezes, a preguiça mental 

deixa a coisa demonstrando desvantagem.”.  
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Quanto à questão de limitação de alteração da forma de fazer a DFC, “eu diria 

que não”, respondeu o mesmo gestor. 

c) Respondente 3: O respondente não se pronunciou a respeito. 

d) Respondente 4: Segundo o seu entendimento, “se for feita a DFC pelo método 

direto, apresentada, com certeza vai ser aprovada”. O método que utiliza hoje, o 

indireto, foi herdado do executor anterior da função, não sabendo informar se era 

decisão da diretoria. 

A questão seguinte proposta aos entrevistados foi a seguinte: considerando o método 

direto, como este poderia ser modelado, ou seja, operacionalizado, tendo em vista sua 

aplicação no contexto de uma indústria têxtil de grande porte, situada no Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina?  

a) Respondente 1: Objetivamente, o respondente informou que: “não fiz assim, um 

estudo, mas eu tenho que mudar alguns procedimentos”. Também “tenho que 

pegar muitas informações auxiliares”. 

b) Respondente 2: Também de forma objetiva, a resposta foi: “se eu te falar agora 

uma coisa de antemão por uma questão desta, eu vou poder estar desvirtuando a 

minha resposta ou vou poder até te responder algo que eu não tenho domínio”; 

“a gente não se aprofundou pelo método direto, porque a gente achava que era 

uma ferramenta que não trazia valor agregado para nós”; para modelar o 

“método direto, eu não teria uma resposta para te dar, não teria nenhuma 

sugestão”. 

É convicção do entrevistador que muitos gestores contábeis incorporam uma 

conduta de meros executores de processos contábeis, não dispensando tempo 

para refletirem sobre a real necessidade e circunstâncias que envolvem a 

utilização das informações que o banco de dados oferece. 

c) Respondente 3: Entende o respondente que é necessário desenvolver um “bom 

plano de centro de custos, desde os produtivos aos administrativos”, formalizar 

normas de procedimento para sua execução e que ainda deveria “ser criado um 

formato que permita que todos os pagamentos e recebimentos recebam cadastros 

que direcionem para grupo de contas que formam os relatórios que irão ser 

gerados”. Os lançamentos contábeis deverão ser diários, e os sistemas de 

informática são fundamentais no processo, sendo ideal “que possam receber 

parâmetros de ter uma contabilidade por fluxo de caixa e outra normal 
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(competência)”. Lamenta, no entanto, que as ferramentas existentes no mercado 

não disponibilizem essas características. 

d) Respondente 4: O respondente considerou que não “teria assim como 

esclarecer, como te colocar esta questão”. No entanto, argumenta que os sistemas 

existentes nos dias atuais não estão preparados para prestarem esse tipo de 

informação: “a gente vê hoje vários relatórios que são montados, várias 

informações que são passadas, mas ainda não é uma coisa que você tem ela 

assim facilmente”. Complementa informando que “você tem que pedir um pouco 

para um aqui, um pouco para outro ali, tem que montar um relatório, buscar 

outro relatório ali; eu não vejo hoje assim um sistema que tenha essa informação 

fácil. Que você vai ali, e extrai as informações com rapidez”.  

Outra questão apresentada aos respondentes indagava basicamente o seguinte: 

independente do modelo de DFC que a sua empresa utiliza, discorra sobre o que a sua 

empresa informa por meio da DFC aos interessados que a colocam em destaque perante as 

demais empresas do setor têxtil. 

a) Respondente 1: Não havia nenhuma informação pertinente que pudesse ser 

oferecida pelo respondente, somente se “olhasse uma publicação, que agora de 

cabeça eu não estou lembrando”. 

b) Respondente 2: Mais atento, foi possível entender que as demonstrações 

contábeis disponibilizadas pela empresa causavam certo impacto no mercado, 

inclusive “com algumas empresas que fazem parte do conselho e outras 

empresas que acabaram sabendo do nosso book, que nós temos aqui, que nos 

ligaram querendo saber como era a ferramenta e copiar”. Nesse caso, houve um 

bloqueio da diretoria da empresa no sentido de não permitir o acesso à forma de 

fazer a demonstração da DFC. 

c) Respondente 3: O respondente “não saberia dizer se há algum destaque a 

diferenciar de outras empresas têxteis, até porque são informações que muitas 

empresas não abrem”. Atualmente, a empresa não publica a DFC, mas como está 

encaminhando o processo necessário para obtenção de grau um perante a CVM, 

passará em breve a publicá-la. Entende, também, que a maioria das empresas que 

publica a DFC o faz pelo método indireto, fato que não a diferencia muito da 

DOAR. Afirma, também, que a razão da DFC ser pouco utilizada no Brasil 

advém, em parte, do “fato de que a maioria das empresas não quer divulgar as 

informações, que, algumas vezes, são bem aproveitadas pelas empresas 
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concorrentes em detrimento de não precisarem sequer divulgar qualquer 

informação”. 

d) Respondente 4: O respondente informa que a empresa na qual trabalha é uma 

Ltda. e que, por isso, não está obrigada a publicar a DFC. Mesmo assim, é 

elaborado um folder com as informações e distribuído entre aqueles que têm 

interesse nos dados. No entanto, entende que a divulgação da DFC traz um 

ganho em termos de diferencial, porque “mostra realmente [...] a demonstração 

do fluxo de caixa”. 

Com referência às perguntas “Acha útil a apresentação de um método que permita 

elaborar a DFC pelo método direto, extraindo os dados apenas de um relatório da 

contabilidade?” e “Qual o benefício em comparação atual poderia ser obtido?”, estas 

receberam as seguintes respostas: 

a) Respondente 1: A possibilidade foi muito bem recebida: “bom, eu acharia 

interessante realmente ter um relatório pela contabilidade, porque se eu 

conseguir pegar dali, dentro da forma que a gente faz o registro, com certeza, 

seria um benefício, porque com o sistema contábil em mãos, eu já conseguiria 

atender o fluxo de caixa”. 

b) Respondente 2: O respondente considera que seria útil e, de certa forma, uma 

agradável surpresa, obter os dados para elaborar o fluxo de caixa pelo método 

direto, diretamente da contabilidade, embora não seja o método que utiliza e que 

melhor conhece. 

c) Respondente 3: Considera o respondente que será útil, e não apenas para o setor 

têxtil, e que o setor de informática é que será o mais exigido para apresentar o 

banco de dados necessário para extrair a DFC pelo método direto da 

contabilidade. 

d) Respondente 4: Entende o respondente que é justificado e útil o esforço porque 

“é uma coisa que é pouco explorada, e já comentei para você que a gente vê que 

pelo método direto; você tem muito mais informações que pelo método indireto. 

Então deveria ser explorado um pouco mais pela formação acadêmica”. 

Após a apresentação, explicação e demonstração, para os gestores contábeis das 

grandes indústrias têxteis do Vale do Itajaí, de como operar a sistematização e do modelo da 

DFC pelo método direto, solicitou-se aos respondentes que indicassem os aspectos mais 

relevantes e que contemplariam suas expectativas. 

a) Respondente 1: Considerou a proposição criativa e consistente, “por que se 
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você adequar sua contabilidade para atender essas informações, acho que, para 

fazer a forma direta, será bem útil”. Alegou nunca haver visto nada parecido e 

que “dessa forma eu não tinha pensado ainda”. “Nunca cheguei a ver”, “embora 

que seria a solução mais lógica para eu fazer a questão do fluxo de caixa”. Em 

sua opinião, é passível de ser utilizada por qualquer empresa e que “realmente 

atende às necessidades das demonstrações do fluxo de caixa”. Quanto a utilizar a 

proposição na empresa, considera que seria necessário fazer algumas mudanças: 

“não é bastante coisa, mas todo um método de trabalho aqui, porque não é uma 

pessoa ou duas pessoas que fazem este tipo de lançamento, cada uma tem seu 

pedaço”. “Adotar esse sistema aqui já teria um facilitador, porque o nosso 

sistema é em módulo”. O módulo opera de forma a remeter a maior parte das 

operações transitando pelo grupo de fornecedores. O respondente acredita que 

apenas 5%, aproximadamente, de seus lançamentos, teriam que ser disciplinados 

para atender às exigências da sistematização. A indagação pedindo para 

expressar uma opinião pessoal, sem o foco na empresa, se utilizaria a 

sistematização, foi respondida da seguinte forma: “com certeza eu usaria”, 

porque ela é mais explicativa, possui mais informações para embasar as mais 

diversas decisões, inclusive estratégicas. 

b) Respondente 2: Para esse respondente, a sistematização é “diferente”, e ele 

nunca havia visto nenhuma apresentação igual. Considera que atenda às 

necessidades da DFC pelo método direto. Quanto a ser difícil de operar ou 

dispendioso, não considera que seja difícil, mas entende que haverá aumento na 

quantidade de lançamentos. Contudo, não saberia quantificar o impacto em 

termos de custos, porque existe o fator da informática e dos avanços 

tecnológicos que podem, eventualmente, neutralizar gastos. Entende que seria 

possível aplicar em qualquer empresa. Na empresa em que trabalha, teria que 

examinar mais profundamente a questão, em decorrência da integração de 

sistemas existentes. Contudo, pessoalmente, usaria a forma proposta. 

c) Respondente 3: Também esse respondente considera a sistematização e o 

modelo criativos. Afirma que nunca tinha visto essa forma de apresentação, 

especialmente a forma de “colocação de se criar contas no ativo e no passivo”. 

Também, em seu entendimento, atende às necessidades da DFC pelo método 

direto. Quanto à questão de operação, ainda precisaria analisar com mais 

profundidade, mas “inicialmente diria que não é tão complicado assim não”; a 
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aplicação em qualquer empresa é viável. A questão de ser dispendioso, no 

entendimento do respondente, vai depender de empresa para empresa, uma vez 

que possivelmente serão exigidas novas parametrizações de informática, e os 

sistemas em parte são integrados, podendo gerar dificuldades, mas contemporiza 

com o seguinte: “muita coisa no passado se fazia manualmente, mas hoje a gente 

automatiza e a coisa sai por si só”. Quanto a utilizar, entende ser necessário um 

estudo mais aprofundado, justamente devido às “outras partes da empresa que 

contribuem que hoje estão integradas”, mas que é uma possibilidade. 

d) Respondente 4: Considera “um método bem criativo”; “gostei, achei uma coisa 

muito interessante, e eu nunca tinha visto algo assim. Dessa forma que foi 

apresentado, foi elaborado, nunca tinha visto”. Atende às necessidades da DFC 

pelo método direto porque “é fácil depois a gente identificar e buscar as 

informações por esse método que você está apresentando”. Não tem certeza 

sobre a complexidade da sistematização porque entende que possa ser apenas 

uma impressão decorrente do fato de “não estar acostumado”. Pode-se pensar 

que gerará muito trabalho porque aumenta a quantidade de lançamentos, mas 

“ela vai ser muito útil porque, depois, para você montar a DFC, vai ser bem mais 

prático para tirar as informações”. Entende que todas as empresas podem utilizar 

e que o utilizaria porque “é bem mais fácil você buscar as informações”, além de 

ser um método que justifica ser, inclusive, estudado.  

4.6 ENTENDIMENTO DOS RESULTADOS DA PARTE QUALITATIVA DA 

PESQUISA 

A partir das respostas apuradas nas entrevistas realizadas, é possível ter o 

entendimento de que os contadores envolvidos têm conhecimento da demonstração, inclusive 

quanto à sua parte conceitual e objetivos, que concordam com o que foi transcrito na 

literatura; no entanto, acabaram por moldar uma forma própria para apresentação dos dados. 

Também é possível concluir que existe um esforço razoável para obter todas as 

informações necessárias, uma vez que parte das mesmas não está no mesmo departamento, e 

outras são elaboradas em outros departamentos para outras finalidades. 

As respostas também trazem, em seu bojo, a preocupação dos profissionais 
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entrevistados quanto a perceberem a necessidade da construção dessas informações, para os 

mais diversos fins, inclusive como diferencial frente aos concorrentes. 

Os entrevistados sabem, aparentemente, mais intuitivamente do que decorrente de 

efetiva prática, sobre as dificuldades para obtenção dos dados necessários para se elaborar 

uma DFC pelo método direto, pois se referem com expressões como “muito trabalhoso”, 

“muito complexo”. Um aprofundamento para esclarecer as expressões utilizadas revelou a 

preocupação com a necessidade de buscar no razão contábil as transações diretamente 

lançadas no caixa e a necessidade de “explodir os números”, no sentido de separar parte de 

informações de caixa que estariam incluídas em outros lançamentos. Nenhum respondente 

manifestou desejo de apresentar qualquer tipo de colaboração para iniciar um raciocínio, para 

construir um meio, mesmo na contabilidade, para como formar o banco de dados para 

propiciar a elaboração da DFC pelo método direto. 

Mesmo com essa dificuldade quanto ao método direto, os entrevistados 

demonstraram entender como de utilidade os estudos levados a efeito para buscar a 

elaboração da DFC por esse método, especialmente se tal feito puder ser realizado com dados 

extraídos exclusivamente da contabilidade. 
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5 PROPOSIÇÃO DE SISTEMATIZAÇÃO DE UM MODELO PARA A 

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO DIRETO 

É recomendável, para facilitar o entendimento da proposição da sistematização da 

contabilidade a ser apresentada, que se inclua ao longo do texto, a revisão da literatura 

referente aos tópicos específicos que formam a base do estudo realizado. Quanto ao modelo 

da demonstração do fluxo de caixa, registra-se que teve como base o modelo preconizado pelo 

FAS 95. (FASB, 1997) 

5.1 O PLANO DE CONTAS PARA A SISTEMATIZAÇÃO 

O plano de contas, de acordo com Santos, Schmidt; Gomes  (2003, p. 120), é um 

documento que faz parte do sistema de informações contábeis, cuja função é orientar os 

trabalhos de registros contábeis respaldado em um “conjunto de normas e elenco de contas”.  

Já para Greco; Arend (2001, p. 158), o plano de contas tem a função de orientar a 

escrituração contábil, permitindo um procedimento padrão de registro, baseado em um 

conjunto de contas cuja análise permite “o acompanhamento da evolução dos componentes 

patrimoniais e para apuração do redito de uma entidade”, ainda a protegendo “contra erros 

naturais motivados pela ausência de sistematização”.  

No entendimento de Crepaldi (2002, p. 70), o plano de contas tem “como finalidade 

servir de guia para registro e a demonstração dos fatos contábeis [...] na relação ordenada de 

todas as contas utilizadas para registro dos fatos contábeis”, sendo o “elo de comunicação da 

entidade com os diversos usuários da informação contábil”. 

Conforme Padoveze (2002, p. 185), o plano de contas visa registrar os lançamentos 

contábeis de tal forma a permitir condições ótimas de classificação e acumulação dos dados. 

Para Gouveia (1993, p. 51), o plano de contas “representa a organização das contas 

usadas pela empresa para registro das transações, com o objetivo de assegurar a uniformidade 

de sua utilização”. 

De acordo com Crepaldi (2002, p. 70), os elementos básicos de um plano de contas são: 

a) um elenco de contas com título e descrição para cada uma, 
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b) atribuição da função de cada conta e 

c) sua forma de funcionar (quando deve ser debitada e quando creditada). 

Na estruturação do plano de contas, segundo Greco; Arend (2001, p. 158), o gestor 

contábil deve atentar e levar “sempre em consideração a necessidade de atendimento aos usuários 

da informação contábil”. O autor recomenda, ainda, que haja orientações específicas quanto ao 

uso das contas, “não só para que serve, o que deve nela estar contido, como também qual a 

contrapartida que normalmente é encontrada com a movimentação dessa conta”.  

No entender de Frezatti (1996, p. 88), “várias são as abordagens disponíveis de 

detalhamento do fluxo de caixa. O plano de contas para seu acompanhamento pode ser fruto 

dos vários enfoques da organização”. 

Depois de identificar as características mínimas para um plano de contas, Padoveze 

(2002, p. 185-186) menciona o que considera como básico para estruturação dos planos de 

contas, conforme a seguir: 

a) a estrutura básica do plano de contas deve propiciar a apresentação da 

informação de modo automático para os relatórios futuros, para evitar o 

retrabalho e redundância de dados; 

b) deve propiciar a informação no grau de detalhamento necessário, evitando-se 

informações relevantes de modo aglutinado, que não permitam compreensão e 

decisão; 

c) deve ser estruturada para manter o inter-relacionamento completo entre as contas 

afins do balanço patrimonial e da Demonstração de Resultados; 

d) devem ser criadas tantas contas adicionais quantas forem necessárias para 

atender aos três fundamentos anteriores. 

Frezatti (1997, p. 67), abordando o fluxo de caixa projetado, informa que a falta de 

cuidado em observar a constituição do plano de contas, em alguns casos pesquisados, 

constatou que o fluxo de caixa montado com essa falha, torna-se um importante fator para 

desvio de informação nas empresas. 

O fluxo de caixa projetado não é o foco do presente estudo e só foi mencionado por 

estar no contexto da argumentação sobre a importância da elaboração do plano de contas na 

argumentação de Frezatti (1997). 

Iudícibus (1998, p. 25) menciona que: 

O contador estuda a natureza da entidade, verifica os tipos de transações que 
provavelmente ocorrerão e planeja a maneira pela qual essas transações deverão ser 
registradas, sintetizadas e evidenciadas. Elabora, finalmente, um Plano e um 
manual de Contas adequados, que deverão ser observados obrigatoriamente pela 
empresa. 
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Assim, entre outras operações, recebimento de juros, receitas por aplicações 

financeiras, empréstimos bancários ou não, sejam de curto ou longo prazo, e aportes de capital 

deverão obrigatoriamente transitar temporariamente pelo grupo de Créditos a Receber, 

primeiramente apropriadas e depois realizadas. Para uma utilização mais eficiente da 

sistematização, recomenda-se ativar subgrupos dentro do grupo de Créditos a Receber, 

conforme exemplo a seguir. 

