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RESUMO 

FUDAL, Joao Marcos. 0 Fluxo de caixa e as demonstra~;oes conhibeis na gestao de pequenas e 
medias empresas. A contabilidade 6 uma ciencia que tem por objeto de estudo o patrimonio das 
entidades e que, mediante as demonstra<;oes contabeis, apresenta informa<;oes sobre a situayao 
economico-financeira das empresas. Hi diversos usuarios que necessitam das informa<;oes contidas 
nesses relat6rios, tais como clientes, fomecedores, bancos, governo e os pr6prios empresarios. Mas a 
realidade das pequenas e medias empresas no Brasil evidencia a dificuldade de muitos empresarios em 
controlar as finan<;as de suas empresas e a falta de interpreta<;ao dos numeros apresentados nas 
demonstra9oes contabeis. Diante desta problematica e visando constatar a :import:ancia das 
demonstra<;oes contabeis e da apresenta<;ao do fluxo de caixa foi elaborado este trabalho. A 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliografica sobre a necessidade dos controles de 
disponibilidades, o papel do gerente financeiro e do contabilista, a forma de elabora<;ao e apresenta<;ao 
das demonstra<;oes contabeis e do fluxo de caixa, assim como outros t6picos importantes para a 
interpreta<;ao da situa<;ao financeira de uma empresa, tais como os indices de liquidez e de estrutura e a 
analise do capital de giro, pois tao importante como analisar os fatos que afetaram os recursos 
financeiros num periodo e identificar e compreender quais as perspectivas financeiras futuras da 
empresa mediante a apresenta<;ao dos niuneros e seu significado no Balan<;o Patrimonial. Depois dessa 
pesquisa apresenta-se, em tres periodos, uma simulw;;ao proxima da realidade de muitas pequenas e 
medias empresas a fim de demonstrar como calcular, analisar, demonstrar e obter as informa<;oes 
necessarias para uma completa analise financeira da empresa simulada de forma comentada, assim 
como a elabora<;ao da Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;oes de Recursos e da Demonstra<;ao do 
Fluxo de Caixa por dois metodos. Diante desse estudo alcan<;a-se o objetivo de evidenciar a 
importancia das demonstra<;oes contabeis e apresenta-se como contribui<;ao um verdadeiro roteiro para 
a analise da liquidez e do capital de giro, o qual pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa. De 
posse de informa<;oes dessa natureza, o empresario brasileiro possui um importante meio para avaliar 
as necessidades financeiras de sua empresa e tomar as decisoes necessarias para manter recursos 
necessaries para o giro das atividades da empresa. 

PALA VRAS-CHAVE: lnformac;ao; demonstrac;6es contabeis; fluxo de caixa; liquidez; capital 
de giro. 
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1. INTRODU<;AO 

1.1. TEMA 

Fluxo de Caixa e Demonstrag6es Contabeis 

1.2. DELIMITA<;AO DO TEMA 

0 fluxo de caixa e as demonstragoes contabeis na gestao de pequenas e 

medias empresas. 

1.3. PROBLEMA 

Par que os empresarios brasi!eiros tem dificuldades em controlar as 

financ;as de suas empresas? 

Como a contabilidade pode auxiliar no controle do fluxo de caixa e da 

liquidez da empresa? 

Quais sao as informagoes que os empresarios precisam conhecer para 

controlar a situagao financeira de suas empresas? 

Quais os melhores metodos para organizar o caixa de uma pequena ou 

media empresa? 
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Sao poucos os empresarios brasileiros que fazem urn on;amento dos 

gastos e que sabem antecipar as necessidades financeiras da empresa. 

A fa!ta de adequados controles financeiros e contabeis nas pequenas e 

medias empresas faz, muitas vezes, com que estas nao apresentem uma situac;ao 

financeira favoravel para a sua continuidade. Da mesma forma, a falta de 

conhecimentos de alguns empresarios sabre esses assuntos dificulta a correta 

interpretagao do fiuxo de caixa, bem como das demonstrac;oes contabeis da 

empresa, as quais trazem importantes informac;oes sabre a situagao financeira de 

suas organizac;6es. 

Diante dessa situac;ao, muitos gestores, ao necessitarem de recursos 

financeiros, recorrem a emprestimos, os quais muitas vezes nao sao necessaries. 0 

endividamento, consequentemente, aumenta e, se nao houver planejamento e 

controle financeiro, diante dessa nova situac;ao, a liquidez da entidade fica 

comprometida. 

1.5. JUSTiFICATIVA 

A alta mortalidade das empresas torna-se um motivo relevante para que 

os empresarios busquem cada vez mais informac;oes atualizadas de suas empresa. 

Os contabilistas passam a ter mais uma func;ao: a de orientar aos gestores de como 

podem controiar melhor seus recursos e de que possuir caixa nao significa, 

necessariamente, possuir Iuera, e vice-versa. 

A maioria dos empresarios encontra dificuldades em obter a correta 

interpretac;ao das informac;oes contidas nas demonstrac;oes contabeis. Outro 

aspecto negativo e que, muitos desses empresarios nao possuem um controle do 

caixa de seus estabelecimentos. 