Embasando esse procedimento está o entendimento de Santos; Schmidt; Gomes 

(2003, p. 121), sugerindo que, na criação do plano de contas, deve-se iniciar, destacado 

números que equivaleriam a graus para os principais grupos contábeis. Assim, o primeiro grau 

seria destinado para o ativo, que receberia a unidade 1; o passivo, a unidade 2; e as contas de 

resultado, a unidade 3; em seguida, seriam criadas as contas de segundo grau que poderiam 

ficar com a seguinte estruturação:  

1     Ativo 

1.1  Circulante 

1.2  Realizável a Longo Prazo 

1.3  Permanente 

2     Passivo 

2.1  Circulante 

2.2  Exigível a Longo Prazo 

2.3  Resultados de Exercícios Futuros 

2.4  Patrimônio Líquido 

O chamado 3º. grau das contas seria criado da seguinte forma, de acordo com Santos, 

Schmidt; Gomes (2003, p. 122): 

1     Ativo 

1.1    Circulante 

1.1.1 Disponível 

As contas de 4º. grau detalhariam ainda mais o grupo contábil, realmente 

individualizando as contas: 

1.1.1 Disponível 

1.1.1.001      Caixa 

1.1.1.002      Bancos 

1.1.1.003      Aplicações de Liquidez Imediata 

A demonstração da construção de um plano de contas, embora evocando Santos, 

Schmidt; Gomes (2003), encontra respaldo com pequenas variações em outros autores, 
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como Gouveia (1993, p. 51), Crepaldi (2002, p. 73) e Greco; Arend (2001, p. 161) que, 

igualmente, insistem na afirmativa de serem amplas as possibilidades de construção de 

variadas combinações possíveis e de grupos específicos para os mais diversos tipos de 

controle.  

Assim, com a finalidade de atender às necessidades didáticas do exemplo a ser 

formulado, optou-se pela numeração de grupos contábeis, conforme segue.  

O grupo de Créditos a Receber pode ser o 112. Alguns dos subgrupos seriam 

ativados da seguinte forma: 

a) 112.01 -  Créditos a Receber Clientes; 

b) 112.02 -  Recursos Próprios Capital Social; 

c) 112.03 - Recursos Próprios Empréstimos de Mútuo; 

d) 112.04 - Recursos de Empréstimos de Curto Prazo; 

e) 112.05 - Recursos de Empréstimos de Longo Prazo; 

f) 112.06 - Recursos de Outras Receitas Operacionais Juros Recebidos. 

Em geral, excetuando o primeiro subgrupo, os demais são temporários e teriam como 

função unicamente “armazenar” a informação de ocorrência de fatos contábeis daquele tipo 

específico. 

Ainda sobre o grupo de Obrigações para com Fornecedores, deve-se atentar que os 

fornecedores deverão ser segregados segundo o tipo de mercadoria ou despesa ou, ainda, 

imobilizações a que estejam ligados. Para uma utilização mais eficiente do modelo, 

recomenda-se ativar subgrupos dentro do grupo de Fornecedores a Pagar, conforme exemplo 

que segue. 

O grupo de Fornecedores a Pagar pode ser o 211. Alguns dos subgrupos poderiam 

ser ativados da seguinte forma. 

a) 211.01 Fornecedores a Pagar de Matéria-Prima; 

b) 211.02 Fornecedores a Pagar Manutenção da Administração; 

c) 211.03 Fornecedores a Pagar Manutenção de Vendas; 

d) 211.04 Fornecedores a Pagar Manutenção Instalações; 

e) 211.05 Fornecedores a Pagar com Manutenção de Veículos; 

f) 211.06 Fornecedores a Pagar com Propaganda; 

g) 211.07 Fornecedores a Pagar Despesas Bancárias/Financeiras; 

h) 211.08 Obrigações a pagar Folha e Encargos; 

i) 211.09 Obrigações a Recolher de tributos diretos; 

j) 211.10 Obrigações a Recolher de tributos sobre o Lucro. 
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Seguindo a estrutura proposta, destaca-se, a seguir, parte do plano de contas 

desenvolvido e utilizado para aplicação da sistematização. O exemplo evita a evidenciação de 

todos os graus de contas, partindo do pressuposto de que o leitor já adquiriu o conhecimento 

mínimo sobre o tema. 

Plano de Contas. 

Classificação                                                                                                      Conta 

111.01.0001                                                                                                       Caixa 

111.02.0001                                                                                                  Banco A 

112.01.0001                                                                                                 Cliente A 

112.01.0001                                                                                                 Cliente B 

112.02.0001                                                            Recursos Próprios Integralizados 

112.03.0001                                                     Empréstimo Bancário de Curto Prazo 

1.1.2.04.001                                                                        Créditos Juros Recebidos 

 

Iudícibus (1998, p. 26) cita que “o trabalho de planificar a contabilidade é um dos 

que exigem mais experiência, perspicácia e bom-senso do contador”. 

5.2 A SISTEMATIZAÇÃO DA CONTA CONTÁBIL E DO LANÇAMENTO 

CONTÁBIL 

A conta contábil e o lançamento contábil estão ligados indissoluvelmente. A conta 

sem os registros dos lançamentos é inócua, pois fica inativa. Por essa razão, é recomendável 

estudá-los em conjunto. 

Não há, no entendimento de Anthony (1979, p. 44), uma forma absoluta para 

determinar o número total de contas a serem criadas em um plano de contas; “ao contrário, a 

opinião do contador quanto ao modo mais informativo de apresentar os fatos importantes 

acerca da posição da empresa é a que determina a sua forma”. Igualmente, a própria 

legislação brasileira, preocupada em disciplinar a questão das contas contábeis, determina, no 

art. 178 da Lei no 6.404/76, que “as contas serão classificadas segundo os elementos do 

patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da 

situação financeira da companhia” (ANTHONY, 1979, p. 44). 

Para Santos; Schmidt; Gomes (2003, p. 123), a conta é a “explicação do objeto da 
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conta ou a expressão descritiva da natureza dos fatos registráveis na conta”. Conta, segundo 

Padoveze (2002, p. 181), é a “representação contábil de elementos patrimoniais de natureza 

igual ou semelhante”.  

A conta, no entendimento de Crepaldi (2002, p. 63), “é um recurso contábil utilizado 

para reunir sob um único item todos os eventos e valores patrimoniais (bens, direitos ou 

obrigações) de mesma natureza”. 

Em se permitindo um pequeno desvio sobre a história da contabilidade, que ressalta 

o presente tópico, Padoveze (2002, p. 181) ensina que as contas contábeis são importantes em 

tal ordem, que o próprio nome de contador advém delas, sendo que, no princípio, a própria 

ciência contábil era confundida como a ciências das contas. As primeiras escolas de 

contabilidade eram denominadas de contismo, ou seja, o estudo das contas. Então, as contas 

contábeis são o elemento de constituição do plano de contas, sendo nelas, de acordo com 

Padoveze (2002, p. 181), em que ocorre a “acumulação, sintetização e classificação dos 

elementos patrimoniais”. 

Ainda de acordo com Crepaldi (2002, p. 67), as contas contábeis são classificadas em 

dois tipos: as contas patrimoniais e as contas de resultado. As patrimoniais registram e 

acumulam os dados patrimoniais oriundos de bens, direitos, obrigações e patrimônio líquido. 

Continuando, as contas contábeis de resultado “são aquelas que representam as despesas e 

receitas. Demonstram o resultado do exercício e refletem a situação econômica da entidade”. 

Contribui para a ampliação do conhecimento sobre as contas a explicação de Oliveira 

(2002a, p. 75) de que  

O conhecimento do seu funcionamento nos permitirá, através da lógica contábil, 
chegar a conclusões importantes, como, por exemplo, quanto a empresa recebeu em 
dinheiro referente às vendas num determinado período. Ou qual foi o total de 
compras a prazo num exercício específico. 

A revisão de literatura sobre o lançamento contábil permitiu encontrar que os 

lançamentos contábeis são conhecidos por fórmulas de escrituração, segundo Crepaldi (2002, 

p. 96), existindo diversas maneiras de serem executados, ou seja, “de acordo com os fatos 

ocorridos e para registro dos mesmos”, sendo a primeira fórmula usada para lançamentos que 

exigem apenas uma conta para receber o débito e outra, para o crédito. 

Segundo Santos; Schmidt; Gomes (2003, p. 136), existem mais três fórmulas além da 

citada, sendo que, na segunda fórmula, para um débito, existem vários créditos; na terceira 

fórmula, ocorre um crédito para vários débitos; e, na quarta fórmula, existem vários débitos 
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para vários créditos. Tendo-se sempre em mente que o total do débito e o do crédito, não 

importa a fórmula utilizada, sempre serão iguais.  

O método das partidas dobradas, segundo Santos; Schmidt; Gomes (2003, p. 136), 

“tem por objetivo demonstrar a contínua igualdade do patrimônio da entidade, bem como 

explicar os efeitos de qualquer evento nos elementos patrimoniais”.  

“O método das partidas dobradas pelo registro do mesmo valor em duas contas contábeis 

possibilita evidenciar a dinâmica e origem das transações” (PADOVEZE, 2002, p. 159). “Assim, 

a metodologia das partidas dobradas está preocupada não com débitos e créditos, mas em 

explicitar, em cada lançamento, a origem dos recursos e onde eles foram aplicados” 

(PADOVEZE, 2002, p. 161). 

Segundo Greco; Arend (2001, p. 147), o método das partidas dobradas consiste “em 

registrar o fato em forma bi-partida, de maneira a representar as duas variações decorrentes 

nas contas que traduzem os elementos afetados”.  

Para Anthony (1979, p. 39), “Os sistemas contábeis são elaborados de tal modo que o 

registro de cada transação apresenta dois aspectos de cada fato afetando esses registros e que, 

em essência, representam mutações no Ativo e no Passivo”. 

O método das partidas dobradas é descrito da seguinte forma por Iudícidus (1998, p. 48): 

A essência do método, universalmente aceito, é que o registro de qualquer operação 
implica que a um débito numa ou mais contas deve corresponder um crédito 
equivalente em uma ou mais contas, de forma que a soma dos valores debitados 
seja sempre igual à soma dos valores creditados. Não há débito(s) sem crédito(s) 
correspondente(s). 

Em geral, a estrutura do lançamento contábil deve conter os seguintes componentes, 

de acordo com Greco; Arend (2001, p. 147): “data da operação, conta a ser debitada, conta a 

creditada, histórico e valor ”.  

Uma conseqüência lógica do lançamento contábil reside na decisão a ser tomada pelo 

gestor contábil sobre qual conta debitar e qual conta creditar. Para atender a essa necessidade, 

Crepaldi (2002, p. 74) explica que, “para determinar o débito ou o crédito de certa conta, será 

saber a origem da mesma, ou seja, se ela é um bem ou direito (Ativo), uma obrigação 

(Passivo), ou representa um elemento do patrimônio Líquido positivo ou negativo”. 

A explicação de Gouveia (1993, p. 37) para a mesma situação é: “basta não esquecer 

que o ativo aumenta por débitos (conseqüentemente, diminui por créditos). Nos outros 

componentes o funcionamento é inverso”. 

Para a operacionalização da sistematização, é necessário que sejam observadas 
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determinadas condições. Assim, como primeira condição pode-se ter: Todos os lançamentos 

que envolvam ou venham envolver o disponível da empresa, deverão, obrigatoriamente, 

serem contabilizados como se faz quando se contabiliza pelo regime de competência. 

Exemplo: 

Em uma venda à vista, de R$ 100,00, normalmente se leva o valor da operação a 

Débito de Caixa (ou) Bancos e a Crédito de Receitas.  

Caixa (débito) Receitas (crédito) 

100,00 100,00 
 

Pela sistematização proposta, a operação deverá, obrigatoriamente, ser contabilizada 

em dois estágios: debita-se uma conta criada dentro do grupo de Créditos a Receber e credita-

se a conta de Receita. 

Em seguida, o mesmo valor é levado a Débito de Caixa ou Bancos e a Crédito da 

conta criada dentro de grupo de Créditos a Receber. 

Clientes (débito) Receitas (crédito) Clientes (crédito) Caixa (débito) 

100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Espera-se que a utilidade da adoção da sistematização de lançamentos apresentada 

fique evidenciada no exemplo desenvolvido. Julga-se, ainda, que ocorrerá ganho no que se 

refere à qualidade de informação. Da mesma forma, devem ser realizados os lançamentos 

decorrentes de compras de mercadorias ou despesas, sejam elas à vista ou a prazo, 

primeiramente apropriadas e depois realizadas.  

Usando como exemplo uma compra de mercadorias à vista, (vai-se simplificar 

supondo que não haja tributação do ICMS ou IPI, muito embora, no exemplo desenvolvido, 

disponível mais adiante, isto tenha sido considerado), deverá ser operacionalizada da seguinte 

maneira: 

Exemplo: 

Em uma compra à vista, de R$ 100,00, normalmente, se leva o valor da operação a 

Débito de Estoque e a Crédito de Caixa ou Bancos. 

Caixa (débito) Compras Mercadorias  (débito) 

100,00 100,00 
 

Pela sistematização proposta, a operação deverá, obrigatoriamente, ser contabilizada 

em dois estágios: debita-se a conta de Estoque e Credita-se em uma conta criada dentro do 

grupo de Obrigações com Fornecedores no Passivo. 
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Em seguida, o mesmo valor é levado a Débito da conta criada dentro do grupo de 

Obrigações com Fornecedores no Passivo a Crédito de Caixa ou Bancos. 

Fornec. (crédito) Compras Merc. (débito) Fornec. (débito) Caixa (crédito) 

100,00 100,00 100,00 100,00 
 

Saber de qual conta debitar ou em qual creditar de acordo com o ato ou fato contábil, 

de acordo com a literatura consultada, é, para os pesquisadores e estudiosos, crucial. Gouveia 

(1993, p. 37) a ela se refere como “essencial”; para Crepaldi (2002, p. 73), “é um assunto de 

fundamental importância”. 

Assim, no fluxo do texto, é o momento adequado para que as ocorrências elaboradas 

e seus respectivos lançamentos sejam apresentados. 

Para fins didáticos, escolheu-se desenvolver as ocorrências a partir da fundação de 

uma hipotética empresa, tendo como início a integralização do capital social, que já apresenta, 

o uso da sistematização proposta (Figura 2). 

MÉTODO DIRETO. Valor do capital social entregue para integralização, R$ 50.000,00,   
Sendo, R$ 25.000,00 para cada sócio.        
             
             
             
Contabilizações em T         
  11101     11201      
Caixa      Integralização de Capital    
2-     50.000,00     1-     50.000,00  2-     50.000,00     
               
               
               
               
T     50.000,00  T                -     T     50.000,00  T     50.000,00     
             
  25101     25101      
PPL capital sócio A  PPL capital sócio B      
    1-     25.000,00      1-     25.000,00     
               
               
               
               
T                -    T     25.000,00   T                -    T     25.000,00     
                      

Figura 2 – Contabilização em T de hipotéticas ocorrências contábeis do mês de janeiro 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 2, averigua-se já o uso da sistematização proposta, pois a contabilização 

do lançamento transita por uma conta temporária criada no subgrupo 11201, do plano de 

contas. Essa forma de registro permitirá, ao ser extraído o balancete, que se identifique, 
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diretamente na coluna do crédito do mencionado subgrupo, o valor total de capital de terceiros 

que foi aportado na empresa e que, de acordo com o FAS 95, deve ser alocado como parte das 

atividades de financiamento. 

As próximas informações a serem demonstradas referem-se ao mês de fevereiro do 

exercício XX da hipotética empresa Método Direto. Propõem-se as seguintes ocorrências 

contábeis: 

a) Em 06/02/XX, é realizada a compra de mercadorias à vista, paga em espécie, no 

valor de R$ 15.000,00 do fornecedor A. Fornecedor com ICMS de 12%; 

b) Em 06/02/XX, é realizada a compra de mercadorias à vista, paga em espécie no 

valor de R$ 2.000,00 do fornecedor B. Fornecedor sem ICMS; 

c) Em 10/02/XX, é realizado um depósito de R$ 38.000,00 no Banco A; 

d) Em 10/02/XX, é realizada a compra de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 

10.000,00 do fornecedor C, com crédito de ICMS de 18%; 

e) Em 16/02/XX, é realizada a compra de mercadorias, à vista, pago por cheque do 

Banco A, no valor de R$ 5.000,00 do fornecedor D, sem ICMS; 

f) Em 18/02/XX, é realizada a venda de mercadorias, à vista, em espécie, no valor 

de R$ 2.500,00 do cliente venda à vista, consumidor final ICMS 18%; 

g) Em 19/02/XX, é realizada a venda de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 

3.000,00 do cliente A, ICMS 18%; 

h) Em 21/02/XX, é realizada a venda de mercadorias, à vista, em cheque, no valor 

de R$ 3.500,00 do cliente venda à vista, consumidor final ICMS 18%; 

i) Em 22/02/XX, é realizado o depósito no Banco A da venda ao cliente do dia 

21/02; 

j) Em 26/02/XX, é realizada a compra de mercadorias, à vista, pago por cheque do 

Banco A, no valor de R$ 5.000,00 do fornecedor D, com ICMS de 18%; 

k) Em 28/02/XX, é realizada a apropriação da folha de pagamento e encargos do 

mês, conforme mapa de apropriação nº 1; 

l) Em 28/02/XX, é realizada a apropriação dos tributos do mês, inclusive custos de 

mercadorias vendidas, conforme mapa de apropriação nº 1. 

Após a realização de todos os lançamentos apresentados, deverão ser lançados os 

valores decorrentes de compensação de impostos ou de transferência de créditos tributários 

para redução do valor devido no mês, a exemplo do ICMS em conta gráfica. 

Em 28/02/XX, é realizada a transferência de parte do crédito do ICMS para reduzir o 

saldo devedor do ICMS, derivado das vendas ocorridas no mês. 
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A Figura 3 apresenta o mapa de controle das apropriações da folha de salários, 

encargos impostos e custos com revenda de mercadorias. 

FOLHA DE PAGAMENTO 

EMPRESA MÉTODO DIRETO MÊS 02/XX 

Empregado Salário Extras Total INSS IRRF Total Líquido 

A 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

B 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

C 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

D 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

 2.400,00 600,00 3.000,00 240,00 0,00 240,00 2.760,00 

        

FGTS 255,00       

INSS EMPRESA 834,00       

        

RECEITAS PIS COFINS IRPJ CSLL    

9.000,00 58,50 270,00 108,00 64,80    

        

CUSTO MERCADORIA VENDIDA 4.200,00     
      

Figura 3 – Mapa de Apropriações n º 1   
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 3 estão consubstanciadas as informações que contemplam a 

individualização e demonstração da origem dos valores lançados na contabilidade referentes à 

folha de pagamento com respectivas retenções e encargos legais incidentes. Também estão 

registrados os valores devidos ao fisco nacional, PIS e COFINS, conforme a legislação e, 

ainda, valor informando o custo das mercadorias revendidas no período. 



 113

Todas as hipotéticas operações ocorridas no mês de fevereiro pelo método T estão 

reproduzidas, na seqüência, visando detalhar os lançamentos contábeis, assim como permitir 

uma análise do fluxo dessas mesmas operações pelas contas contábeis movimentadas.  

 
EMPRESA: MÉTODO DIRETO MÊS 02/XX 

Contabilizações em T
11101 11102

Caixa Banco A
s 50.000,00     4- 38.000,00     18- 5.000,00      
9- 2.500,00       3- 2.000,00       16- 3.500,00       7- 5.000,00      
14- 3.500,00       4- 38.000,00     

16- 3.500,00       

T 6.000,00       T 43.500,00     T 41.500,00     T 10.000,00    

21101 21101
Fornecedor A Fornecedor B

1- 16.000,00     3 2.000,00       2- 2.000,00      

T -                T 16.000,00     T 2.000,00       T 2.000,00      

11202 11202
Cliente Vda a Vista Cliente CA
8- 2.500,00       9- 2.500,00       11- 3.000,00       
13- 3.500,00       14- 3.500,00       

T 6.000,00       T 6.000,00       T 3.000,00       T -               

21105 21105
PIS a Recolher COFINS a Recolher

22- 58,50            23- 270,00         

T -                T 58,50            T -                T 270,00         

31101 32101
Receitas Despesa c/ ICMS s/ vendas

8- 2.500,00       10- 450,00          
11- 3.000,00       12- 540,00          
13- 3.500,00       15- 630,00          

T -                T 9.000,00       T 1.620,00       T -               

37102 32101
Despesas FGTS folha Despesas com PIS
20- 255,00          22- 58,50            

T 255,00          T -                T 58,50            T -                
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EMPRESA: MÉTODO DIRETO MÊS 02/XX 
Contabilização em T  

11401 11207 21105
Estoque ICMS  a compensar ICMS  a Recolher
1- 14.080,00     26- 4.200,00      1- 1.920,00     26- 1.620,00     10- 450,00        
2- 2.000,00       5- 1.800,00     12- 540,00        
5- 8.200,00       17- 900,00        15- 630,00        
6- 5.000,00       26- 1.620,00     
17- 4.100,00       

T 33.380,00     T 4.200,00      T 4.620,00     T 1.620,00     T 1.620,00     T 1.620,00     

21101 21101 21101
Fornecedor C Fornecedor D Fornecedor E

5- 10.000,00    7- 5.000,00     6- 5.000,00     18- 5.000,00     17- 5.000,00     

T -                T 10.000,00    T 5.000,00     T 5.000,00     T 5.000,00     T 5.000,00     

21102 21103 21103
Salários a Pagar INSS a Recolher FGTS a Recolher

19- 2.760,00      19- 240,00        20- 255,00        
21- 834,00        

T -                T 2.760,00      T -             T 1.074,00     T -             T 255,00        

21105 21105 33101
CSLL a Recolher IRPJ a Recolher C. M. V.

24- 64,80           25- 108,00        26- 4.200,00         

T -                T 64,80           T -             T 108,00        T 4.200,00     T -             

37101 37101 37102
Despesas com salários Despesas c/ horas extras Despesas INSS folha
19- 2.400,00       19- 600,00        21- 834,00        

T 2.400,00       T -               T 600,00        T -             T 834,00        T -             

32101 32101 32101
Despesas com COFINS Despesas com CSLL Despesas com IRPJ
23- 270,00          24- 64,80          25- 108,00        

T 270,00          T -               T 64,80          T -             T 108,00        T -              
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As próximas informações a serem demonstradas, referem-se ao mês de março do 

exercício XX da hipotética empresa Método Direto. Propõem-se as seguintes ocorrências 

contábeis: 

a) Em 02/03/XX, é realizado o pagamento da GPS de INSS referente ao mês 

02/XX com cheque do Banco A; 

b) Em 02/03/XX, é realizada a venda de mercadorias, à vista, em espécie, no valor 

de R$ 3.000,00 do cliente venda à vista, consumidor final ICMS 18%; 

c) Em 02/03/XX, foi firmado contrato de empréstimo bancário para Capital de Giro 

no valor de R$ 20.000,00, com taxa de 3% ao mês, pagos no dia primeiro do mês 

seguinte, com débito em c/c do Banco A. Não há data para amortização do 

capital; 

d) Em 03/03/XX, é realizada a venda de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 

3.000,00 do cliente A, com ICMS de 18%; 

e) Em 04/03/XX, é debitado no Banco A, CPMF no valor de R$ 36,87; 

f) Em 05/03/XX, paga-se com cheque do Banco A, R$ 106,00, por combustível 

para veículo, no posto de gasolina 1000; 

g) Em 05/03/XX, é realizado o pagamento da folha de salários referente ao mês 

02/XX com cheque do Banco A; 

h) Em 06/03XX, compram-se à vista, R$ 2.550,00, diversos materiais de escritório, 

sendo pagos pelo caixa; 

i) Em 07/03/XX, é realizado o pagamento da guia de FGTS referente ao mês 

02/XX, com recursos do caixa; 

j) Em 08/03/XX, é realizado um depósito de R$ 8.000,00 no Banco A; 

k) Em 09/03/XX, é realizada a compra de mercadorias, a prazo, no valor de R$ 

5.000,00 do fornecedor C, com crédito de ICMS de 18%; 

l) Em 10/03/XX, compram-se a prazo diversos produtos de limpeza no valor de R$ 

3.560,00; 

m) Em 10/03/XX, é realizado o pagamento da compra de 02/XX do fornecedor A, 

pago por cheque do Banco A, no valor de R$ 16.000,00, com juros de R$ 

260,00, por atraso; 

n) Em 13/03/XX, é realizada a venda de mercadorias, à vista, em cheque, no valor 

de R$ 13.500,00 do cliente venda à vista, consumidor final com ICMS de 18%; 

o) Em 14/03/XX, pagam-se R$ 600,00 à vista, por  manutenção do veículo; 
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p) Em 14/03/XX, é realizado o depósito no Banco A da venda ao cliente do dia 

10/03; 

q) Em 15/03/XX, é realizado o pagamento da guia de PIS referente ao mês 02/XX 

com recursos do caixa; 

r) Em 15/03/XX, é realizado o pagamento da guia da COFINS referente ao mês 

02/XX com Cheque Banco A; 

s) Em 16/03/XX, é realizada a compra de passagens aéreas para viagem de 

interesse da empresa, no valor de R$ 1.600,00, a prazo em 2 parcelas: a primeira 

à vista e a outra, 30 dias após; 

t) Em 18/03/XX, pagam-se R$ 25,00 à vista pelo caixa, por fotocópias de diversos 

documentos; 

u) Em 19/03/XX, contrata-se propaganda para a empresa, por R$12.000,00, sendo 

entrada de R$ 6.000,00 e outra parcela igual em 30 dias; 

v) Em 20/03/XX, é realizada a compra de mercadorias, à vista, pago por cheque do 

Banco A, no valor de R$ 10.000,00 do fornecedor D, com ICMS 18%; 

w) Em 21/03/XX, é realizado o pagamento da compra de 02/XX do fornecedor C, 

pago por cheque do Banco A, no valor de R$ 10.000,00; 

x) Em 24/03/XX, recebe-se duplicata de R$ 3.000,00, do Cliente A, com juros de 

R$ 350,00, por atraso. Valor total depositado no Banco A; 

y) Em 31/03/XX, é realizada a apropriação da folha de pagamento e encargos do 

mês, conforme mapa de apropriação n º 2;  

z) Em 31/03/XX, é realizada a apropriação dos tributos do mês, inclusive custos de 

mercadorias vendidas, conforme mapa de apropriação n º 2; 

aa) Em 31/03/XX, é realizada a apropriação dos juros mensais incidentes sobre 

empréstimos. 

Após a realização de todos os lançamentos expostos, deverão ser lançados os valores 

decorrentes de compensação de impostos ou de transferência de créditos tributários para 

redução do valor devido no mês, a exemplo do ICMS em conta gráfica. 
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bb) Em 31/03/XX, é realizada a transferência de parte do crédito do ICMS para 

reduzir o saldo devedor derivado das vendas ocorridas no mês.  

 

FOLHA DE PAGAMENTO 

EMPRESA MÉTODO DIRETO MÊS 03/XX 

Empregado Salário Extras Total INSS IRRF Total Líquido 

A 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

B 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

C 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

D 600,00 150,00 750,00 60,00 0,00 60,00 690,00 

 2.400,00 600,00 3.000,00 240,00 0,00 240,00 2.760,00 

        

FGTS 255,00       

INSS EMPRESA 834,00       

        

RECEITAS PIS COFINS IRPJ CSLL    

19.500,00 126,75 585,00 234,00 140,40    

        

CUSTO MERCADORIA VENDIDA 94.500,00     
      

Figura 4 – Mapa de Apropriação nº 2  
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Na Figura 4, estão consubstanciadas as informações que contemplam a 

individualização e demonstração da origem dos valores lançados na contabilidade, referentes 

à folha de pagamento com respectivas retenções e encargos legais incidentes. Também estão 

registrados os valores devidos ao fisco nacional, PIS e COFINS, conforme a legislação, e, 

ainda, valor informando o custo das mercadorias revendidas no período. 

Todas as hipotéticas operações ocorridas no mês de março pelo método T estão 

reproduzidas na seqüência, visando detalhar os lançamentos contábeis, assim como permitir 

uma análise do fluxo dessas mesmas operações pelas contas contábeis movimentadas. 
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EMPRESA: MÉTODO DIRETO MÊS 03/XX 
Contabilização em T  

11101 11102
Caixa Banco A
s 12.500,00   16- 2.550,00     s- 31.500,00   1- 1.074,00     
3- 3.000,00     17- 255,00        6- 20.000,00   11- 36,87          
24- 13.500,00   18- 8.000,00     18- 8.000,00     13- 106,00        

27- 600,00        28- 13.500,00   14- 2.760,00     
28- 13.500,00   41- 3.350,00     22- 16.260,00   
29- 58,50          30- 270,00        
32- 800,00        36- 6.000,00     
34- 25,00          38- 10.000,00   

39- 10.000,00   
T 16.500,00   T 25.788,50   T 44.850,00   T 46.506,87   

11202 11202
Cliente Vda a Vista Cliente CA
3- 3.000,00     2- 3.000,00     s- 3.000,00     41- 3.000,00     
23- 13.500,00   24- 13.500,00   8- 3.000,00     

T 16.500,00   T 16.500,00   T 3.000,00     T 3.000,00     

21101 21101
Fornecedor A Fornecedor D
22- 16.000,00   s- 16.000,00   38- 10.000,00   37- 10.000,00   

T 16.000,00   T -             T 10.000,00   T 10.000,00   

21102 21103
Salários a Pagar INSS a Recolher
14- 2.760,00     s- 2.760,00     1- 1.074,00     s- 1.074,00     

42- 2.760,00     42- 240,00        
44- 834,00        

T 2.760,00     T 2.760,00     T 1.074,00     T 1.074,00     
 

21105 21105
CSLL a Recolher IRPJ a Recolher

s- 64,80          s- 108,00        
48- 140,40        47- 234,00        

T -             T 140,40        T -             T 234,00        

21201 36101
Empréstimos Bco A CPZ º Rec. Operac. Juros Recebidos

5- 20.000,00   40- 350,00        

T -             T 20.000,00   T -             T 350,00        

31101 32101
Receitas Despesa c/ ICMS s/ vendas

s- 9.000,00     s- 1.620,00     
2- 3.000,00     4- 540,00        
8- 3.000,00     9- 540,00        
23- 13.500,00   25- 2.430,00     

T -             T 19.500,00   T 3.510,00     T -             

32101 33101
Despesas com PIS C. M. V.
s- 58,50          s- 4.200,00         

45- 126,75        49- 9.450,00     

T 126,75        T -             T 9.450,00     T -             

 
37102 37102

Despesas INSS folha Despesas FGTS folha
s- 834,00        s- 255,00        
44- 834,00        43- 255,00        
T 834,00        T T 255,00        T

37209 37209
Despesas juros emprestimos Despesas c/ tx CPMF
7- 600,00        10- 36,87          

T 600,00        T -             T 36,87          T -             

37205
Despesas c/ Propaganda
35- 12.000,00   

T 12.000,00   T -             
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EMPRESA: MÉTODO DIRETO MÊS 03/XX 
Contabilização em T  

11401 11207 11204
Estoque ICMS  a compensar Créditos jrs recebidos
s- 29.180,00   49- 9.450,00     s- 3.000,00     45- 3.510,00     40- 350,00        41- 350,00        
19- 4.100,00     19- 900,00        
37- 8.200,00     37- 1.800,00     

T 12.300,00   T 9.450,00     T 5.700,00     T 3.510,00     T -             T 350,00        

11203 21115 21112
Empr. Bco A CPZ Fornecedor Manut Veic A Vista Fornecedor A Manut Geral
5- 20.000,00   6- 20.000,00   27- 600,00        26- 600,00        20- 3.560,00     

T 20.000,00   T 20.000,00   T 600,00        T 600,00        T -             T 3.560,00     

21101 21115 21111
Fornecedor C Fornecedor Posto Gasolina 1000 Fornecedor Manut Adm A vista
39- 10.000,00   s- 10.000,00   13- 106,00        12- 106,00        16- 2.550,00     15- 2.550,00     

19- 5.000,00     34- 25,00          33- 25,00          

T 10.000,00   T 5.000,00     T 106,00        T 106,00        T 2.575,00     T 2.575,00     

21103 21105 21105
FGTS a Recolher PIS a Recolher COFINS a Recolher
17- 255,00        s- 255,00        29- 58,50          s- 58,50          30- 270,00        s- 270,00        

43- 255,00        45- 126,75        46- 585,00        

T 255,00        T 255,00        T 58,50          T 126,75        T 270,00        T 585,00        

21105 21110 21110
ICMS  a Recolher Obrigações Banc /Juros a Pagar Obrigações c/ CPMF a Pagar
45- 3.510,00     4- 540,00        7- 600,00        11- 36,87          10- 36,87          

9- 540,00        
25- 2.430,00     

T 3.510,00     T 3.510,00     T -             T -             T 36,87          T -             
 

21114 21110 21113
Obrigações Fornec.Propaganda Obrigações Jrs Fornecdores Obrigações Forn Viagens
36- 6.000,00     35- 12.000,00   22- 260,00        21- 260,00        32- 800,00        31- 1.600,00     

T 6.000,00     T 12.000,00   T 260,00        T 260,00        T 800,00        T 1.600,00     

32101 32101 32101
Despesas com COFINS Despesas com CSLL Despesas com IRPJ
s- 270,00        s- 64,80          s- 108,00        
46- 585,00        48- 140,40        47- 234,00        

T 585,00        T -             T 140,40        T -             T 234,00        T -             

37101 37101 37203
Despesas com salários Despesas c/ horas extras Despesas c/ fotocópias
s- 2.400,00     s- 600,00        33- 25,00          
42- 2.400,00     42- 600,00        

T 2.400,00     T -             T 600,00        T -             T 25,00              

T -             T -             
37201 37203 37209

Despesas Material Limpeza Despesas Conserv Veículos Despesas juros s/ Fornecedores
20- 3.560,00     26- 600,00        21- 260,00        

T 3.560,00     T T 600,00        T T 260,00        T -             

37204 37203 37203
Despesas com Viagens Despesas comb gasolina Despesas Mat expediente

31- 1.600,00     12- 106,00        15- 2.550,00     

T 1.600,00     T -             T 106,00        T -             T 2.550,00     T -             
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5.3 O BALANCETE DE VERIFICAÇÃO COM A SISTEMATIZAÇÃO 

O balancete contábil tem por razão de existência, segundo Mccullers (1978, p. 62), 

“ser uma listagem de todos os saldos das contas do Razão Geral. Um balancete formal deve 

incluir o título de cada conta, assim como o saldo devedor ou credor.” Diz, ainda, McCullers 

(1978, p. 63) que “A principal finalidade do balancete, é determinar se o total dos débitos e 

dos créditos do Razão estão (sic) balanceados.”  

Anthony (1979, p. 88) explica que:  

O Balancete de Verificação é simplesmente uma lista dos títulos de contas e os 
saldos de cada conta num dado momento, com os saldos devedores numa coluna e 
os saldos credores noutra. O preparo do Balancete de Verificação atende a dois 
propósitos principais: (1) revela se foi mantida a igualdade de débitos e créditos, e 
(2) proporciona uma reprodução conveniente do registro do Razão como base dos 
lançamentos de reajuste e encerramento, ou do preparo de demonstrações 
financeiras. 

Oliveira (2002a, p. 65) se expressa da seguinte forma a respeito do balancete: durante 

um determinado período de tempo, a contabilidade registra as transações empresariais e 

controla as suas formas financeiras e econômicas; assim, “quando se deseja (sic) informações 

a respeito da situação econômica e financeira de uma empresa, em qualquer data do período, 

antes do encerramento do exercício, a demonstração financeira que atende a tais objetivos é o 

balancete.” Como se pode notar, se o balancete levantado a qualquer momento pode 

apresentar informações a respeito da situação econômica e financeira, então, possivelmente, 

tem mais utilidade do que apenas balancear os totais dos débitos e créditos.  

Para Iudícibus (1998, p. 56), como a contabilidade é elaborada a partir do método das 

partidas dobradas, cuja característica é de toda operação de registro contábil, se tem, 

obrigatoriamente, de totalizar o débito e o crédito daquela operação, no mesmo valor; assim, 

por conseqüência, o total dos inúmeros lançamentos contábil realizado deverá, ao final, a 

débito e a crédito, ter o mesmo valor. Iudícibus (1998, p. 56) ainda esclarece que “É costume 

procurar verificar essas igualdades periodicamente, relacionando todas as contas em 

demonstrativos chamados de Balancetes de Verificação do Razão, Balancetes de Verificação, 

ou, apenas, Balancetes”.  
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Sobre os tipos de balancetes existentes complementa Iudicíbus (1998, p. 57) 

informando que, entre eles, o chamado de seis colunas “apresenta os saldos do balancete 

anterior, o movimento de débitos e créditos do período que medeia o anterior e o atual, e 

finalmente, os saldos atuais.” O Balancete de seis colunas se encontra reproduzido na Figura 5. 

Cia. Brasília de Radiadores   

Balancete de Verificação em 31-08-19X9   

Balancete  Anterior Movimento do Período Balancete Atual 

Saldos Iniciais  Saldos atuais 

Contas             Devedores ou Credores Débito             Crédito Devedores   Credores 

Figura 5 – Balancete de seis colunas   
Fonte: adaptado de Iudicíbus (1998, p. 57). 