Nao havendo o correto controle das informac;oes do caixa, cria-se mais 

um problema, pais as informac;oes a serem processadas na escriturac;ao contabil 
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chegam de forma incompleta. 0 contabilista, entao, fica restrito a trabalhar com os 

numeros de uma empresa nessa condic;ao apenas para atender ao governo. 

A situac;ao, porem, muda quando o contabilista orienta o empresario a 

controlar o caixa de sua empresa e este demonstra a preocupac;ao de fazer esse 

controle. 0 contabilista passa a escriturar nao apenas cumprindo com as obrigac;6es 

legals, mas tambem passa a elaborar relat6rios que demonstrem os numeros de 

forma gerencial, facilitando na identificagao dos problemas da empresa. 

0 resultado sao numeros que demonstram uma situac;ao na qual o 

contabilista pode levantar o fluxo de caixa e apresentar quais sao os fatores que 

influenciam as financ;as da empresa. 0 empresario, assim, tera mais facilidades de 

observar e tamar a correta ac;ao no controle financeiro da organizac;ao e tamar 

decis6es de forma mais segura. 

E importante, tambem, que o empresano utilize o fluxo de caixa 

consciente de que, se houver urn excedente de recursos deve fazer a aplicac;ao 

desses valores ou investir no crescimento da empresa. Em muitas organizac;6es tal 

pratica - aplicac;ao dos recursos excedentes - nao ocorre e ha urn custo de 

oportunidade pela receita financeira que a empresa deixa de auferir. 

0 f!uxo de caixa pode ser utilizado como urn instrumento gerencial, 

entendido assim aquele que permite apoiar o processo decis6rio de uma empresa, 

de forma que esteja orientado para as resultados pretendidos. 

A pesquisa proposta visa evidenciar como as numeros apresentados nas 

demonstrac;6es contabeis podem ser urn importante meio para o controle financeiro 

das pequenas e medias empresas, seja como urn meio para a elaborac;ao do fluxo 

de caixa, seja como fonte de informag6es para o calculo dos Indices de liquidez. 

1.6. OBJETIVOS GERAIS 

Constatar que as demonstrac;oes contabeis sao importantes fontes de 

informac;6es para a gestao financeira das empresas e que o fluxo de caixa e o 

instrumento fundamental para o correto acompanhamento dos fatores que 

influenciam a movimentac;ao de recursos de uma empresa. 



1.7. OBJETIVOS ESPECiFiCOS 

Os Objetivos Especfficos da presente pesquisa sao: 

Apresentar a diferenc;a entre caixa e Iuera; 

Demonstrar formas de elaborac;ao do fiuxo de caixa; 

Analisar as infonnac;6es de um fluxo de caixa; 

Referenciar o calculo de indices de liquidez a partir das demonstrac;oes 

contabeis; 

Analisar os Indices de liquidez como meio para conclusoes sabre a situac;ao 

financeira das empresas; 

Evidenciar a importancia da analise do capital de giro das empresas; 

Destacar o papel do contabilista e do responsavel pelo departamento financeiro 

numa entidade visando trabalho de forma integrada. 

1.8. ORGANIZACAO DO TRABALHO 

A estruturagao da pesquisa sera da seguinte forma: 

No Capitulo 1 sao apresentados o tema, a delimitac;ao do tema, a problematica, 

as hip6teses para a sua veracidade, a justificativa da necessidade de pesquisa e 

aplicac;ao do conteudo, assim como os objetivos gerais e especfficos; 

No Capitulo 2 e apresentada a metodologia adotada para a elaborac;ao da 

pesquisa; 

No Capitulo 3 sao apresentados um modelo de controle de disponibilidades, a 

diferenc;a entre caixa e Iuera e as fungoes do contabilista e do gerente financeiro; 

No Capitulo 4 sao apresentadas as demonstrac;oes contabeis: Balanc;o 

Patrimonial, Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio, Demonstrac;ao das 

Origens e Aplicac;oes de Recursos, Demonstrac;ao de Lueras ou Prejuizos 

Acumulados e Demonstrac;ao das Mutac;oes do Patrim6nio Uquido mediante 

fundamentac;ao te6rica e modelo de cada uma destas; 
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No Capitulo 5 e apresentada a Demonstragao do Fluxo de Caixa, sua 

import§mcia, conceitos re!acionados, seus metodos de elaboragao e modelos; 

No Capitulo 6 sao abordados t6picos para uma analise mais completa da 

situa~ao financeira de uma empresa a partir da analise de demonstragoes 

contabeis, indices de liquidez e endividamento, analise do capital de giro e de 

sua necessidade; 

No Capltulos 7 e 8 e apresentada uma simulagao para aplicagao do conteudo 

pesquisado nos capftulos anteriores numa empresa de menor porte, de forma a 

evidenciar sua aplicagao em qualquer tipo de empresa, sendo que no capitulo 7 

e feita uma analise financeira a partir das informagoes contidas no Balango 

Patrimonial e no Capitulo 8 elabora-se a Demonstragao das Origens e Aplicagoes 

de Recursos e o Fluxo de Caixa com base nas informagoes contidas nas demais 

demonstragoes contabeis; 

No Capitulo 9 apresenta-se uma breve conclusao do trabalho em que ressalta-se 

que os objetivos propostos foram alcangados e a importancia de uma aplicagao 

pratica dos conceitos e analises abordadas em todas as empresas; 

No Capftulo 1 0 apresentam-se as fontes dessa pesquisa. 