 

Neste ponto deste estudo, é possível que se possa argumentar que, se o encerramento 

do exercício já tiver sido realizado, o balancete estará com as mesmas totalizações que darão 

origem ao balanço e à demonstração de resultado do exercício. Isso porque, ainda de acordo 

com Oliveira (2002a, p. 66), “o balanço final nada mais é do que o balancete despojado das 

contas que foram levadas para o demonstrativo de resultado.” Incluso no balancete, 

encontram-se os saldos do balanço inicial do exercício, as movimentações a débito e a crédito 

de cada uma das contas movimentadas no período e o saldo final das contas, incluso o 

resultado do exercício.  

Para Greco; Arend (2001, p. 161), o balancete de verificação, podendo ser extraído a 

qualquer momento, consiste em uma listagem com as contas previstas no plano de contas “e 

que tenham registro inicial e posterior de valores monetários correspondentes ao movimento 

do mês, ou acumulado dos meses, total de débito e de crédito e respectivo saldo, devedor ou 

credor”.  

Já para Santos; Schmidt; Gomes (2003, p. 140), o balancete de verificação é uma 

relação de contas “que apresenta o total de seus débitos, créditos e saldos devedores e 

credores. O Balancete de Verificação é extraído do Livro Razão; é uma relação que contém 

cada conta do Razão com seu respectivo saldo.”  

Preparar um balancete de verificação, no entender de Gouveia (1993, p. 47), 

“consiste em relacionar todas as contas da contabilidade de uma companhia que tenham saldo 

diferente de zero, colocando em colunas apropriadas o valor do saldo de cada conta.” 

O balancete de verificação, de acordo com Beuren; Longaray; Porton (2003), 

também foi identificado como uma das fontes de informações contábeis para a tomada de 

decisão, sendo utilizado por 85% da amostra pesquisada pelos autores mencionados e 
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elaborada com a periodicidade mensal por 64,70% da mesma amostra. Os mesmos autores 

ainda afirmam que “o correto levantamento do balancete de verificação é fundamental na 

contabilidade da empresa, [...] além de servir de base para a elaboração de outros relatórios 

contábeis” (BEUREN; LONGARAY; PORTON, 2003, s/p.). 

Na Figura 6, encontra-se o balancete referente ao mês de janeiro de XX, assim como 

a respectiva DFC pelo método direto, com a indicação da origem dos valores que lhe deram 

origem no balancete. 

Na Figura 7, encontra-se o balancete referente ao mês de fevereiro de XX, assim 

como a respectiva DFC pelo método direto, com a indicação da origem dos valores que lhe 

deram origem no balancete. 

Na Figura 8, encontra-se o balancete referente ao mês de março de XX, assim como 

a respectiva DFC pelo método direto, com a indicação da origem dos valores que lhe deram 

origem no balancete. 

Os balancetes transcritos estão elaborados no modelo de seis colunas. Como se pode 

constatar, esse modelo é um dos mais adequados para transcrição dos dados contábeis 

registrados de acordo com a sistematização proposta, pois permite em suas colunas de crédito, 

no ativo no grupo de créditos de clientes e seus subgrupos, segregar, de acordo com sua 

origem, os valores que transitaram exclusivamente pelo disponível da empresa.  
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                Balancete da empresa Método Direto, referente ao mês de JAN/xx ,com a estrutura de Saldo anterior- Débito - Crédito- Saldo atual.
EMPRESA MÉTODO DIRETO Moeda R$

Saldo 
Anterior Débito Crédito Saldo atual

1 ATIVO -          
1.1 CIRCULANTE -          100.000,00            50.000,00           50.000,00 (a)
1.1.1 DISPONIBILIDADES -          50.000,00             50.000,00       
1.1.1.01 DISPONIBILIDADES IMEDIATAS -          50.000,00             -                     50.000,00       
1.1.1.01.001 Caixa -          50.000,00             -                     50.000,00       
1.1.1.02 DISPONIBILIDADES SEMI-IMEDIATAS -          
1.1.1.02.001 Banco A -          
1.1.2 CRÉDITOS E RECURSOS PRÓPRIOS 50.000,00             50.000,00 (b)
1.1.2.01 RECURSOS PRÓPRIOS -          50.000,00             50.000,00           -                 
1.1.2.01.001 Integralização de Capital Social -          50.000,00             50.000,00           -                 

TOTAL DO ATIVO 100.000,00            50.000,00           50.000,00       

2 PASSIVO -          -                        50.000,00           (50.000,00)      
2.1 CIRCULANTE -          -                        -                     -                 
2.1.1 OBRIGAÇÕES FORNECEDORES -          -                        -                     -                 
2.1.1.01 FORNECEDORES DE MATÉRIA PRIMA -          -                        -                     -                 
21.1.01.001 Fornecedor MP 1 -          -                        -                     -                 

2.5 PATRIMÔNIO LÍQUIDO -          -                        50.000,00           (50.000,00)      
2.5.1 CAPITAL SOCIAL -          -                        50.000,00           (50.000,00)      
2.5.1.01 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO -          -                        50.000,00           (50.000,00)      
2.5.1.01.001 Sócio A -          -                        25.000,00           (25.000,00)      
2.5.1.01.002 Sócio B -          -                        25.000,00           (25.000,00)      

TOTAL DO PASSIVO -                        50.000,00           (50.000,00)       
 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA = MÉTODO DIRETO JAN/xx

EMPRESA MÉTODO DIRETO
ENTRADAS DE 
RECURSOS

SAÍDAS DE 
RECURSOS

Aumento/Diminuição líquido disponível 50.000,00 (a)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes
Recebimento de juros
Duplicatas descontadas

PAGAMENTOS
 -a fornecedores mercadorias
de impostos
de salários
de juros
despesas pagas antecipadamente

Caixa Líquido consumido nas Atividades Operacionais

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento por venda de imobilizado
Pagamento pela compra de imobilizado

Caixa Líquido consumido nas Atividades de Investimentos

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital 50.000,00 (b)
Empréstimo de curto prazo
Distribuição de dividendos

Caixa Líquido consumido nas Atividades de Financiamento 50.000,00           

Saldo de Caixa + equivalente- Caixa em X1

TOTAL GERAL 50.000,00           
Somente para fins de informações
Saldo de Caixa + equivalente - Caixa em X0 0
Saldo de Caixa + equivalente - Caixa em X1 50.000,00            
Figura 6 – Balancete e DFC do mês de janeiro   
Fonte: elaborada pelo autor. 
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                Balancete da empresa Método Direto, referente ao mês de FEV/XX ,com a estrutura de Saldo anterior- Débito - Crédito- Saldo atual.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EMPRESA MÉTODO DIRETO Moeda R$

CONTA SALDO INICIAL D/C DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D/C

Caixa 50.000,00         D 6.000,00             43.500,00           12.500,00          D
Banco A -                    41.500,00           10.000,00           31.500,00          D
TOTAL 50.000,00 (a) 47.500,00           53.500,00           44.000,00 (a)

Clientes Vda a vista 6.000,00             6.000,00             -                     
Cliente A 3.000,00             3.000,00            D
TOTAL 9.000,00             6.000,00 (b) 3.000,00            
ICMS a Compensar 4.620,00             -                      4.620,00            D
Estoque 33.380,00           4.200,00             29.180,00          D
TOTAL 38.000,00           4.200,00             33.800,00          
Fornecedor A -                      16.000,00           (16.000,00)         C
Fornecedor B 2.000,00             2.000,00             -                     
Fornecedor C -                      10.000,00           (10.000,00)         C
Fornecedor D 5.000,00             5.000,00             -                     
Fornecedor E 5.000,00             5.000,00             -                     
TOTAL 12.000,00 (c) 38.000,00           (26.000,00)         
Salários a Pagar -                      2.760,00             (2.760,00)           C
INSS a Recolher -                      1.074,00             (1.074,00)           C
FGTS a Recolher -                      255,00                (255,00)              C
TOTAL -                      4.089,00             (4.089,00)           
ICMS a Recolher -                      1.620,00             (1.620,00)           C
PIS a Recolher -                      58,50                  (58,50)                C
COFINS a Recolher -                      270,00                (270,00)              C
CSLL a Recolher -                      64,80                  (64,80)                C
IRPJ a Recolher -                      108,00                (108,00)              C
TOTAL -                      2.121,30             (2.121,30)           
Capital Social (50.000,00)        C -                      -                      (50.000,00)         C

(50.000,00)         
Receitas 9.000,00             (9.000,00)           C
Despesas c/ ICMS s/ vendas 1.620,00             -                      1.620,00            D
Despesas com PIS 58,50                  -                      58,50                 D
Despesas com COFINS 270,00                -                      270,00               D
C.M.V 4.200,00             -                      4.200,00            D
Despesas com salários 2.400,00             -                      2.400,00            D
Despesas c/ horas extras 600,00                -                      600,00               D
Despesas c/ INSS s/ folha 834,00                -                      834,00               D
Despesas c/ FGTS s/ folha 255,00                -                      255,00               D
Despesas com CSLL 64,80                  -                      64,80                 D
Despesas com IRPJ 108,00                -                      108,00               D

10.410,30           9.000,00             1.410,30            
116.910,30         116.910,30         -                      

 
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA = MÉTODO DIRETO FEV/XX

EMPRESA MÉTODO DIRETO
ENTRADAS 
DE 
RECURSOS

SAÍDAS DE 
RECURSOS

Aumento/Diminuição líquido disponível (6.000,00) (a)

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de clientes 6.000,00 (b)
Recebimento de juros
Duplicatas descontadas

PAGAMENTOS
 -a fornecedores mercadorias 12.000,00 (c)
de impostos -                     
de salários
de juros
despesas pagas antecipadamente

Caixa Líquido das Atividades Operacionais 12.000,00           

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento por venda de imobilizado -                     
Pagamento pela compra de imobilizado -                     

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos -                     

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital -               
Empréstimo de curto prazo
Distribuição de dividendos

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento -               

TOTAL GERAL 6.000,00      6.000,00             

Sómente para fins de informação
Saldo de Caixa + equivalente- Caixa em X0 50.000,00    
Saldo de Caixa + equivalente- Caixa em X1 44.000,00            
Figura 7 – Balancete e DFC do mês de fevereiro   
Fonte: elaborada pelo autor. 
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                Balancete da empresa Método Direto, referente ao mês de MAR/XX ,com a estrutura de Saldo anterior- Débito - Crédito- Saldo atual.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO EMPRESA MÉTODO DIRETO Moeda R$

CONTA SALDO INICIAL D/C DÉBITO CRÉDITO SALDO ATUAL D/C

Caixa 12.500,00             D 16.500,00             25.788,50               3.211,50               D

Banco A 31.500,00             D 44.850,00             46.506,87               29.843,13             D
TOTAL 44.000,00 (a) 61.350,00             72.295,37               33.054,63 (a) D

Clientes Vda a vista 16.500,00             16.500,00               -                        

Cliente A 3.000,00               D 3.000,00               3.000,00                3.000,00               D
TT CRÉDITOS CLIENTES 3.000,00               19.500,00             19.500,00 (b) 3.000,00               

Emprest Bco CPZ -                        20.000,00             20.000,00               -                        
TT CRÉDITOS EMPREST. BCOS -                        20.000,00             20.000,00 (c) -                        

Créditos Jrs Recebidos -                        350,00                  350,00                   -                        
TT CRÉDITOS RCBTO JUROS -                        350,00                  350,00 (d) -                        D

ICMS a Compensar 3.000,00               D 2.700,00               -                         5.700,00               D
IMPOSTOS A COMPENSAR 3.000,00               2.700,00               -                         5.700,00               

Estoque 29.180,00             D 12.300,00             9.450,00                32.030,00             D

29.180,00             12.300,00             9.450,00                32.030,00             D
TOTAL ATIVO 79.180,00             116.200,00            121.595,37             73.784,63             

Fornecedor A (16.000,00)            C 16.000,00             -                         -                        C

Fornecedor C (10.000,00)            C 10.000,00             5.000,00                (5.000,00)              

Fornecedor D 10.000,00             10.000,00               -                        
TT FORN ESTOQUES (26.000,00)            36.000,00 (e) 15.000,00               (5.000,00)              C

Obrig. Jrs Fornec a pagar -                        260,00                  260,00                   -                        

Obrig. CPMF a Recolher -                        36,87                    36,87                     -                        
OBRIG JRS EMPREST. À PG -                        296,87 (f) 296,87                   

Obrig. Banc/Jrs Emp. a pagar -                        -                        600,00                   (600,00)                 C
OBRIG BANC/JRS A PAGAR -                        -                        600,00                   (600,00)                 C

Fornec Manut Adm  a vista -                        2.575,00               2.575,00                -                        
FORNEC MANUT ADM. -                        2.575,00 (g) 2.575,00                -                        

Fornec Manut Geral -                        -                        3.560,00                (3.560,00)              C
FORNEC MANUT GERAL -                        -                        3.560,00                (3.560,00)              C

Fornec Desp c/ Viagens -                        800,00                  1.600,00                (800,00)                 C
FORNEC DE VIAGENS -                        800,00 (h) 1.600,00                (800,00)                 C

Fornec Desp c/ Propaganda -                        6.000,00               12.000,00               (6.000,00)              C
FORNEC C/ PROPAGANDA -                        6.000,00 (i) 12.000,00               (6.000,00)              C

Fornec Manut Veic a vista -                        600,00                  600,00                   -                        

Fornec Posto de Gasolina -                        106,00                  106,00                   -                        
FORNEC MANUT VEICULOS -                        706,00 (j) 706,00                   -                        

Salários a Pagar (2.760,00)              C 2.760,00               2.760,00                (2.760,00)              C
TT OBRIG COM FOLHA PGTO (2.760,00)              2.760,00 (k) 2.760,00                (2.760,00)              C

INSS a Recolher (1.074,00)              C 1.074,00               1.074,00                (1.074,00)              C

FGTS a Recolher (255,00)                 C 255,00                  255,00                   (255,00)                 C
TT OBRIG ENCARGOS SOCIAIS (1.329,00)              1.329,00 (l) 1.329,00                (1.329,00)              C

ICMS a Recolher -                        -                        3.510,00                (3.510,00)              C

PIS a Recolher (58,50)                   C 58,50                    126,75                   (126,75)                 C

COFINS a Recolher (270,00)                 C 270,00                  585,00                   (585,00)                 C

CSLL a Recolher (64,80)                   C -                        140,40                   (205,20)                 C

IRPJ a Recolher (108,00)                 C -                        234,00                   (342,00)                 C

TT DE TRIBUTOS A RECOLHER (501,30)                 328,50 (m) 4.596,15                (4.768,95)              C

Empréstimos Banc C Prz -                        20.000,00               (20.000,00)            C

TT DE EMPREST C PRAZO -                        20.000,00               (20.000,00)            C

Capital Social (50.000,00)            C -                        -                         (50.000,00)            C

TT CAPITAL SOCIAL (50.000,00)            (50.000,00)            C
TOTAL PASSIVO (80.590,30)            50.795,37             65.023,02               (94.817,95)             
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DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA = MÉTODO DIRETO MAR/XX
EMPRESA MÉTODO DIRETO

ENTRADAS DE 
RECURSOS

SAÍDAS DE 
RECURSOS

Aumento/Diminuição líquido disponível -                      (10.945,37) (a)

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Recebimentos de clientes 19.500,00 (b)

Recebimento de juros 350,00 (d)

Duplicatas descontadas

PAGAMENTOS

 -a fornecedores mercadorias 36.000,00 (e)

 -j gastos c/ jrs pagos s/ títulos e CPMF 296,87 (f)

 -b fornecedores Manut Administração 2.575,00 (g)

 -d fornecedores desp c/ viagem 800,00 (h)

 -e fornecedores desp c/ propaganda 6.000,00 (i)

 -f fornecedores Manut Veículos 706,00 (j)

 -g gastos com folha de pagamento 2.760,00 (k)

 -h gastos c/ encargos sociais 1329,00 (l)

 -i gastos com tributos 328,50 (m)

 -k gastos com juros pagos s/ empréstimos -                       

Caixa Líquido consumido nas Atividades Operacionais 50.795,37             

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Recebimento por venda de imobilizado -                       

Pagamento pela compra de imobilizado -                       

Caixa Líquido das Atividades de Investimentos -                       

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Aumento de capital -                      

Empréstimo de curto prazo 20.000,00            

Distribuição de dividendos

Caixa Líquido das Atividades de Financiamento 20.000 ,00 (c)

Aumento Líquido nas Disponibilidades

TOTAL GERAL 39.850,00            39.850,00             

Sómente para fins de informação

Saldo de Caixa + equivalente- Caixa em X0 44.000,00            

Saldo de Caixa + equivalente- Caixa em X1 33.054,63              
Figura 8 – Balancete e DFC do mês de março   
Fonte: elaborada pelo autor. 



 127

Da mesma forma, na coluna de débito do passivo, no grupo de fornecedores e 

subgrupos, é possível observar os valores aplicados nas atividades da empresa. Com o devido 

cuidado, é possível criar subgrupos para controlar exclusivamente os valores que transitaram 

pelo disponível da empresa para qualquer tipo das atividades recomendadas pelo FAS 95, ou 

seja, para as atividades operacionais, as de investimentos e as financeiras.  

Observa-se, ainda, nos balancetes apresentados nas páginas mencionadas que, na 

construção da apresentação do balancete, na parte da aplicação de recursos na atividade 

operacional, os mesmos foram segregados com identificação do tipo de despesas a que os 

fornecedores respondem. A inter-relação entre tais valores e aqueles já normalmente apurados 

na demonstração do resultado exercício podem permitir um novo tipo de abordagem e análise 

dos gastos de manutenção e os recursos aplicados. 

Os balancetes transcritos estão com todos os lançamentos contábeis, exceto aqueles 

mencionados referentes aos lançamentos virtuais, especificamente da compensação do ICMS 

(no caso do exemplo proposto). 

Com a intenção de manter um acompanhamento completo da evolução da 

demonstração contábil balancete elaborado para este estudo, reproduziu-se o balancete 

referente ao mês de fev./XX apenas quanto à parte do ativo e passivo, com a inclusão do 

lançamento do valor virtual do ICMS visando a favorecer o entendimento da sutileza da 

respectiva operação contábil. É desnecessário reproduzir a parte de resultado do referido 

balancete, uma vez que a mesma não é afetada pela inclusão do mencionado lançamento. 

Como esclarecido no corpo do texto da sistematização, esse tipo de lançamento 

contábil, embora transite pelas contas utilizadas para fins de apuração das informações para 

elaboração da DFC pelo método direto, não deve ser considerado no balancete de verificação 

levantado para tal fim. A razão encontra respaldo nas próprias normas do FAS 95, quando 

trata das transações virtuais de caixa. A inclusão desse tipo de lançamento distorce o valor da 

movimentação de recursos efetivos pelo caixa e, no que concerne ao modelo da DFC proposto 

neste trabalho, desfigura-o, uma vez que será impossível obter os totais de equilíbrio para as 

entradas e saídas de recursos. 

O balancete referente ao mês de fev/XX, obedece ao mesmo modelo de seis colunas. 

Basicamente, é o mesmo balancete anteriormente apresentado com o modelo da DFC pelo 

método direto; apenas lhe foi acrescido o lançamento contábil da compensação de imposto 

ICMS.  
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A reprodução do balancete referente ao mês de fev./XX, na Figura 9, tem a intenção 

de ressaltar a possibilidade de se levantarem balancetes com cortes temporais que permitem, 

de forma harmônica, a apresentação de dados para finalidades distintas. Nesse caso, um para 

os valores para elaboração da DFC pelo método direto e outro, em um momento posterior, 

para apresentar todos os valores que serão encontrados no balanço patrimonial.  

 

Balancete de 6 colunas da empresa Método Direto, referente ao mês de Fev/XX Moeda R$ 

Conta Saldo Inicial 
D/C Débito Crédito Saldo Atual Conta Débito Crédito Saldo Atual 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 50.000,00 D 6.000,00 43.500,00 12.500,00 D Fornecedor A  16.000,00 16.000,00 C 

Banco A  41.500,00 10.000,00 31.500,00 D Fornecedor B 2.000,00 2.000,00 - 

Total  47.500,00 53.500,00 44.000,00 Fornecedor C 10.000,00 10.000,00 - 

Cliente V da 
a vista 

 
6.000,00 6.000,00 - Fornecedor D 5.000,00 5.000,00 - 

Cliente A  3.000,00 - 3.000,00 Fornecedor E 5.000,00 5.000,00 - 

Total  9.000,00 6.000,00 3.000,00 Total 12.000,00 38.000,00 26.000,00 

ICMS a 
compensar 

 4.620,00 1.620,00 3.000,00 D 
Salários a pagar 

- 
2.760,00 2.760,00 C 

Total  4.620,00 1.620,00 3.000,00 INSS a recolher - 1.074,00 1.074,00 C 

Estoque  33.380,00 4.200,00 29.180,00 D FGTS a recolher - 255,00 255,00 C 

Total  38.000,00 5.820,00 32.180,00 Total  4.089,00 (4.089,00) 

     ICMS a recolher 1.620,00 (1.620,00) - 

     PIS a recolher - 58,50 (58,50)C 

     COFINS a 
recolher 

- 270,00 (270,00)C 

     CSLL a recolher - 64,80 (64,80)C 

     IRPJ a recolher - 108,00 (108,00)C 

     Total 1.620,00 2.121,30 (501,30) 

     Capital Social 50.000,00C  (50.000,00)C 

     Total   50.000,00 

Figura 9 – Balancete de 6 colunas da empresa Método direto do mês Fev/XX   
Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Visando manter a uniformidade da demonstração contábil balancete, reproduziu-se, a 

Figura 10, o balancete referente ao mês de mar./XX apenas quanto à parte do ativo e passivo 

com a inclusão do lançamento do valor virtual do ICMS, destacadas em itálico no texto e 

colocadas em negrito, objetivando favorecer o entendimento da sutileza da respectiva 

operação contábil. É desnecessário reproduzir a parte de resultado do referido balancete uma 

vez que a mesma não é afetada pela inclusão do mencionado lançamento. 
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Balancete de 6 colunas da empresa Método Direto, referente ao mês de Mar/XX Moeda R$ 

Conta 
Saldo Inicial 

D/C Débito Crédito Saldo Atual Conta 
Saldo Inicial 

D/C Débito Crédito Saldo Atual 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 12.500,00 D 16.500,00 25.788,50 3.211,50 D Fornecedor A (16.000,00)C 16.000,00 - - 

Banco  

A 
31.500,00 D 44.850,00 46.506,87 29.843,13 D Fornecedor C (10.000,00)C 10.000,00 5.000,00 (5.000,00)C 

Total 44.000,00 61.350,00 72.295,37 33.054,63 Fornecedor D  10.000,00 10.000,00 - 

Cliente V da 
a vista 

 
16.500,00 16.500,00 - Total (26.000,00) 36.000,00 15.000,00 (5.000,00) 

Cliente A 3.000,00 D 3.000,00 3.000,00 3.000,00 D 
Obrig. JRS 
Fornec. a pagar 

 260,00 260,00 - 

Total 3.000,00 19.500,00 19.500,00 3.000,00 
Obrig. CPMF a 
recolher 

 36,87 36,87 - 

Empréstimo 
Bco CPZ 

- 20.000,00 20.000,00 - Total  296,87 296,87 - 

Total 
 

20.000,00 20.000,00 - 
Obrig. Banc/ 
JRS empr. a 
pagar 

 
 

600,00 (600,00)C 

Créditos JRS 
recebidos 

- 350,00 350,00 - Total   600,00 (600,00) 

Total  350,00 350,00 - 
Fornec. Manut. 
Adm. à vista 

 
2.575,00 

2.575,00 - 

ICMS a 
compensar 

3.000,00 D 2.700,00 3.510,00 2.190,00  D Total  2.575,00 2.575,00 - 

Total 3.000,00 2.700,00 3.510,00 2.190,00 
Fornec. Manut. 
Geral 

 - 3.560,00 (3.560,00)C 

Estoque 29.180,00 D 12.300,00 9.450,00 32.030,00 D Total  - 3.560,00 (3.560,00) 

Total 29.280,00 12.300,00 9.450,00 32.030,00 
Forn. Desp. c/ 
viagens 

 800,00 1.600,00 (800,00)C 

Total 79.180,00 116.200,00 125.105,37 70.274,63 Total  800,00 1.600,00 (800,00) 

 
 

   
Fornec. desp. c/ 
propaganda 

 6.000,00 12.000,00 (6.000,00)C 

     Total  6.000,00 12.000,00 (6.000,00)  

 
 

   
Fornec. manut. 
veic. à vista 

 600,00 600,00 - 

 
 

   
Fornec. posto de 
gasolina 

 106,00 106,00 - 

     Total  706,00 706,00 - 

     Salários a pagar (2.760,00)C 2.760,00 2.760,00 (2.760,00)C 

     INSS a recolher (1.074,00)C 1.074,00 1.074,00 (1.074,00)C 

 
 

   
FGTS a 
recolher 

(255,00)C 255,00 255,00 (255,00)C 

     Total (1.329,00) 1.329,00 1.329,00 (1.329,00) 

 
 

   ICMS a 
recolher 

 3.510,00 3.510,00 - 

     PIS a recolher (58,50)C 58,50 126,75 (126,75)C 

     
COFINS a 
recolher 

(270,00)C 270,00 585,00 (585,00)C 

     CSLL a 
recolher 

(64,80)C  - 140,40 (205,20)C 

     IRPJ a recolher (108,00)C - 234,00 (342,00)C 

     Total (501,30) 3.838,50 4.596,15 (1.258,95) 

     Empréstimos 
Banc. C. Prz 

 
- 20.000,00 

(20.000,00)
C 

     Total   20.000,00 (20.000,00) 

     Capital Social (50.000,00)C   (50.000,00)
C 

     Total    (50.000,00) 

     Total (80.590,30) 54.305,37 (65.023,02) (91.307,95) 

Figura 10 – Balancete de 6 colunas da empresa Método direto do mês Mar/XX   
Fonte: elaborada pelo autor. 
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O Balancete de Verificação foi seccionado ao final do passivo, com a intenção de 

evidenciar a diferença existente com aquele conectado com a DFC. Nota-se que a diferença 

refere-se exclusivamente às contas de ICMS a compensar do ativo e a conta de ICMS a pagar 

do passivo, ressaltadas no texto em itálico e colocadas em negrito. 

A razão da diferença fica evidente quando da análise, verificando-se que se trata de 

parte do valor do ICMS constante nas hipotéticas notas fiscais de compra de mercadorias para 

revenda. Tais valores não podem ser considerados para fins da DFC pelo método direto, por 

não terem transitado pelo disponível da empresa. 

A seguir, expor-se-ão as condições e operacionalidade que sustentam a proposta dos 

procedimentos que culminam com a sistematização para obtenção dos dados necessários para 

elaboração da DFC, pelo método direto, apenas com a utilização dos recursos disponíveis na 

contabilidade executada diariamente pela empresa. Importante observar que o exemplo 

apresentado, seja de lançamentos contábeis, do balancete de verificação e do modelo de fluxo 

de caixa propostos, não tem a pretensão de refletir todas as possíveis ocorrências passíveis de 

acontecer na dinâmica contábil de uma empresa, quanto mais de todas as empresas. 

O raciocínio básico apresentado pode ser duplicado e adaptado para as mais variadas 

situações, pois a concentração do fluxo das informações que alteram o disponível de uma 

empresa, basicamente em três fases do ciclo operacional normal, conforme a Figura 7, facilita 

toda a construção da DFC pelo método direto.  

Também Iudícibus (1998, p. 216) propõe uma visualização do ciclo operacional de 

uma empresa comercial com o desenho apresentado na Figura 11, adaptado para este estudo. 

  

 
Figura 11 – Ciclo operacional  
Fonte: adaptado de Iudícibus (1998, p. 216). 



 131

Iudícibus (1998, p. 216) assim explica o ciclo: 

As Mercadorias são vendidas e seus valores transformados em Valores a Receber 
(Clientes);quando do recebimento, esses valores transformam-se em Caixa; esta vai 
pagar os Fornecedores; estes, por sua vez, fornecem à empresa outras Mercadorias, 
que serão vendidas aos Clientes, e assim sucessivamente. É claro, que no caso de 
compras e vendas a vista, ficam eliminadas as etapas Clientes e Fornecedores, 
reduzindo-se o ciclo a Caixa e Mercadorias. (Grifos no original)  

Neste momento, é que a sistematização proposta exige uma sutil alteração nos 

procedimentos contábeis, qual seja: sendo compras e vendas à vista, não eliminar as etapas 

Clientes e Fornecedores, continuando a registrar a operação como, se a prazo, fossem tanto as 

vendas como as compras. 

A transposição da figura do ciclo operacional apresentado na Figura 11 para a 

demonstração contábil balancete de verificação, poderia resultar na apresentação exposta na 

Figura 12. Essa figura sintetiza graficamente todo o processo de sistematização que está sendo 

proposto nesta dissertação. Basicamente, as origens de recursos estarão todas concentradas no 

ativo circulante no subgrupo de créditos diversos e serão, portanto, a única fonte de 

informação das origens. Todas as origens findaram sempre no disponível. Por sua vez, as 

aplicações estarão todas segregadas no passivo circulante, no subgrupo de fornecedores. Além 

disso, todas as aplicações sempre terão origem no disponível.  

 

Balancete de verificação 
Ativo Passivo 
 
    Disponível 
 
     
    Créditos Diversos                                                                      Fornecedores 
Ativo Circulante Passivo Circulante 

Figura 12 – Diagrama do ciclo operacional versus Balancete de Verificação 
Fonte: elaborada pelo autor. 

 
Uma possível fonte de comparação no que concerne ao fluxo de recursos dentro da 

contabilidade, com a circulação de informações apresentada na Figura 12, pode ser visualizada no 

estudo levado a efeito por Assaf Neto; Silva; Tibúrcio (1995), conforme Figura 13. 
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Figura 13 – Diagrama geral do fluxo de caixa 
Fonte:  adaptado de Assaf Neto; Silva; Tibúrcio (1995, p. 121). 

 

O esquema constante na Figura 13 permite a visualização da circulação dos fluxos 

monetários, operacionais (transações de ativos, depreciação, recebimentos de vendas, custos e 

despesas de produção e manutenção etc.) e os financeiros e legais (quitação de empréstimos e 

financiamentos, recolhimento de tributos, distribuição de dividendos e integralização de 

capital social etc.). 

Dominar o conhecimento desta inter-relação de contas e operações é importante, pois 

permitirá a análise das variações ocorridas no capital circulante líquido e no disponível da 

empresa em determinado período. 
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A sistematização idealiza uma simetria entre os grupos despesas operacionais e o 

grupo de obrigações a pagar que segregaria os fornecedores de insumos daquele grupo de 

despesas. Esta idealização resultou na Figura 14, a seguir apresentada. 

 

GRUPO CONTÁBIL DE FORNECEDORES                                      GRUPOS CONTÁBEIS DE DESPESAS 

Fornecedores a Pagar de Matéria-Prima                            Despesas com custos de matéria prima 

Fornecedores a Pagar Manutenção da 
Administração                               

 Despesas com manutenção da 
administração 

Fornecedores a Pagar Manutenção de Vendas                    Despesas com manutenção de vendas 

Fornecedores a Pagar Manutenção Instalações                                     Despesas com manutenção de instalações 

Fornecedores a Pagar com Manutenção de 
Veículos                                       

 Despesas com manutenção de veículos 

Fornecedores a Pagar com Propaganda  Despesas com propaganda 

Fornecedores a Pagar Despesas Bancárias 
/Financeiras                                 

 Despesas bancárias e financeiras 

Obrigações a pagar Folha e Encargos     Despesas com salários e encargos 

Obrigações a Recolher de tributos diretos        Despesas com tributação direta 

Obrigações a Recolher de tributos sobre o Lucro                                Despesas tributos sobre o lucro 

Figura 14 – Simetria entre os grupos contábeis de fornecedores e despesas 
Fonte: elaborado pelo autor. 

 
Mantida a simetria, no futuro, é possível que surjam novas análises financeiras entre 

a DFC e o balanço patrimonial que detectem informações importantes no inter-

relacionamento de dados econômicos financeiros que serão obtidos da DFC elaborada pelo 

método direto. 

Operando a contabilidade dessa forma, ao se extrair o balancete da empresa, na 

forma de Saldo-Débito-Crédito-Saldo, poder-se-á obter a crédito do grupo de Créditos a 

Receber o valor que efetivamente ingressou na empresa nas suas diversas modalidades, que 

serão identificados na Demonstração de Fluxo de Caixa.  

Por sua vez, a débito do grupo de Obrigações para com Fornecedores (inclusos nesta 

categoria os gastos com folha de pagamento e encargos sociais e tributos), obter-se-á o valor 

efetivamente gasto com pagamentos a título de mercadorias, despesas em geral, folha, 

encargos, tributos, imobilizações e empréstimos. 

Ao final, com esses grupos devidamente totalizados e segregados no balancete, basta 
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apenas transportar os valores totalizados, a débito ou a crédito, para os campos 

correspondentes na DFC. O modelo desenvolvido para esta dissertação apresenta vários 

exemplos dessas operações. 

Ressalta-se que, no início da DFC, será alocado o valor líquido de fluxo de caixa 

ocorrido entre os balanços patrimoniais. Se a variação refletir um aumento na confrontação, o 

valor apurado será registrado na coluna de entradas das DFC; se ocorrer ao contrário, isto é, 

uma redução, o registro será realizado na coluna de saídas da Demonstração de Fluxo de 

Caixa. 

Como segunda condição para operacionalização da sistematização proposta nesta 

dissertação, é indispensável observar que os lançamentos normalmente realizados no final do 

mês, que mantenham similaridades com aqueles hipoteticamente desenvolvidos e constantes 

nas ocorrências do mês de fevereiro e março e demonstrados nos mapas de apropriações das 

Figuras 3 e 4, referentes à compensação de obrigações tributárias, sejam por retenção ou 

controle em contas gráficas, devolução de vendas e de compras sem o envolvimento de 

dinheiro, deverão ser realizados apenas após a emissão do balancete que reflita o banco de 

dados de acordo com a primeira condição.  

Atualmente, com o presente estágio tecnológico dos sistemas informatizados, se os 

lançamentos de compensação de tributos e devoluções e seus similares estiverem segregados 

em apenas um determinado lote de lançamentos contábeis, reservado dentro da programação 

do software contábil para aquela finalidade, é possível solicitar a emissão do balancete 

“ignorando” os lançamentos daquele lote predefinido. 

A preocupação com esta alternativa operacional tem sua justificativa uma vez que a 

sistematização prevê operar com qualquer período de tempo solicitado, podendo, portanto, ser 

de apenas um mês, de vários meses ou do próprio exercício. Poder relegar a um mero 

procedimento de opção a inclusão ou não desse tipo de lançamentos contábeis traria eficiência 

e segurança de exatidão ao balancete utilizado para obtenção das informações para elaboração 

da DFC pelo método direto. 

Essa questão de não-consideração dos lançamentos de compensação dos impostos e 

devoluções e seus similares reveste-se de importância porque, operacionalmente, esses 

lançamentos contábeis obrigatoriamente devem transitar pelas contas dos subgrupos contábeis 

de Obrigações a Recolher de Tributos, diretos ou sobre lucros, ou de Créditos a Receber, no 

caso de devoluções de vendas e, ainda, de Obrigações com Fornecedores no caso de 

devoluções de compras. 

 As denominações dos subgrupos foram as idealizadas para o presente estudo e 
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constantes nos exemplos, não guardando, necessariamente, a mesma grafia encontrada na 

literatura que, inclusive, é variável. Esse fato, no entanto, não traz nenhuma perda na 

qualidade do entendimento das demonstrações. Como esses lançamentos nos subgrupos 

mencionados são realizados a débito ou a crédito, como são aqueles decorrentes de 

recebimentos ou de pagamentos efetivos, se não forem tomadas as devidas salvaguardas, é um 

procedimento que distorce o valor que efetivamente transitou pelo disponível e que é o foco 

da DFC pelo método direto. 

Por fim, cabe mencionar uma característica que o modelo desenvolvido para a DFC 

disponibiliza, que é a totalização das colunas de Entradas e Saídas de recursos financeiros. 

Essa característica é inexistente nos modelos das Demonstrações de Fluxo de Caixa que foram 

estudados e aproxima a DFC proposta da forma mais comum e amplamente conhecida das 

demonstrações contábeis que, em geral, expressam a idéia de equilíbrio por meio dos totais de 

igual valor ao final das mesmas, à semelhança do ativo e do passivo do balanço patrimonial. 

Bastante direta e definitiva é a afirmação de Anthony (1979, p. 30): “Se você quiser 

entender os relatórios contábeis produto final de um sistema contábil, deve familiarizar-se 

com as regras e convenções que se encontram implícitas nesses relatórios”. 
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6 CONCLUSÃO 

Neste capítulo, apresentam-se as conclusões à pesquisa realizada e as recomendações 

para futuros estudos sobre o tema investigado. 