Ao final da pesquisa, sao apresentados, como anexos, tabelas para 

orientagao do caiculo de dados simulados nos Capltulos 7 e 8, assim como um 

glossario, visando facilitar a leitura e a compreensao do conteudo do trabalho. 
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2. METODOLOG~A 

A metodologia a ser adotada para a apresentagao da presente pesquisa 

sera a de leitura de diversas obras sobre o assunto visando apresentar uma 

completa fundamentagao te6rica, sobre o assunto, divididos em capftulos, 

destacando: 

a necessidade e urn modele de centrale de disponibilidades; 

a diferenga entre o caixa eo Iuera; 

o papel do contabilista e do gerente financeiro; 

as demonstrag6es contabeis e o fluxo de caixa; 

a forma de elaboragao do fluxo de caixa pelos metodos direto e indireto; 

a analise do fluxo de caixa nos metodos direto e indireto; 

o calculo dos Indices de liquidez e de estrutura; 

a analise do capital de giro. 

Conclufdos os capftulos elaborados mediante revisao de literatura, a 

pesquisa sera complementada em mais dais capftulos em que sera feita a aplicagao 

do que foi estudado acrescido de argumentos adquiridos diante da propria pesquisa 

sabre o papel dos departamentos de contabilidade e financeiro na gestae do caixa 

das empresas. 

A pesquisa tera cunho explicative, a fim de facilitar o esclarecimento da 

problematica apresentada. Serao apresentados conceitos, opini6es de autores com 

o fim de demonstrar como e possfvel obter importantes informag6es da situagao 

financeira das empresas a partir das demonstrag6es contabeis. 

A pesquisa sera bibliografica, com base em livros, peri6dicos e sites, pais 

muitos conteudos a serem apresentados e estudados exigem uma leitura, revisao e 

explicagao de termos tecnicos, os quais estao apresentados nessa fonte. Essa 

pesquisa te6rica sera fundamental para explicar a metodologia a ser aplicada para 

atingir o objetivo principal deste estudo. 

A pesquisa sera, tambem, urn estudo de caso comparative, pais sera 

pesquisado urn material, analisados os casas, captadas informag6es de diversas 

fontes para, entao, ser demonstrado a formula de calculo e as conclus6es possfveis. 



7 

A sequencia utilizada na apresentagao dos capftulos em que e feita uma 

simulagao visa tambem demonstrar um roteiro para a aplicagao dos calculos 

abordados em qualquer empresa. 
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3. A GESTAO FINANCEIRA NAS EMPRESAS 

3.1. A IMPORTANCIA DO CONTROLE FINANCEIRO NAS EMPRESAS 

Numa empresa ou mesmo num ambiente familiar e de fundamental 

importancia o planejamento financeiro antes de se tamar uma decisao de compras. 

E preciso prever os recursos financeiros disponlveis para evitar a insolvencia e o 

endividamento. 

Frezatti (1997, p. 27) afirma: "Gerac;ao de caixa e alga fundamental na 

organizac;ao, em seu estagio inicial, em seu desenvolvimento e mesmo no momenta 

de sua extingao". 

Essa afirmac;ao demonstra a importancia da liquidez para a continuidade 

da empresa, pais sem a obtenc;ao de recursos torna-se impassive! o cumprimento 

das obrigac;oes da companhia para com terceiros. Oaf a necessidade de um 

instrumento de gestao para o controle das disponibilidades da empresa. Esse 

instrumento e 0 fluxo de caixa. 

Frezatti (1997, p. 25) tambem afirma que "em algumas organizac;oes, o 

fluxo de caixa e vista como urn instrumento tatico, a ser utilizado no dia-a-dia 

apenas. Em outras, ele na verdade tern alcance maior ( ... ) de utilizagao estrategica 

do fluxo de caixa nos neg6cios da empresa". 

Por esta afirmac;ao percebe-se que ha duas abordagens no que diz 

respeito a utilizac;ao do fluxo de caixa. 

A primeira abordagem e a abordagem tatica, a qual e mais restrita em que 

a preocupac;ao maior dos gestores e de manter o rumo da empresa, buscando-se 

alternativas de antecipac;ao de recebimentos e de postergac;ao de pagamentos. As 

principais decisoes tomadas, conforme a abordagem tatica, podem ser alteradas e 

revertidas com maior rapidez. Entre estas decisoes merecem destaque: 

- incentivar as vendas a vista; 

- Negociar atrasos de pagamentos; 

- Alterar prazos de faturamento; 
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- Redugao do numero de compras. 

Percebe-se al, conforme a afirmagao ja citada, que a bordagem tatica e 

mais limitada e atende necessidades imediatas. 