6.1 CONCLUSÕES 

A revisão de literatura encontrou intervenções de estudiosos que lembram a liberdade 

e responsabilidade, mas também os necessários conhecimentos que os gestores contábeis 

devem possuir para levar a bom termo as suas obrigações profissionais. Considerando-se que 

a contabilidade não deve ser feita de forma rápida, no sentido tanto da pressa como do 

descaso, nem de forma a gerar menos trabalho para os profissionais, no sentido de 

simplificação exagerada ou de falta de profundidade que faça com que perca o detalhamento 

indispensável para a formação de uma opinião consistente, a mesma deve ser bem elaborada. 

Ser bem elaborada, de forma avançada, implica utilizar os conhecimentos, os recursos 

tecnológicos e o interesse profissional em busca de respostas que podem não terem sido ainda 

formuladas pelos clientes, mas que, pela importância da informação, o gestor contábil sabe 

que deveriam ser feitas ou que o serão no futuro. 

Embora a população abordada na pesquisa seja específica, metaforicamente, sobre os 

ombros dos gestores contábeis por elas responsáveis pesam controles que resguardam o 

patrimônio das próprias empresas, de investidores e empregados contados aos milhares. 

Conhecer o perfil profissional e o entendimento dos gestores contábeis sobre 

qualquer assunto técnico da contabilidade significa poder vislumbrar a posição dos gestores 

contábeis mais preparados. 

Em relação aos gestores participantes da pesquisa, os resultados apurados mostraram 

que, profissionalmente, a maioria dos gestores contábeis responsáveis pela contabilidade das 

grandes indústrias têxteis do Vale do Itajai/SC, têm a esperada formação de grau superior. A 

maioria investiu, ainda, em cursos de pós-graduação, notando-se convergência em termos de 

foco de interesse nas atividades da própria contabilidade ou próximas, como a administração e 

controladoria; em relação ao tempo de atividade profissional, a média é de 8,31 anos. Este 



 137

tempo pode significar relativa prática extensiva da contabilidade, considerando-se que a 

experiência na contabilidade é um fator preponderante na formação contínua de um bom 

profissional, além do que permite deduzir que fazem parte da mais recente geração de 

formandos disponibilizados para o mercado de trabalho.  

Embora grande parte dos pesquisados declare conhecer a alteração da Lei que propõe 

a substituição da DOAR pela DFC, das 16 empresas consultadas, apenas quatro elaboram, 

efetivamente, a DFC. Por outro lado, essas quatro empresas estão elaborando a DFC pelo 

método indireto. Este resultado é coerente com o primeiro pressuposto deste trabalho, que 

considerava possível que a maioria das empresas utilizassem o método indireto. A totalidade 

daqueles que elaboram a DFC reconhece que ela atende a todas a suas necessidades 

informacionais, embora o método direto seja o único que pode fazê-lo, com absoluto 

alinhamento com o objetivo da demonstração. A grande maioria dos entrevistados também 

considera que todas as empresas deveriam elaborar a DFC, e que esta deveria ser obrigatória. 

Consideram, ainda, o método direto superior ao indireto. Este é um posicionamento dos 

sujeitos sociais participantes deste estudo que guarda simetria com o apurado ao longo do 

embasamento teórico. Entretanto, há um aparente contra-senso: assim como os estudiosos, os 

entrevistados consideram a DFC melhor do que a DOAR, como também consideram o 

método direto superior ao indireto; no entanto, a maioria elabora a DFC pelo método indireto. 

As justificativas para esta preferência estão vinculadas a razões operacionais, isto é, à 

facilidade de sua elaboração ou ao fato de ser o método sobre o qual os respondentes têm 

maior conhecimento para aplicar. O conhecimento sobre o método direto é quase nulo 

enquanto conteúdo programático em disciplinas do curso de graduação de Ciências Contábeis, 

ao que tudo indica, sendo que a pesquisa revela que o mesmo conteúdo não foi, efetivamente, 

conhecido durante a formação acadêmica dos respondentes. Isto não parece surpreender.   

Marion (1983), em pesquisa realizada com alunos de quarto ano do curso de Ciências 

Contábeis, de diversas entidades de ensino, tanto de São Paulo, como de diversos outros 

estados brasileiros, constatou que 41% dos estudantes concluíam o curso e partiam para o 

mercado de trabalho com o respaldo da unidade de ensino, sem saber debitar ou creditar. 

“Indubitavelmente, a metodologia aplicada é a grande responsável pelo fracasso de 

aprendizagem e pela desmotivação de boa parte dos estudantes de Contabilidade” (MARION, 

1983, s/p.).   

Este panorama, aparentemente, apóia o segundo pressuposto do trabalho. Ainda com 

referência a este assunto, convém que seja registrado que, durante a coleta de dados desta 



 138

pesquisa, percebeu-se que alguns entrevistados confundem os entendimentos da DFC com o 

fluxo de caixa gerencial de controle de recebimentos e pagamentos. 

As demonstrações contábeis que almejam refletir aspectos relevantes das 

informações úteis para os diversos públicos, particularmente a DOAR e a DFC, com seus dois 

métodos, travam uma disputa sob falso pretexto. Por tudo que foi exposto, a DOAR e a DFC 

pelo método indireto contêm, basicamente, o mesmo conteúdo e não informam as ocorrências 

dos fluxos de recursos, com a pureza de um real fluxo de caixa realizado que realmente se 

está buscando.  

A parte da contabilidade relativa às informações dos fluxos de recursos 

aparentemente não está informada o suficiente, sendo que a quase totalidade dos respondentes 

concorda com o que está sendo afirmado pelos estudiosos revisados na fundamentação 

teórico-empírica deste trabalho no que se refere à DFC pelo método direto. Os resultados 

deixam entrever certa comodidade dos gestores contábeis das empresas pesquisadas, seja 

quanto aos modelos de contabilidade praticada ou quanto aos sistemas dos mais variados, de 

controle ou, mesmo, de software. É preciso uma forma de pensar a contabilidade de forma 

mais dinâmica. Dinâmica no sentido de realmente ser planejada e que, desde a elaboração do 

plano de contas até as rotinas de lançamentos contábeis e a extração das demonstrações, 

tenham por intenção formar um banco de dados que registrará a história funcional e 

operacional da empresa. Embora isso pareça quase uma obviedade, a concretização de um 

banco de dados eficiente da empresa depende, fundamentalmente, do conhecimento e do 

interesse do profissional em refletir sobre as conseqüências dos registros dos lançamentos 

contábeis que fará, ou seja, a organização e a segregação de informações em determinadas 

contas. O interesse em inovação deve principiar pelo básico, pelas contas contábeis e sua 

localização dentro do plano de contas, transitando pelas demonstrações, como o balancete, o 

sistema de informação contábil e o de informações gerenciais. 

A pesquisa revelou, outrossim, que a maioria dos gestores contábeis dessas grandes 

empresas têxteis do Vale do Itajai/SC, apresenta ainda outras razões para elaborar a DFC da 

maneira como hoje se apresenta, embora seja uma iniciativa do próprio gestor contábil. Foi 

possível registrar, ao longo das leituras, assim como das entrevistas, expressões como “muito 

trabalhoso” e “muito complexo”, entre outras semelhantes, como justificativas para não 

realizar a contabilidade de maneira a fornecer informações diferenciadas. Resta ponderar que 

a contabilidade não é feita para o contador, mas é feita pelo contador para toda uma rede de 

interesses. Foi possível perceber que os profissionais executam a contabilidade quase de 

forma monótona e que, aparentemente, não refletem profunda e apaixonadamente sobre ela. 



 139

A validade do presente estudo pode apoiar-se no fato de a maioria dos entrevistados 

aprovar um método que permita elaborar a DFC, pelo método direto, e uma discreta maioria 

gostaria de obtê-lo, diretamente, da contabilidade. Aqui, surge a confirmação de um dos 

pressupostos que tratava do interesse do profissional respondente quanto às alternativas de 

extrair informações para nortear a elaboração da DFC, pelo método direto, com informações 

exclusivamente contábeis. 

A pesquisa deixou claro que os gestores contábeis participantes desta pesquisa não 

sabem, em sua maioria, sugerir uma forma de fazer a contabilidade para atender ao método 

direto da DFC. A utilidade da DOAR e da DFC, nas suas duas formas possíveis, deve receber 

atenção do gestor contábil, e o desconhecimento existente deve ser resolvido de forma breve, 

tendo em foco a melhor informação que se possa obter para a grande indústria têxtil 

pesquisada. O relato do aspecto econômico da existência da empresa já está aparente e 

suficientemente resolvido por meio das demonstrações existentes e da opção pelo regime de 

competência. O desequilíbrio está na apuração das informações realmente financeiras. Se o 

regime de competência é a forma exterior do corpo da contabilidade, é provável que se possa 

dizer que a DFC é a sua parte interna. São partes que se complementam. 

Pode-se concluir, ainda, que o modelo da DFC pelo método direto, desenvolvido e 

apresentado neste estudo, permite apresentar uma sistematização mais adequada para revelar 

informações que não existem em outras demonstrações contábeis, sendo entendidas como um 

diferencial competitivo, inclusive, frente às outras empresas, indo ao encontro das aspirações 

de maior transparência na divulgação das informações corporativas. O presente estudo, de 

forma geral, contribuiu para uma maior divulgação e entendimento da DFC, pelo método 

direto, ao observar e estudar os desdobramentos possíveis baseados na sistematização ora 

proposta, principalmente no que tange à comparação e inter-relação dos índices contábeis, 

uma vez que se apresenta como possível a existência de novas aferições atualmente ainda não 

apuradas. Igualmente pode revelar-se de utilidade para a própria segurança das informações 

contábeis, mostrando-se proveitosa e inovadora. 

6.2 RECOMENDAÇÕES  

Considerando-se as conclusões apresentadas, recomenda-se que pesquisas científicas 

desta natureza sejam realizadas em outros segmentos da atividade econômica e ampliadas 
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para outras entidades sindicais e conselhos regionais e federal de contabilidade, visando 

apurar até que ponto o corpo de profissionais da contabilidade está atualizado com a DFC. 

Recomenda-se, também, o aprofundamento das pesquisas e estudos sobre a DFC e, 

particularmente, na forma de elaboração pelo método direto, uma vez que a possibilidade da 

adoção obrigatória da DFC se apresenta pela proposta de alteração de Lei em trâmite no 

Congresso Nacional.  

Face à possibilidade de alteração da Lei que tramita no Congresso Nacional 

brasileiro e aguarda aprovação, permitindo a substituição da DOAR pela DFC, e às qualidades 

específicas da própria demonstração, as instituições de ensino superior, de forma geral, e as 

universidades poderiam incluir, na grade curricular, disciplinas ou  disciplina mais específica 

para preparar os graduados em Ciências Contábeis com conhecimento neste tema.  

Recomenda-se, ainda, que os órgãos representativos da classe contábil incentivem, 

facilitem e promovam a realização de cursos que proporcionem a atualização dos 

profissionais já no mercado, buscando os seus aperfeiçoamentos acadêmicos, evitando que 

uma eventual alteração na Lei tenha um impacto de surpresa entre os mesmos. 
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APÊNDICE A - RELAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS TÊXTEIS DO VALE DO 
ITAJAI/SC, 2005, CONSIDERADAS NA PESQUISA 

1. CIA KARSTEN 
CNPJ: 82.640.558/0001-04 
Endereço: Rua Johann Karsten, n 260, Texto Salto, Blumenau 
CEP: 89074-700 Fone: 47.333l-4000  Fax: 3331-4000 

   Site:buddemeyer.com.br   e-mail: secbud@buddemeyer.com.br 
   Fundação: 1882 Número funcionários: 1085      Exportadora 

CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 
Produtos: roupa de cama, roupões e toalhas 

 

2. DUDALINA S/A 
CNPJ: 85.120.939/0005-76 
Endereço: Rodv. BR 470, KM 50, 7109, Fortaleza, Blumenau SC  
CEP: 89058-020 Fone: 47.3331-9001  Fax: 3331-9143 
Ano de fundação: NI Número funcionários: 800 
CNAE 1: Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
CNAE 2: Confecção de roupas e agasalhos 
Produtos: camisa de malha de algodão de uso masculino 

 

3. MALWEE MALHAS LTDA 
CNPJ: 84.429.737/0001-14  
Endereço:Rua Bertha Weege, 200, Barra do Rio Cerro, Jaraguá do Sul SC 
CEP: 89260-900 Fone: 47.3372-7200  Fax: 3372-7300 
Ano de fundação:1968   Número funcionários: 4500      
CNAE 1: Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
CNAE 2: Confecção de roupas e agasalhos 
Produtos: confecções em malha 

 

4. MALHARIA BRANDILI LTDA 
CNPJ: 84.229.889/0001-73  
Endereço:Rua Quintino Bocaiúva, 29, CX. Postal 21, Centro, Apiúna SC 
CEP: 89135-000 Fone: 47.3281-2401  Fax: 3281-2430 
Ano de fundação:1964   Número funcionários: 969      
CNAE 1: Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
CNAE 2: Confecção de roupas e agasalhos 
Produtos: Blusas femininas, confecções infantis em malha, conjuntos 
masculino/feminino,  camisa pique, camisetas de algodão 
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5. CÍRCULO S/A 
CNPJ: 84.043.009/0001-70  
Endereço:Rua Dr. Nereu Ramos, 360, CX. Postal 03, Coloninha, Gaspar SC 
CEP: 89110-000 Fone: 47.3331-9500  Fax: 3331-9600 
Site: circulo.com.br   e-mail: circulo@circulo.com.br 
Ano de fundação:1938  Número funcionários: 900      
CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Acabamento de fios e tecidos, não processados em fiações e tecelagens 
Produtos: Fio de viscose, outros fios de algodão, para venda a retalho, fio de algodão 

 
6. TÊXTIL RENAUX S/A 

CNPJ: 82.982.075/0001-80 
Endereço: Rua Centenário, 201, CX. Postal 15, Centro, Brusque  SC 
CEP: 88352-020 Fone: 47.3255-1000  Fax: 3255-1001 
Site: textilrenaux.com.br   e-mail: textilrenaux@textilrenaux.com.br 
Ano de fundação:1925   Número funcionários: 649      exportadora      
CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 
Produtos: sarja, flanela, tecido de camisaria, outros tecidos de malha e algodão, fio de 
algodão. 

 
7. CIA INDUSTRIAL SCHLOSSER S/A 

CNPJ: 82.981.929/0001-03 
Endereço:Av Getúlio Vargas, 63/87, Centro, Brusque  SC 
CEP: 88353-000 Fone: 47.3251-8000  Fax: 3251-8005 
Site: schlosser.com.br   e-mail: schlosser@schlosser.com.br 
Ano de fundação:1911   Número funcionários: 577      exportadora      
CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 
Produtos: Tecido plano de algodão 100%, tecido plano de algodão e outras fibras, tecido 
plano de liovel 100%, outros tecidos de malha de algodão. 

 
8. BUETTNER S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO 

CNPJ: 82.981.812/0001-20 
Endereço:Rua Edgar Von Buettner, 941, Bateias, Brusque  SC 
CEP: 88350-000 Fone: 47.3355-4000  Fax: 3355-4012 
Site:www.buettner.com.br   e-mail: marchewsky@buettner.com.br 
Ano de fundação:1898   Número funcionários: 1500      exportadora      
CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 
Produtos: Tecido felpudo, confecções felpudas, outros tecidos de malha de algodão 

 
9. MALHARIA CRISTINA LTDA 

CNPJ: 82663337000143 
Endereço:Rua.Pedro Zimmemann,2833,Itopava Central,Blumenau 
CEP:89052-001 Fone: 47.3323-4833 Fax: 3323-4833 
Site:cristina.com.br  e-mail: vendas@cristina.com.br 
Ano de fundação:1970   Número de funcionários: 700    exportadora 
CNAE 1:Vestuário, calçados e artefatos em tecidos 
CNAE 2: Confecção de roupas e agasalhos 
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Produtos: Camisa pólo, camiseta 
10. HACO ETIQUETAS LTDA 

CNPJ:82645862000136 
Endereço:Rua. Henrique Corad,591Vila Itopava Blumenal 
CEP:89095-300 Fone: 47.3321-6000 Fax: 3321-6100 
Site: www.haco.com.br e-mail: sac@haco.com.br 
Ano de fundação: 1928   Número de funcionários     exportadora 
CNAE 1: Têxtil  
CNAE 2: Fabricação de outros artefatos têxteis produzidos nas fiações e tecelagens, 
não especificados ou não classificados  
Produtos: Etiqueta Bordada, Etiqueta estampada, Cadarço de poliéster, Cadarço 
algodão. 

 
11. CREMER S/A 

CNPJ: 82641325000118 
Endereço: Rua. Iguaçu,291,cx.postal 1508,Itopava Seca,Blumenau 
CEP: 89030-030    Fone: 47.3321-8000     Fax: 3321-8358 
Site: cremer.com.br     e-mail: fabex@cremer.com.br 
Ano de fundação: 1935   Número de funcionários:1340 
CNAE: 1: Têxtil 
CNAE 2: Fabricação de outros artefatos têxteis produzidos nas fiações e tecelagens, 
não especificados ou não classificados 
Produtos: Compressa, Ataduras, Fralda de Tecido, Esparadrapos, Gazes, Outras Pastas 
Gazes, Ataduras e Artigos Análogos, Para uso Medicinal, Cirúrgico, Dentário ou 
Veterinário. 