A outra abordagem, a estrategica, conforme Frezatti (1997, p. 25), "afeta o 

nfvel de neg6cios da empresa nao s6 a curta prazo, mas tambem e, principalmente, 

a Iongo prazo. Tern efeito sabre questoes ligadas as decisoes realmente 

estrategicas da empresa". 

Exemplificam a situagao da utilidade estrategica do fluxo de caixa a 

elaboragao de um fluxo de caixa de Iongo prazo e os investimentos como a 

construgao de um im6vel. Estuda-se af a capacidade de pagamento de 

financiamentos de Iongo prazo e direcionar os investimentos a fim de que estes 

possam gerar !iquidez. 

3.2. EXEMPLO DE CONTROLE DE DISPONIBILIDADES 

As estatisticas apontam que, em muitas situagoes, o fechamento de uma 

empresa se da pel a falta do adequado gerenciamento das suas atividades. 

A falta de gerenciamento das atividades da empresa evidencia que muitos 

empresarios nao tern a devida orientagao ou o conhecimento necessaries para a 

gestae do neg6cio. 

Quando se trata da interpretagao das informagoes contabeis, sao poucos 

os que interpretam corretamente tais informagoes. Termos tecnicos como partidas 

dobradas e debito e credito sao pouco compreendidos pelos leigos em 

contabilidade. 

Evidencia-se, entao: como administrar adequadamente a empresa, 

controlando suas disponibilidades e, ao mesmo tempo, utilizar a contabilidade como 

um importante instrumento de gestae e fonte de informagao? 

Uma alternativa e a utilizagao de planilhas de centrale, as quais podem 

ser utilizadas para registrar a movimentagao do caixa, das contas bancarias e das 

aplicagoes financeiras. 
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A comunicar;ao entre empresario e contabilista pode facilitar na 

elaborar;ao de controles adequados como o sugerido abaixo: 

QUADRO 3.1. Modelo de Controie Financeiro 

CONTROLE DE MOVIMENTO FINANCEIRO 

CONT A: (Caixa/Banco/Aplicar;ao Financeira) 

MES: 

jDATA /CONTA /HISTORICO /ENTRADA /SAiDA 

I r I 
I 

) 

TOTAL 

SAL DO 

ANTERIOR 

SALDO ATUAL 

No exemplo acima, os termos "debito" e "credito" sao substitufdos, 

respectivamente, pelos termos "entradas" e "safdas", termos aplicaveis para a 

compreensao e controle das contas Caixa, Bancos Conta Movimento e Aplicagoes 

Financeiras. Uma planilha como esta aplicada em pequenas e medias empresas 

pode tornar-se um importante controle das disponibilidades da empresa, a qual 

corretamente utilizada pode evitar situagoes de endividamento, insolvencia e 

evidenciar a necessidade de aplicagao dos recursos excedentes. 

Com este modelo facilita-se a gestao do fluxo de caixa mensa!, semanal 

ou diario, conforme o porte da empresa. 

Segundo Padoveze (2000, p. 72) "que a administragao diaria do fluxo de 

caixa possa ser elemento vital para o setor financeiro e de sua responsabilidade. A 

sua necessidade de informagao e imediata e nao pode, de forma alguma, esperar 

tratamento contabil de mais de algumas horas ou de um dia". 

I 
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3.3. A DIFERENCA ENTRE OS CONCEITOS DE CAIXA E LUCRO 

Urn tipo de equfvoco comum entre os empresarios e entre o significado 

dos termos "caixa" e "lucro". 

0 lucro, segundo Gouveia (1993, p. 25) "e o resultado quando o total de 

receitas e superior ao total de despesas". Entende-se como receitas "os valores que 

a empresa recebe ou tern a receber, proveniente de suas operagoes". Quante as 

despesas estas "sao os gastos desembolsados ou devidos, necessaries ao 

desenvo!vimento das operagoes de uma companhia". 

0 desembolso e a efetiva saida de dinheiro do caixa e somente sera uma 

despesa se nao provocar urn aumento no Ativo ou uma redugao no Passive Exigfvel. 

Analogamente ao exposto no paragrafo anterior o recebimento e a efetiva 

entrada de dinheiro no caixa e somente sera uma receita se nao provocar uma 

redugao no Ativo ou aumento no Passive Exigfvel. 

0 caixa e uma conta utilizada para registrar a movimentagao de recursos 

monetarios em especie realizada por uma empresa. Em algumas empresas, para 

fins de controle interne, e mantida apenas um valor reduzido em especie visando 

apenas atender a pequenas despesas. A quantia e fixa e reembolsada ao 

responsavel quando atinge um determinado valor, podendo esse sistema ser 

denominado fundo fixo, fundo rotative ou pequeno caixa, entre outros termos. 

Quanta ao numerario a disposigao da empresa sob a forma de dinheiro 

em poder da empresa ou em poder de bancos, este e denominado Disponibilidades. 

Frezatti (1997, p. 17) aponta que "os seguintes aspectos podem fazer com 

que o resultado economico de uma empresa (seu lucro) seja diferente do seu 

resultado financeiro ( caixa gerado): 

Capital de giro operacional; 

Capital de giro financeiro; 

Nao pontualidade nos recebimentos; 

Nao pontualidade nos pagamentos; 

Valores ativados; 

Apropriagoes, amortizagoes, depreciag5es e provisoes; 



Impastos inclu!dos na Nota Fiscal; 

Atualizag6es monetarias; 

Diferimento de Impastos. 
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No caso do capital de giro, os prazos de pagamento e de recebimento 

fazem com que haja uma diferenga entre o caixa e o Iuera por raz6es temporarias. 

Quanta a nao pontualidade de recebimento, acompanhada do nao 

reconhecimento desta como perda, tambem gera uma diferenga entre caixa e lucro 

temporaria ou ate mesmo permanents. 

Os valores ativados, sejam permanentes ou nao, sao reconhecidos no 

resultado em fungao de apropriag6es peri6dicas como a depreciagao e a 

amortizagao nao constituem safdas de caixa, mas influenciam no resultado da 

empresa. 

Da mesma forma como os valores ativados, as provisoes afetam o 

resultado da empresa, mas nao causam impacto ao fluxo de caixa. 

Impastos sobre notas fiscais tambem causam divergencias entre o saldo 

de caixa e o resu!tado, pois aparece no fluxo de caixa o valor pago e no resultado o 

valor sabre a receita, e quanta maior o valor das compras, menor a base de calculo 

e menor o tribute a ser recolhido. 

3.4. 0 PAPEL DO CONTABILISTA NA GESTAO DAS EMPRESAS 

Para muitas pessoas o contabilista e vista como uma pessoa responsave! 

pela apuragao dos tributes de uma empresa e pela elaboragao das demonstrag6es 

contabeis das entidades. 

Segundo Gouveia (1993, p.1 ), "Contabilidade e urn sistema muito bern 

idealizado que permite registrar as transac;6es de uma entidade que possam ser 

expressas em termos monetarios, e informar os reflexes dessas transag6es na 

situagao econ6mico-financeira dessa entidade numa determinada data". 

Marion define a Contabilidade como "um sistema de informag6es 

destinado a prover seus usuaries de dados para ajuda-los a tamar decisao". 
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Hilario Franco define assim a Contabilidade Comercial (1984, p. 13-14): "o 

ramo da Contabilidade aplicado ao estudo e ao controle do patrim6nio das empresas 

comerciais, com o fim de oferecer informac;6es sabre sua composic;ao e suas 

variag6es, bem como sabre o resu!tado econ6mico decorrente da atividade 

mercanW".: 

Padoveze (2000, p. 44) afirma que "a informagao contabil precisa atender 

prioritariamente a dois pressupostos basicos, para que tenha validade integra! no 

processo de gestao administrativa: sua necessidade como informagao e seu 

planejamento e controle". 

Percebe-se, entao, que o contabilista tem um papel muito mais importante 

para uma entidade. Sendo um terceiro ou membra de uma organizagao, o 

contabi!ista deve fornecer informac;6es que, refletindo a situac;ao econ6mico

financeira de uma entidade, auxiliem os gestores na tomada de decis6es. Para que 

essas informac;oes sejam elaboradas com qualidade sao necessarias ao contabilista 

uma visao generalista e o conhecimento da empresa e de sua atividade. 

Mas como ha regras para elaborac;ao e apresentac;ao das demonstrac;oes 

contabeis, muitas vezes ha uma grande dificuldade de interpretac;ao dessas 

informagoes por parte de leigos. Consequentemente, o contabilista tambem tem a 

func;ao de esclarecer as informac;oes apresentadas nas demonstrac;oes contabeis, 

principalmente os termos mais tecnicos. 

Em estudo realizado em 2005 pela Revista Brasileira de Contabilidade 

(n. 0 156, p.64), nas quais foram ouvidos empresarios dos mais diversos ramos de 

atividade, nos municfpios de Recife (PE) e Florianopolis (SC), verificou-se que "a 

maioria tanto em Florianopolis quanta em Recife - consideram as informac;oes 

disponibilizadas pelos Demonstratives Contabeis como extremamente importantes, 

52% e 50% respectivamente". Esse mesmo estudo apresentou como resultado que 

"quando as demonstragoes contabeis sao elaboradas na propria empresa , existe a 

facilidade de acesso a informagao e a atualidade, o que nao ocorre quando as 

mesmas sao elaboradas fora da empresa". 

As pequenas e medias empresas normaimente terceirizam sua 

contabilidade, enquanto que as grandes empresas tem um departamento de 

contabilidade. lndependente do porte da empresa, o contador deve estar sempre 

proximo dos tomadores de seu servic;o a fim de orientar formas de controle das 
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informag6es e das rotinas cotidianas que influenciam o patrim6nio da antidade. E, 

muito importante: saber se comunicar com os usuarios das informag6es. 

Um dos principais contatos do contabilista deve ser o responsavel pela 

administragao dos recursos financeiros visando acompanhar a situagao da empresa. 