 
12. TEKA - TECELAGEM KUEHNRICH S/A 

CNPJ:82.636.986/0001-55 
Endereço: Rua.Paulo Kuehnrich, 68, Itoupava Norte, Blumenau SC 
CEP:89052-900      Fone:47.3321-5000   Fax:3321-5750 
Site:teka.com.br   E-mail: mercosul@teka.com.br 
Ano de Fundação:1935  Números de funcionários:6316    exportadora 
CNAE 1: Têxtil 
CNAE 2: Fiação, fiação e tecelagem, e tecelagem 
Produtos: Roupas de toucador ou de cozinha, de tecidos atoalhados, de algodão, outras 
de cama, de algodão, outras roupas de mesa de outras matérias têxteis 

 
13. MF SUL FABRIL S/A 

CNPJ: 82.636.911/0005-06 
Endereço: Rua. Itajaí, 948,CX. Postal 243, Vorstadt, Blumenau 
CEP: 89015-900   Fone: 47.3331-1000   Fax: 3331-1010 
Site: sulfabril.com.br   E-mail: sulfabril@sulfabril.com.br 
Ano de Fundação: 1947   Números de Funcionários: 1300     Exportadora 
CNAE 1: Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos 
CNAE 2: Confecção de roupas e agasalhos 
Produtos: Confecção em malha. 
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14. CIA HERING  

CNPJ: 78.876.950/0001-71 
Endereço: Rua. Hermann Hering, 1790, CX. Postal 02, Bom Retiro, Blumenau SC 
CEP: 89010-900   Fone: 47.3321-3544   Fax: 3321-3602 
Site: ciahering.com.br   E-mail: asscom@heringnet.com.br 
Ano de Fundação: 1880   Número de Funcionários: 4900 
CNAE 1: Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
CNAE 2: Confecções de roupas e agasalhos 
Produtos: Tecido plano, confecção em malha 

 
15. KYLY INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA 

CNPJ: 78.855.830/0001-98 
Endereço: Rodv. SC 418 KM 3, 3215, CX. Postal 127, Centro, Pomerode 
CEP: 89107-000   Fone: 47.3387-8888   Fax: 3387-8877 
Site: kyly.com.br   E-mail: kyly@bnu.matrix.com.br 
Ano de Fundação: 1985   Número de Funcionários: 1021    Exportadora 
CNAE 1: Vestuário, calçados e artefatos de tecidos 
CNAE 2: Confecções de roupas e agasalhos 
Produtos: Confecções em malha 

 
16. ALTENBURG INDÚSTRIA TEXTIL LTDA 

CNPJ: 75.293.662/000-104 
Endereço: Rodv. BR 470 KM 61, 7235, Badenfurt, Blumenau 
CEP: 89072-000   Fone: 47.3331-1500   Fax: 3334-0647 
Site: www.altenburg.com.br   E-mail: altenburg@altenburg.com.br 
Ano de Fundação: 1946   Número de Funcionários: 613  Exportadora 
CNAE: Têxtil 
CNAE: Fabricação de outros artefatos têxteis produzidos nas fiações e tecelagens, não 
especificados ou não classificados 

      -  Produtos:    
      -  Travesseiros 
      -  Colchas 
      -  Vestuário e seus acessórios 
      -  De malha 
      -  De algodão 
      -  Para bebês 
      -  Protetor de berço  
      -  Edredons 
      -  Roupas de cama 
      -  De malha    
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO DE PESQUISA QUANTITATIVA – PARTE 1 

1)  Sua formação acadêmica é de graduação em Ciências Contábeis? Se sim, há quantos anos 
exerce a atividade profissional de contador? Por favor, especifique.  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  

2)   É graduado em outro curso? Se sim, FAVOR INFORMAR qual o curso. 
................................................................................................................................................  

3)  Realizou cursos de Pós-Graduação? Se sim, FAVOR INFORMAR qual o curso. 
................................................................................................................................................  

4)  Qual a função atual do respondente? 
................................................................................................................................................  

5)  O respondente costuma elaborar Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos 
(DOAR)? Se sim, utiliza as informações da DOAR para análises contábeis e setoriais? 
Assinale uma das duas alternativas. 
(   ) Sim   (   ) Não 

6) Se o respondente não elabora a DOAR, quais as outras demonstrações que costuma elaborar 
que contenham características e finalidades da DOAR? Relacione as demonstrações 
contábeis que costuma utilizar, colocando-as em ordem de prioridade crescente. 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  

7)  O respondente elabora a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), proposta pelo F A S 95 
e recomendada pela NPC 20 do IBRACON? Se sim, qual dos métodos existentes na 
proposta o respondente elabora? Assinale um dos dois métodos.  
(   ) Método Direto   (   ) Método Indireto 

8)  Se o método de elaboração for o indireto, o respondente pode identificar se entre as 
razões pelas quais o método direto não é utilizado, constam as seguintes? Assinale 
quantas alternativas julgar conveniente. 
(   ) Muito trabalhoso para elaborar  
(   ) Informações insuficientes na contabilidade 
(   ) Faltam demonstrações com as informações  
(   ) Desconhecimento de método de trabalho para obtê-la 
Por favor, inclua a sua razão para a não elaboração da DFC pelo método direto, se não 
constar nas alternativas acima. 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................  

9) Se o método de elaboração da DFC for o direto, o respondente pode indicar qual (is) 
demonstração (ões) contábeis ou relatórios são utilizados para elaborá-la? Assinale 
quantas alternativas julgar conveniente. 
(   ) Balanço Patrimonial 
(   ) Balancete  
(   ) Razão Contábil 
(   ) Outros controles internos 
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10) Se alguma vez, o respondente, comparou a qualidade de informação entre os métodos 
Direto e Indireto, qual deles considerou mais informativo? Assinale uma das duas 
alternativas. 
(   ) Direto                     (   ) Indireto 

11) O respondente é responsável pela elaboração da DFC? Assinale uma das duas 
alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

12)  Se o respondente não elabora a DFC em sua empresa, informe qual a razão desta não ser 
elaborada. 
................................................................................................................................................  

13) Independente do método de elaboração da DFC que o respondente utiliza, responda se 
considera que a DFC, pelo Método Direto, é o mais adequado para informar as variações 
das origens e aplicações dos recursos do disponível da empresa? Assinale uma das duas 
alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

14) Executar a DFC pelo método que utiliza foi sua decisão? Se sim, o que motivou sua 
escolha? Assinale quantas alternativas julgar conveniente. 
(   ) É o método que já conhecia  
(   ) É o método mais fácil de elaborar 
(   ) É o único método que conhece 

Outras razões. Favor especificar.  
........................................................................................................................................  

15) Com qual freqüência a empresa elabora a DFC? Favor assinalar uma das alternativas. 
(   ) Mensal             (   ) Trimestral             (   ) Semestral                (   ) Anual  

16) Em sua opinião é necessário ter as informações contábeis econômicas e as financeiras 
(entendidas como aquelas geradas e exclusivamente resultantes da manipulação de 
moeda), em demonstrações separadas? Assinale uma das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

17) Na opinião do respondente, para qual fim são utilizadas as informações da DFC? 
Assinale quantas alternativas julgar conveniente. 
(   ) Elaborar orçamento  (  ) Planejamento  (  ) Tomada de Decisão  
(   ) Todas  (  ) Nenhuma 

18) A DFC que o respondente elabora atende a todos os seus objetivos e interesses 
informacionais? Assinale uma das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

19) Em sua opinião para qual porte de empresas, (entendendo-se como porte, aqueles 
considerados e utilizados pelo SEBRAE etc), a DFC é recomendável? Assinale quantas 
alternativas julgar conveniente. 
(   ) Micro     (   ) Pequeno porte    (   ) Médio porte    (   ) Grande porte   (   ) Todas 

20) Em sua opinião a DFC, proposta do F A S 95 e recomendado através da NPC 20 do 
IBRACON deveria ser obrigatória? Se sim, explane as razões que considera importantes 
para esta obrigatoriedade? 
...............................................................................................................................................  
...............................................................................................................................................  
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21) Tem conhecimento da proposta de substituição da DOAR pela DFC em trâmite no 
Congresso Nacional?Se sim, em sua opinião deveria haver a substituição? Assinale uma 
das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

22) O respondente considera útil a apresentação de um método de trabalho que permita a 
elaboração da DFC pelo Método Direto? Assinale uma das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

23) O respondente considera útil a apresentação de uma proposta para elaboração da DFC, 
pelo Método Direto, com dados exclusivamente gerados pela contabilidade? Assinale 
uma das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

24) Se elaborar a DFC pelo método direto lhe tomasse o mesmo tempo ou menos, que 
necessita para elaborar a DFC pelo Método Indireto, trocaria de método? Assinale uma 
das duas alternativas. 
(   ) Sim (   ) Não 

 
 
Muito grato por sua atenção.  
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APÊNDICE C – ROTEIRO ENTREVISTA PESQUISA QUALITATIV A – PARTE 2 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE EMBASA 
O QUESTIONAMENTO. 

 

No Brasil, para evidenciar as informações financeiras, tem-se a obrigatoriedade da 

elaboração e divulgação da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), 

conforme dispõe a Lei no 6.404/76, no art. 176. 

Embora seja uma demonstração obrigatória, sua utilização como fonte de informações 

tem recebido algumas críticas. Matarazzo (1995, p. 50), critica a DOAR quanto à complexidade 

e pouco detalhamento das informações. Aparentemente, estas críticas têm fundamento, uma vez 

que a DOAR foi substituída por outra demonstração obrigatória, na Europa, em 1975, e nos 

Estados Unidos da América, em 1987, denominada Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC). 

Esta DFC foi regulamentada pelo Financial Accouting Standards Board (FASB), por meio da 

Statement of Financial Accounting Standards (SFAS), expedido pelo FASB, em 1987, ou seja, 

o FAS-95 (CAMPOS FILHO, 1999, p. 25; AFONSO, 1998, p. 42). 

A DOAR e o método indireto da DFC tem similaridades, especialmente na parte 

inicial, no lucro líquido do exercício. Ou seja, é um informativo de fluxo de caixa que inicia 

por informações econômicas, o que pode suscitar dúvidas quanto à sua qualidade para 

informar sobre as variações do disponível de uma empresa. 

Quando, Afonso (1998), realizou estudo comparativo entre a DOAR e a DFC, com o 

objetivo de avaliar se algum revelaria ter maior capacidade para indicar os índices de liquidez 

e de solvência, aplicou o estudo sobre as demonstrações contábeis da Mesbla S/A, no período 

de 1986 a 1996. Utilizou a DFC e o método indireto, e concluiu que “ambas as demonstrações 

indicavam a situação delicada da empresa, que se comprovou pelo pedido de concordata 

preventiva ocorrido em agosto de 1995”. 

Entende-se, o método indireto, “como aquele no qual os recursos provenientes das 

atividades operacionais são demonstrados a partir do lucro líquido, ajustado pelos itens 

considerados nas contas de resultado, porém sem afetar o caixa da empresa” (IUDÍCIBUS; 

MARTINS; GELBCKE, 1995, p. 603).  

Apesar de suas semelhanças, conforme Perez Junior; Begalli, (1999, p. 180), o 

desenvolvimento da demonstração pelo método indireto, inicia por demonstrar as atividades 

operacionais, pelo lucro líquido, recebendo ajustes os mais variados, diferindo do método 

direto rigorosamente apenas quanto a esta parte da demonstração. 
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Segundo Perez Junior; Begalli (1999, p. 180), no método direto, deverão constar a 

totalidade dos pagamentos e recebimentos ocorridos pela atividade de uma empresa durante 

um determinado período de tempo, e embora trabalhoso é mais simples e elucidativo.  

Em sua obra, Santi Filho (2004, p. 176) diz claramente que  

As companhias que publicaram o Demonstrativo do Fluxo de Caixa como 
informação complementar, seguindo a orientação da NPC 20, optaram pelo Método 
Indireto de apuração das Disponibilidades Líquidas Geradas pelas (Aplicadas nas) 
Atividades Operacionais. 

 

QUESTÃO: 

EM SEU ENTENDIMENTO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS DIFERENÇAS E 

SEMELHANÇAS ENTRE A DOAR E A DFC E O MÉTODO INDIRETO E DIRETO, 

CONSIDERANDO SUA APLICAÇÃO NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL 

DE GRANDE PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA?  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é o SEU ENTENDIMENTO A 

RESPEITO DESTE ASSUNTO, CONSIDERANDO O ENFOQUE DE UMA INDUSTRIA 

TÊXTIL DE GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, recomendamos a formulação 

da resposta tendo como foco: se as citadas DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ENTRE A 

DOAR E A DFC E O MÉTODO INDIRETO E DIRETO têm, realmente, razão de ser e se 

HAVERIA MAIS ALGUMAS CONSIDERAÇÕES A SEREM FEITAS, NO SENTIDO DE 

ACRESCENTAR DIFERENÇAS E SEMELHANÇAS ÀS JÁ ENUMERADAS 

....................................................................................................................................................... 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

Campos Filho (1999, p. 48), por sua vez, especifica as vantagens e desvantagens, na 

comparação dos métodos da seguinte forma: 

MÉTODO INDIRETO: 

Vantagens: 

a) Apresenta baixo custo. Basta utilizar dois balanços patrimoniais (o do início e o 

do final do período), a demonstração de resultados e algumas informações 

adicionais obtidas na contabilidade. 

b) Concilia lucro contábil com fluxo de caixa operacional líquido, mostrando como 

se compõe a diferença. 
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Desvantagens: 

a) O tempo necessário para gerar as informações pelo regime de competência e só 

depois convertê-las para regime de caixa. Se isto for feito uma vez por ano, por 

exemplo, podemos ter surpresas desagradáveis e tardiamente. 

b) Se há interferência da legislação fiscal na contabilidade oficial, e geralmente há, 

o método indireto irá eliminar somente parte dessas distorções. 

MÉTODO DIRETO: 

Vantagens: 

a) Cria condições favoráveis para que a classificação dos recebimentos e 

pagamentos siga critérios técnicos e não fiscais. 

b) Permite que a cultura de administrar pelo caixa seja introduzida mais 

rapidamente nas empresas. 

c) As informações de caixa podem estar disponíveis diariamente. 

Desvantagens: 

a) O custo adicional para classificar os recebimentos e pagamentos. 

b) A falta de experiência dos profissionais das áreas contábil e financeira em usar 

as partidas dobradas para classificar os recebimentos e pagamentos. 

 

QUESTÃO: 

EM SEU ENTENDIMENTO, QUAIS SÃO AS PRINCIPAIS VANTAGENS E 

DESVANTAGENS PARA A ADOÇÃO DOS MÉTODOS DE ELABORAÇÃO DA DFC, 

CONSIDERANDO SUA APLICAÇÃO NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL 

DE GRANDE PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA?  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é a SUA VISÃO  A RESPEITO 

DESTE ASSUNTO, CONSIDERANDO O ENFOQUE DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE 

GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, recomendamos a formulação 

da resposta tendo como foco: se, na sua opinião, as citadas vantagens e desvantagens têm, 

realmente, razão de ser e se HAVERIA MAIS ALGUMAS PARA ACRESCENTAR ÀS JÁ 

ELENCADAS .............................................................................................................................. 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

Segundo Perez Junior; Begalli (1999, p. 180), no método direto, deverão constar a 

totalidade dos pagamentos e recebimentos ocorridos pela atividade de uma empresa durante 

um determinado período de tempo e, embora trabalhoso, é mais simples e elucidativo. 
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Campos Filho (1999, p. 49) entende que, para a realidade da maioria das empresas 

brasileiras, o método direto traz mais benefícios, principalmente para redução dos custos 

financeiros. 

 

QUESTÃO: 

CONSIDERANDO AS AFIRMAÇÕES ACIMA, ATÉ QUE PONTO, EM SEU 

ENTENDIMENTO, ELAS SÃO VERDADEIRAS, TENDO EM VISTA SUA APLICAÇÃO 

NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE, SITUADA NO 

VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA?  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é a SUA FORMA DE 

ENTENDIMENTO DO ASSUNTO, CONSIDERANDO O ENFOQUE DE UMA 

INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE. 

Nesta questão, interessa saber qual sua opinião sobre as afirmativas acima. 

E também sobre o Método Direto, que apesar de todas as argumentações a favor, se o 

mesmo é adotado ou não em sua empresa e quais as razões da adoção ou da não adoção.  

Neste item, complementarmente, haveria interesse em saber se a decisão pela opção 

da DFC utilizada foi ou não sua. Existem limitações de ordem superior que não lhe permitem 

substituir ou mudar a forma de fazer a DFC? Todo seu treinamento e conhecimento foram no 

sentido da DFC que utiliza atualmente, e não teria interesse em na outra forma de execução?  

........................................................................................................................................ 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

De acordo com Campos Filho (1999, p. 84), se estivermos realizando o método 

direto para gerar informações de caixa, a regra geral é gerar as contrapartidas de todos os 

recebimentos e pagamentos. 

Para Iudícibus (1998, p. 25)  

O contador estuda a natureza da entidade, verifica os tipos de transações que 
provavelmente ocorrerão e planeja a maneira pela qual essas transações deverão ser 
registradas, sintetizadas e evidenciadas. Elabora, finalmente, um Plano e um 
manual de Contas adequados, que deverão ser observados obrigatoriamente pela 
empresa.  

Iudícibus (1998, p. 26), complementa, “O trabalho de planificar a contabilidade é um 

dos que exigem mais experiência, perspicácia e bom-senso do contador”. 
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QUESTÃO: 

EM SEU ENTENDIMENTO, CONSIDERANDO O MÉTODO DIRETO, COMO 

ESTE PODERIA SER MODELADO, OU SEJA, OPERACIONALIZADO, TENDO EM 

VISTA SUA APLICAÇÃO NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE 

GRANDE PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA?  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é a SUA EXPERIÊNCIA NESTE 

ASSUNTO, CONSIDERANDO O ENFOQUE DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE 

GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, recomendamos a formulação 

da resposta tendo como foco: independente do método de DFC que a sua empresa utiliza, a 

intenção é formular um rol de recomendações, intelectualmente idealizadas (ou seja: como 

você acha que deveria conduzir a contabilidade de uma empresa), promovidas diretamente por 

aqueles que enfrentam as decisões para suas elaborações, que configurem uma forma ideal de 

operações e de procedimentos que poderiam resultar na elaboração da DFC pelo Método 

Direto, já que é o menos utilizado pelas empresas.  

As questões, a seguir, configuram-se como guias para as respostas esperadas: 

- Como você visualiza que poderiam ser organizados os departamentos da empresa 

para a definição de informações funcionais, em se tratando da formação de um 

banco de dados? 

- Como você visualiza a formatação da contabilidade? 

- Como você visualiza a necessidade de controles internos necessários para auxiliar 

o banco de dados para o Método Direto? Quais?  

........................................................................................................................................ 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

Para a questão seguinte, não foram encontrados subsídios na literatura revisada, uma 

vez que o interesse específico. 

 

QUESTÃO: 

LEVANTAR QUAIS, NA SUA OPINIÃO, SERIAM OS PROCEDIMENTOS E OS 

DADOS NECESSÁRIOS AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, NO CASO 

DE ADOÇÃO DO MÉTODO DIRETO NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE 

GRANDE PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA.  
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RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é o seu POSICIONAMENTO, FACE 

A EXPERIÊNCIA ACUMULADA E O CONHECIMENTO DO ASSUNTO, 

CONSIDERANDO UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, EVITANDO a sobreposição 

de argumentações já realizadas na questão anterior, (antes a intenção era saber a sua idéia 

idealizada, agora, focando na realidade, o que teria que mudar), deve ser observado que para 

esta questão o interesse é saber o que teria de ser alterado no processamento e fluxo de 

informações da empresa em que atua, se fosse utilizar o método direto. 

Para canalizar melhor os esforços tenha particularmente em mente as seguintes 

questões para nortear o assunto: 

- Quais as principais alterações seriam necessárias em termos de processos para 

adaptá-la ao que seria proposto como o modelo ideal para o Método Direto? 

- Os lançamentos contábeis devem, obrigatoriamente, serem executados como?  

- O sistema de informática deve oferecer quais recursos? Já temos tecnologia para 

isto? 

- Quais os relatórios devem ser elaborados, e com que periodicidade?  

- Deve haver um controle que evidencie essa ou aquela informação? Qual? Como? 

....................................................................................................................................... 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

Para esta questão não serão apresentados, também, argumentos extraídos da 

literatura, por que o interesse é pesquisar... 

 

QUESTÃO: 

O ENTENDIMENTO E EXTENSÃO DA VALIDADE, IMPORTÂNCIA E 

QUALIDADE QUE A DFC APRESENTA PARA A INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE 

PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA.  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, o importante é a sua FORMA DE PENSAR, 

RESULTANTE DA EXPERIÊNCIA ACUMULADA E O CONHECIMENTO DO 

ASSUNTO, CONSIDERANDO UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, a seguinte questão passa a 

nortear o assunto: 
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- Independente do modelo de DFC que a sua empresa utiliza, discorra sobre o que a 

sua empresa informa POR MEIO da DFC, aos interessados que a coloca em 

destaque perante as demais empresas do SETOR TÊXTIL.  

......................................................................................................................................... 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

O Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), de acordo com a Fundação 

Instituto de Pesquisas Contábeis e Atuáriais (FIPECAFI), reconheceu que a DFC contém 

informações úteis sobre as variações das movimentações do caixa, e por meio das Normas 

Internacionais de Contabilidade (NIC), mais especificamente a de número 7, recomendou a 

utilização da DFC no Brasil. (IUDÍCIBUS; MARTINS; GELBCKE, 2000, p. 603).  

A DFC é pouco utilizada no Brasil e, de acordo com Marques (2001),  

a DFC permanece pouco explorada no tocante a seu formato de exposição por 
categorias de atividades, seus métodos de elaboração do fluxo de caixa gerado pelas 
operações e, principalmente, sua utilização Com a finalidade de orientação análise 
da liquidez das organizações. 

Em defesa da DFC, também Rocha (2000, p. 28), afirma que, apesar da mesma não 

ser legalmente obrigatória no Brasil, no início do novo século, apresenta-se como um 

instrumento simples e abrangente para demonstrar os movimentos do caixa de uma empresa. 

Em outro trabalho levado a efeito, Zapparoli (2002), questiona se os índices 

existentes e em uso já não estariam ultrapassados uma vez que não haviam detectado a 

situação de desequilíbrio das demonstrações, especificamente da Enron. Informa ainda que no 

Brasil existe uma proposta em tramite no Congresso Nacional, que visa tornar obrigatória a 

apresentação da DFC. Segundo suas conclusões, “a DFC é uma ferramenta muito importante 

para análise das empresas, pois podem existir divergências entre os índices financeiros 

usualmente utilizados e os indicadores da DFC”  

 

QUESTÃO: 

CONSIDERANDO ESTAS AFIRMAÇÕES, ATÉ QUE PONTO, EM SEU 

ENTENDIMENTO, ELAS SÃO VERDADEIRAS, TENDO EM VISTA SUA APLICAÇÃO 

NO CONTEXTO DE UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE, SITUADA NO 

VALE DO ITAJAÍ, EM SANTA CATARINA?  
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RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, O IMPORTANTE É SEU POSICIONAMENTO 

EM RELAÇÃO AO ASSUNTO, CONSIDERANDO O ENFOQUE DE UMA INDUSTRIA 

TÊXTIL DE GRANDE PORTE. 

Para atender, efetivamente, ao objetivo desta questão, o que interessa é sua opinião 

quanto à situação legal da DFC e sua possível definição como substituta da DOAR. 

Desta forma, as seguintes questões passam a ilustrar as respostas:  

- Você concorda com a substituição da DOAR pela DFC? Por que?Acha que 

deveria ser obrigatória? Deveriam ficar as duas demonstrações? Por que? 

- Você concorda que a DFC é pouco utilizada no Brasil?  

- Você participa da opinião de que as informações que a DFC proporciona são 

pouco exploradas? 

......................................................................................................................................... 

 

 

FAVOR LER O PRESENTE RESUMO DE REVISÃO DE LITERATURA QUE 

EMBASA O QUESTIONAMENTO. 

Esta questão é específica e direcionada, o que justifica a não utilização da literatura 

de apoio.  

O INTERESSE É IDENTIFICAR A OPINIÃO DO RESPONDENTE SOBRE O 

MÉTODO DIRETO E SE CONSIDERA VÁLIDO UM PROCESSO AUTOMÁTICO, 

EXTRAÍDO DA PRÓPRIA CONTABILIDADE NORMAL PARA SUA ELABORAÇÃO, 

EM UMA INDUSTRIA TÊXTIL DE GRANDE PORTE, SITUADA NO VALE DO ITAJAÍ, EM 

SANTA CATARINA.  

RECOMENDAÇÃO: Lembre-se, O IMPORTANTE É aferir a opinião enquanto 

operador da área contábil, sobre o método direto e, mais, se acha válido, justificando sua 

opinião, que seja dedicado esforço acadêmico para verificar se existe maneira de obter as 

informações para elaborar a dfc pelo método direto, como parte do processamento normal de 

uma contabilidade do setor têxtil.  

........................................................................................................................................ 

CONSIDERANDO O MÉTODO DE OPERAÇÃO CONTÁBIL APRESENTADO, 

emita sua opinião sobre este Método permite, utilizando apenas a demonstração contábil 

balancete, obter os dados necessários para elaborar a DFC pelo método direto, assim como da 

DFC como um todo. 
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Use como referência as seguintes colocações: 

- É um método criativo?  

- Já tinha visto algo assim antes? 

- Nunca tinha visto nada nestes moldes.  

- Atende às necessidades para a DFC.  

- É fácil de operar.  

- È complexo de operar.  

- É dispendioso adotar a forma pedida para contabilizar.  

- É possível utilizar em qualquer empresa.  

- Somente algumas empresas podem utilizar. Quais? 

- Você utilizaria? Por que? 

- Você não utilizaria? Por que? 

........................................................................................................................................ 

 

A SEGUIR, CONVERSAR COM O RESPONDENTE, DEIXANDO-O LIVRE 

PARA EXPRESSAR-SE E SUGERIR QUE JULGAR PERTINENTE, NO SENTIDO DE 

COMPLEMENTAR O MÉTODO PROPOSTO.  

GRAVAR OU ANOTAR TUDO, COM O CONSENTIMENTO DO 

ENTREVISTADO.  

 

Muito grato por sua participação e colaboração. 
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ANEXO 
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ANEXO A – NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE –  NPC 20 

NPC - NORMAS E PROCEDIMENTOS DE CONTABILIDADE 

 

NPC 20 - Pronunciamento do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - 

IBRACON nº 20 de 30/04/1999 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

Princípios Contábeis Aplicáveis 

1. A "Demonstração dos Fluxos de Caixa" refletirá as transações de caixa oriundas: 

a) das atividades operacionais; b) das atividades de investimentos; e c) das 

atividades de financiamentos. Também, deverá ser apresentada uma conciliação 

entre o resultado e o fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 

visando fornecer informações sobre os efeitos líquidos das transações 

operacionais e de outros eventos que afetam o resultado.  

2. A função primordial de uma demonstração dos fluxos de caixa é a de propiciar 

informações relevantes sobre as movimentações de entradas e saídas de caixa de 

uma entidade num determinado período ou exercício. As informações contidas 

numa demonstração dos fluxos de caixa, quando utilizadas com os dados e 

informações divulgados nas demonstrações contábeis, destinam-se a ajudar seus 

usuários a avaliar a geração de fluxos de caixa para o pagamento de obrigações e 

lucros e dividendos a seus acionistas ou cotistas, ou a identificar as necessidades 

de financiamento, as razões para as diferenças entre o resultado e o fluxo de caixa 

líquido originado das atividades operacionais e, finalmente, revelar o efeito das 

transações de investimentos e financiamentos, com a utilização ou não de 

numerário, sobre a posição financeira. 

 
DEFINIÇÕES 

3. Fluxos de caixa: são ingressos e saídas de caixa e equivalentes.  

4. Caixa ou equivalentes de caixa: na movimentação dos recursos financeiros, 

incluem-se não somente saldos de moeda em caixa ou depósitos em conta 

bancária, mas, também, outros tipos de contas que possuem as mesmas 

características de liquidez e de disponibilidade imediata. Como equivalentes de 
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caixa, devem ser consideradas as aplicações financeiras com característica de 

liquidez imediata.  

5. Atividades operacionais: compreendem as transações que envolvem a consecução 

do objeto social da Entidade. Elas podem ser exemplificadas pelo recebimento de 

uma venda, pagamento de fornecedores por compra de materiais, pagamento dos 

funcionários, etc.  

6. Atividades de investimentos: compreendem as transações com os ativos 

financeiros, as aquisições ou vendas de participações em outras entidades e de 

ativos utilizados na produção de bens ou prestação de serviços ligados ao objeto 

social da Entidade. As atividades de investimentos não compreendem a aquisição 

de ativos com o objetivo de revenda.  

7. Atividades de financiamentos: incluem a captação de recursos dos acionistas ou 

cotistas e seu retorno em forma de lucros ou dividendos, a captação de 

empréstimos ou outros recursos, sua amortização e remuneração.  

8. Determinados recebimentos ou pagamentos de caixa podem ter características 

que se enquadrem tanto no fluxo de caixa das atividades operacionais, como nas 

atividades de financiamentos ou nas atividades de investimentos. Se for o caso, a 

classificação apropriada deverá levar em consideração qual atividade é 

predominante na geração do fluxo de caixa. Por exemplo, as transações 

envolvendo imóveis geralmente são consideradas como atividades de 

investimentos. Todavia, se um imóvel é adquirido com o objetivo de revenda, o 

fluxo de caixa gerado por essa transação é considerado como operacional, por 

possuir a característica de estoques, como numa entidade do ramo imobiliário. 

Adicionalmente, outro exemplo é a manutenção de ativos e passivos financeiros 

sem o objetivo primário de auferir ganhos financeiros.  

9. Informações sobre atividades de investimentos e de financiamentos que 

resultaram em reconhecimento de um ativo ou de um passivo, mas que não 

resultaram em pagamentos ou recebimentos de caixa, devem ser excluídas da 

demonstração dos fluxos de caixa e serem apresentadas em local apropriado nas 

demais demonstrações ou em notas explicativas. Exemplos desse tipo são as 

aquisições de ativos realizadas por meio de empréstimos ou financiamentos.  

10. Dessa forma, apenas as transações que afetam o fluxo de caixa devem ser 

apresentadas na demonstração dos fluxos de caixa.  



 169

CONSIDERAÇÕES DE TÉCNICA CONTÁBIL  

11. A demonstração dos fluxos de caixa para um determinado período ou exercício 

deve apresentar o fluxo de caixa oriundo ou aplicado nas atividades operacionais, 

de investimentos e de financiamentos e o seu efeito líquido sobre os saldos de 

caixa, conciliando seus saldos no início e no final do período ou exercício.  

12. Entidades sujeitas a órgãos reguladores devem utilizar, se houver, modelos 

estabelecidos pelos respectivos órgãos.  

13. Na preparação da demonstração dos fluxos de caixa, poderá ser utilizado o 

método direto ou indireto.  

14. O método direto caracteriza-se por apresentar os componentes dos fluxos por 

seus valores brutos, ao menos para os itens mais significativos dos recebimentos 

e dos pagamentos.  

15. Neste método, devem ser apresentados, no mínimo, os seguintes tipos de 

recebimentos e pagamentos relacionados às operações:  

- Recebimento de clientes;  

- Juros, lucros e dividendos recebidos;  

- Pagamentos a fornecedores e empregados;  

- Juros pagos;  

- Imposto de renda pago;  

- Outros recebimentos e pagamentos.  

16. O método indireto caracteriza-se por apresentar o fluxo de caixa líquido oriundo da:  

- Movimentação líquida das contas que influenciam na determinação dos fluxos 

de caixa das atividades operacionais, tais como estoques, contas a receber e 

contas a pagar.  

- Movimentação líquida das contas que influenciam na determinação dos fluxos 

de caixa das atividades de investimentos e de financiamentos, a partir das 

disponibilidades geradas pelas atividades operacionais, ajustadas pelas 

movimentações dos itens que não geram caixa, tais como: depreciação, 

amortização, baixas de itens do ativo permanente. etc.  

17. A conciliação do resultado com o fluxo de caixa líquido das atividades 

operacionais deve ser demonstrada tanto pelo método direto como pelo método 

indireto. Todos os ajustes de conciliação entre o resultado e o caixa gerado pelas 

atividades operacionais devem ser claramente identificados como itens de 

conciliação.  
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EXEMPLOS  

18. Deve-se classificar como oriundo de atividade operacional o numerário recebido de:  

- Clientes por venda de produtos e serviços;  

- Subsidiárias avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, a título de 

lucros ou dividendos;  

- Reembolsos de fornecedores, companhias de seguro, restituição de impostos, etc.  

19. Deve-se classificar como utilizado na atividade operacional o numerário pago a:  

- Fornecedores por compra de material produtivo;  

- Empregados;  

- Processos, reembolsos a clientes etc.;  

- Governos por impostos e contribuições.  

20. Deve-se classificar como oriundo de atividades de investimentos o numerário 

recebido por:  

- Venda de ativos permanentes;  

- Distribuição de lucros ou dividendos de outros investimentos.  

21. Deve-se classificar na atividade de investimentos o numerário utilizado na 

aquisição de ativo permanente.  

22. Deve-se classificar como oriundo de atividades de financiamentos o numerário 

recebido por:  

- Integralização de capital;  

- Colocação de títulos a longo prazo (debêntures e equivalentes);  

- Obtenção de empréstimos.  

23. Deve-se classificar na atividade de financiamentos o numerário pago a:  

- Acionistas ou cotistas por lucros, dividendos, juros sobre o capital próprio ou 

reembolso de capital;  

- Credores de obrigações por financiamentos.  

24. Nos Anexos 1 e 2, encontram-se modelos dos métodos direto e indireto.  

 

VIGÊNCIA 

25. Este pronunciamento entra em vigor a partir da sua publicação.  

26. Enquanto as disposições legais mantiverem a exigibilidade de preparação da 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos - DOAR, recomenda- se 

que a demonstração de que trata este Pronunciamento seja apresentada como 

informação complementar. 
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Anexo 1 

MODELO DE DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

MÉTODO DIRETO 

COMPANHIA ABC 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

exercício findo em 31 de dezembro de 19XX 

 

 
Fluxos de caixa originados: 
 

 
Atividades Operacionais 

 
Valores recebidos de clientes 
Valores pagos a fornecedores e empregados 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Pagamentos de contigências 
Recebimentos por reembolsos de seguros 
Recebimentos de lucros e dividendos de subsidiárias 
Outros recebimentos (pagamentos) líquidos 
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades 
Operacionais 
 
 
 
Compras de imobilizado 
Aquisição de ações/cotas 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes 
Juros recebidos de contratos de mútuos 
 
Atividades de investimentos 
 
 
Integralização de capital 
Pagamentos de lucros e dividendos 
Juros recebidos de empréstimos 
Juros pagos por empréstimos 
Empréstimos tomados 
Pagamentos de empréstimos/debêntures 
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de 
financiamentos 
Aumento (Redução) nas disponibilidades 
Disponibilidades no início do período 
Disponibilidades no final do período 

 
X 
(X) 
(X) 
(X) 
X 
X 
X 
 
 
X 
Atividades de 
Investimentos 
 
(X) 
(X) 
X 
X 
 
X 
Atividades de 
Financiamentos 
X 
(X) 
X 
(X) 
X 
(X) 
 
 
X 
X 
X 
X 
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DIVULGAÇÕES ADICIONAIS  

A Entidade deverá divulgar; ainda, informações sobre a demonstração dos fluxos de 

caixa referentes à conciliação do resultado do exercício com o valor das disponibilidades 

líquidas geradas ou utilizadas nas atividades operacionais, como exemplificado a seguir:   

 
Resultado do exercício / período 
 

  
 X 

 
Ajustes para conciliar o resultado com o  valor das  
disponibilidades geradas (aplicadas) 
 
Depreciação e amortização  
Resultado na venda de ativos imobilizados 
Equivalência patrimonial 
Variação nos ativos e passivos 
(Aumento) Redução nos estoques 
Aumento nas despesas antecipadas 
Aumento (Redução) em fornecedores e contas pagar 
 
 
Aumento (Redução) na provisão para devedores duvidosos 
Aumento (Redução) na provisão para férias 
 
 
Aumento (Redução) na provisão para contingências 
 
Total dos ajustes 
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades 
operacionais 
 

 
 
 
 
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
(X) 
(X) 
 
 
 X 
 X 
 
 
 X 
  
 X 
 
 X 
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Anexo 2 

MÉTODO INDIRETO 

COMPANHIA ABC 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

exercício findo em 31 de dezembro de 19XX 

 

Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Resultado do exercício/período 

  
X 

Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas 
atividades operacionais 
 
Depreciação e amortização  
Resultado na venda de ativos permanentes 
Equivalência patrimonial 
Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias 
Variação nos ativos e passivos 
(Aumento) Redução em contas a receber 
(Aumento) Redução nos estoques 
Aumento (Redução) em fornecedores 
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões 
Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social  
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades 
operacionais 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 
Compras de imobilizado 
Aquisição de ações/cotas 
Recebimentos por vendas de ativos permanentes  
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de 
investimentos 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos 
Integralização de capital 
Pagamentos de lucros dividendos 
Empréstimos tomados 
Pagamentos de empréstimos/debêntures 
Juros recebidos de empréstimos 
Juros pagos por empréstimos 
 
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades de 
financiamentos 
Aumento (Redução) nas disponibilidades 
No início do período 
No final do período 

 
 
 
 X 
 X 
(X) 
 X 
  
 X 
 X 
 X 
 X 
 X 
 
 
 X 
 
(X) 
(X) 
 X 
  
 
 X 
 
 X 
(X) 
 X 
(X) 
 X 
(X) 
 
 
 X 
 X 
 X 
 X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