3.5. 0 PAPEL DO GERENTE FINANCEIRO NA GESTAO DAS EMPRESAS 

Em pequenas e medias empresas, uma ou duas pessoas, em grandes 

empresas, um departamento. Independents do porte da empresa e do tftulo que esta 

pessoa recebe - tesoureiro, diretor financeiro, gerente financeiro, vice-presidents de 

finangas, controlador, entre outros - sao inumeras as suas responsabilidades, dentre 

as quais merecem destaque: 

- antecipar as necessidades financeiras; 

- administrar os recursos financeiros; 

- aplicar os recursos excedentes; 

- analisar as informagoes das demonstragoes contabeis, principalmente quanto a 
liquidez da empresa; 

- garantir a liquidez da empresa e buscar a rentabilidade; 

ter uma visao e formagao generalista. 

Sanvicente (1997, p. 18) afirma que "a fungao financeira caracteriza-se 

pela sua centralizagao e por estar situada bem perto do nfvel mais alto da estrutura 

organizacional de uma empresa". 

0 mesmo autor se aprofunda ainda mais ao enumerar as atribuig6es do 

administrador financeiro de uma empresa, destacando: 

Analise de registros e informag6es contabeis; 

Projegao do movimento de fundos; 

Aplicagao de fundos excedentes; 

Fornecimento a alta administragao de informag6es sobre as perspectivas 

financeiras futuras da empresa; 

Elaboragao de pianos para fontes e usos de fundos, a curto e a Iongo prazos. 

Segundo Archer e D'Anbrosio, "a fungao financeira compreende os 

esforgos dispendidos objetivando a formulagao de um esquema que seja adequado 
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a maximizac;ao dos retornos dos proprietaries das ac;Qes ordinarias da empresa, ao 

mesmo tempo em que possa propiciar a manutengao de um certo grau de !iquidez". 

Embora tal afirmagao apresente os termos ag6es, o que leva a lembras 

das sociedades por ag6es, esta afirmagao tambem e val ida para todas as empresas, 

pais evidencia-se duas constantes buscas no mundo dos neg6cios: a liquidez e a 

rentabilidade. 

A realidade, porem, principalmente nas pequenas e medias empresas e 

que o responsavel pelos recursos financeiros nao consegue interpretar as 

informag6es contabeis, o que dificulta o cumprimento de algumas dessas fungoes. 

Esse profissionai deve manter uma constante comunicagao com o 

contabi!ista, pais somente mediante a comunicagao e o conhecimento, sera possfvel 

administrar os recursos de uma empresa com eficacia. 

Os administradores das empresas, assim como os gerentes financeiros, 

devem saber de quais informag6es necessitam, quando, de que forma e de quem 

receber. 
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4. AS DEMONSTRA<;OES CONTABEIS 

4.1. 0 BALANCO PATRIMONIAL 

0 Balam;o Patrimonial (BP) ref!ete a posigao financeira e patrimonial de 

uma empresa num determinado periodo e e constitufdo par duas colunas: do !ado 

esquerdo o Ativo e do lado direito o Passive. 

Conforme redagao dada pelo art. 178 da Lei n. 0 6.404/76, "no balango, as 

contas serao classificadas segundo os elementos do patrim6nio que registrem, e 

agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a analise da situagao financeira da 

companhia". 

4.1 .1. Ativo 

0 Ativo representa o conjunto de bens e direitos de uma empresa, que 

sejam mensuraveis monetariamente, de propriedade da empresa e que representem 

beneffcios presentes ou futures para a empresa. Representa as aplicac;oes da 

empresa. 

Conforme art. 178, 1. 0 , "no ativo, as contas serao dispostas em ordem 

decrescente de grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes 

grupos: 

Ativo Circulante; 

Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Ativo Permanente, dividido em investimentos, ativo imobilizado e ativo diferido". 

0 modo de classifica<;ao das contas do Ativo nos respectivos grupos e 
regulado pelo art. 179 da Lei n. 0 6.404/76. Conforme referido artigo a classificagao 

deve seguir os seguintes criterios: 

Ativo Circulante: "as disponibilidades, os direitos realizaveis no curso do exercfcio 

social subsequente e as aplica<;6es de recursos em despesas do exercfcio 

seguinte" .(art. 179, I) 
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Ativo Realizavel a Longo Prazo: "os direitos realizaveis ap6s o termino do 

exercfcio seguinte", assim como as operac;:5es de administradores ou coligadas e 

controladas "que nao constitu!rem neg6cios usuais na exploragao do objeto da 

companhia". (art. 179,!1) 

Ativo Permanente: Em investimentos, "as participagoes permanentes em outras 

sociedades e os direitos de qualquer natureza, nao classificaveis no ativo 

circulante" (art. 179, Ill); no Ativo lmobilizado, "os direitos que tenham por objeto 

bens destinados a manutengao das atividades da companhia ( ... )" (art. 179, IV); e 

no Ativo Diferido, "as aplicagoes de recursos em despesas que contribuirao para 

a formagao do resultado de mais de um exerdcio social( ... )" (art. 179, V) 

4.1.2. Passivo e Patrimonio Uquido 

0 Passivo evidencia todas as obrigagoes que a empresa possui com 

terceiros e com os s6cios. Representa as origens de recursos. Apresenta o Passivo 

Exigfvel, os Resultados de Exercfcios Futuros eo Patrimonio Uquido. 

0 Passive Exigfvel representa as dlvidas da empresa para com terceiros, 

e conforme art. 180 da Lei n. 0 6.404/76, deve ser assim classificado: "as obrigagoes 

da companhia ( ... ) serao classificadas no passive circulante, quando se vencerem no 

exerdcio seguinte, e no passivo exigfvel a Iongo prazo, se tiverem vencimento em 

prazo maior". 

Quanta aos Resultados de Exercfcios Futuros, estes representam "as 

receitas de exercfcios futuros, diminufdas dos custos e despesas a eles 

correspondentes" (art. 181, Lei n. 0 6.404/76) 

0 Patrimonio Uquido representa o capital proprio da empresa, enquanto 

que os demais grupos representam o capital de terceiros: 

No Patrimonio Uquido sao apresentados o Capital Social, as Reservas, as 

quais sao subdivididas em Reservas de Capital, Reservas de Reavaliagao e 

Reservas de Lueras e os Lueras ou Prejufzos Acumulados. 

A forma de apresentagao do Balan<;o Patrimonial e demonstrada no 

Quadro 4.1. 



QUADRO 4.1. Estrutura do Balango Patrimonial 

ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE 

Disponibilidades 

PASSIVO 

PASSIVO CIRCULANTE 

PASSIVO EXIGlVEL A LONGO PRAZO 
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J Valores Realizaveis a Curto Prazo 

Estoques 

RESULTADO DE EXERCICIOS 

Despesas Anteeipadas 

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 

PERMANENTE 

lnvestimentos 

lmobilizado 

Diferido 

FUTUROS 

PATRlMONIO LlQUIDO 

Capital Social 

Reservas de Capital 

Reservas de Reavaliagao 

Reservas de Lueras 

Lueras ou Prejufzos Acumulados 

4.2. A DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCICIO 

A Demonstragao do Resultado do Exercicio (DRE) "e um resumo 

ordenado das receitas e despesas de uma empresa num determinado perfodo, a 

qual e apresentada de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se 

as despesas, e, em seguida, indica-se urn resultado (Iuera ou prejufzo)". (ludfcibus e 

Marion, 2000, p. 186) 

4.2. 1. Apresentagao da ORE 

Com base na Lei n. 0 6.404/76 e no livro Contabilidade Comercial, 

ludfcibus e Marion, p. 186-196, a apresentagao da ORE deve obedecer as regras 

abaixo. 

Essa demonstragao inicia-se com a apresentagao da Receita Bruta, a 

qual representa o total bruto de vendas ou prestagao de servigos num perfodo. Em 

seguida devem ser deduzidas as dedugoes das receitas, entendidas estas como os 

impastos incidentes sabre vendas e prestagao de servigos, as devolugoes ou vendas 
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canceladas e os abatimentos ocorridos no periodo. 0 resultado e denominado 

Receita Uquida. 

Da Receita Uquida deve ser deduzido o Custo da mercadoria, ou do 

produto ou do servic;o (Custo da Mercadoria Vendida - CMV, Custo do Praduto 

Vendido - CPV, ou do Custo do Servic;o Prestado - CSP) colocado a disposigao do 

consumidor. 0 resultado da operagao e denominado Resultado (Luera) Bruto. 

Do Resultado (Luera) Bruto sao deduzidas as despesas operacionais, as 

quais sao as despesas com vendas, as despesas administrativas, os encargos 

financeiras Hquidos (diferenc;a entre despesas financeiras e receitas financeiras), e 

outras despesas operacionais. Conforme ludicibus (2000, p. 190), "as despesas 

operacionais sao as necessarias para vender os pradutos, administrar a empresa e 

financiar as operagoes". 0 resuitado dessa operagao e denominado Resultado 

(Luera) Operacional. 

Deve-se, entao, apurar o Resultado nao Operacional decorrente da 

diferenga entre despesas nao operacionais e receitas nao operacionais, o qual 

representa os ganhos ou perdas de capital, denominados par ludfcibus (2000, p. 

192) como "os lucros ou prejulzos na venda de itens do Ativo Permanente". 

Acrescentado-se (ou deduzindo-se) o Resultado Operacional e o 

Resultado nao Operacional obtem-se o Resultado Antes do Impasto de Renda e da 

Contribuigao Social. Deve-se, calcular, entao, a Provisao para o Impasto de Renda e 

a Provisao para a Contribuigao Social, de acordo com a legislac;ao fiscal. 

Obtido o Resultado (Lucro) ap6s o Impasto de Renda e a Contribuigao 

Social deve-se fazer a deduc;ao dos seguintes itens (se previstos no estatuto social 

da empresa): participac;ao de debentures, participac;ao de empregados, participagao 

de administradores, participagao de partes beneficiarias e contribuic;oes para 

instituigoes ou Fundos de Assistencia ou Previdencia de Empregados. 

Ap6s todas essas dedug6es e obtido o Resultado Uquido do Exercfcio. 

0 Quadro 4.2 resume a forma de apresentagao da Demonstragao do 

Resultado do Exerclcio (ORE): 



QUADRO 4.2. Estrutura da Demonstragao do Resultado do Exerdcio 

DEMONSTRACAO DO RESUL TADO DO EXERCICIO 

Receita Operacionai Bruta 

(-) Dedur;oes 

Receita Operaciona\ Uquida 

(-) Gusto dos Produtos (Mercadorias ou Servigos) Vendidos 

Lucro Bruto 

(-) Despesas Operacionais 

Despesas Administrativas e Comerciais 

Encargos Financeiros Uquidos 

Outras Despesas (Receitas) Operacionais 

Resultado Operacional (Uquido) 

Resultado nao Operacional 

Resultado Antes do Impasto de Renda e Contribuigao Social 

( -) Provisao para o \mposto de Renda 

(-) Provisao para a Contribuigao Social 

Resultado Ap6s o Impasto de Renda e Contribuigao Social 

(-) Participagoes e Contribuigoes 

Resultado Uquido do Exercfcio 

4.2.2. Luera por Ar;ao 

20 

0 art. 187, VII, da Lei das Sociedades par Ar;oes exige, ainda, que seja 

apresentado no final da ORE o Luera ( ou Prejuizo) Uquido par Agao do Capital 

Social, obtido pela divisao do resultado do exercfcio pelo numero de ar;oes em que o 

Capital Social da companhia se divide. 
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4.3. A DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS 

A Demonstragao das Origens e Aplicag6es de Recursos (DOAR) e 

apresentada no art. 189 da Lei n. 0 6404/76 e recebe outras denominagoes como 

Demonstragao do Fluxo de Fundos e Oemonstragao de Usos e Fontes de Capital de 

Giro Uquido. 

A finalidade da DOAR e demonstrar a variac;ao do Capital Circulante 

Uquido (CCL) entre dois perfodos. 0 Capital Circulante Uquido (CCL), tambem 

denominado Capital de Giro Uquido (CGL) e calculado pela diferenc;a entre o Ativo 

Circulante e o Passivo Circulante. 

As origens de recursos de uma empresa sao apresentadas, no Balanc;o 

Patrimonial, no lado do Passivo, enquanto que as aplicag6es de recursos sao 

demonstradas no !ado do Ativo. Numa tentativa de generalizac;ao, portanto, pode-se 

afirmar, na elaboragao de uma DOAR que, o aumento do Ativo Realizavel a Longo 

Prazo (ARLP) e do Ativo Permanente (AP) e uma aplicac;ao, enquanto que o 

aumento do Passivo Exigfvel a Longo Prazo (PELP) ou do Patrimonio Uquido (PL) e 

uma origem. 

Quando uma empresa apresenta urn resultado positive (Iuera) este e uma 

origem de recursos e quando o resu!tado e negative (prejufzo) sera apresentado na 

DOAR como aplicagao. Mas como no resultado Hquido de uma empresa pode 

ocorrer a influencia de despesas nao financeiras como a depreciac;ao. Podem 

ocorrer, entao, casas em que, ao ajustar o Iuera lfquido, encontrar-se urn valor 

negative, logo, sera apresentado na DOAR como aplicagao. 0 inverso tambem pode 

ocorrer: o prejuizo ser ajustado e apresentar uma valor positive, sendo entao 

demonstrado como Origem de Recursos. 

As origens de recursos podem ser classificadas em tres grupos: das 

operac;6es, dos acionistas e de terceiros. 

Segundo ludfcibus (2000, p. 222), "as origens das operag6es sao OS 

aumentos do CCL decorrentes das atividades rotineiras da empresa e, via de regra, 

refletidas em suas receitas e despesas". Nesse grupo e apresentado o Iuera If qui do 

ajustado da empresa. 
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Em outra afirmac;ao ludlcibus (2000, p. 222) explica que "as origens dos 

acionistas significam os incrementos de CCL decorrentes, via de regra, das 

integralizac;oes de capital social em moeda ou em outros bens ou direitos 

registn3veis no Ativo Circulante". 

Numa terceira afirmac;ao ludfcibus (2000, p. 222) complementa que "as 

origens de terceiros dizem respeito, via de regra, aos aumentos de CCL em virtude 

de obtenc;ao de emprestimos, para pagamento a Iongo prazo (PELP). Mas pode, 

tambem, ser fruto de aumento do Ativo Circulante pel a reduc;ao do ARLP". 

0 Quadro 4.3 apresenta a forma de apresentac;ao da Demonstrac;ao das 

Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR). 

QUADRO 4.3. Estrutura da Demonstragao das Origens e Aplicac;6es de Recursos 

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICA<;OES DE RECURSOS 

I - ORIGENS DE RECURSOS 

1. Das operag6es 

2. Dos acionistas 

3. De terceiros 

II - APLICA<;OES DE RECUROSO 

Ill- VARIA<;AO DO CCL 

IIV- QUADRO CIRCULANTE 

4.4. A DEMONSTRA<;AO DOS LUCROS OU PREJUJZOS ACUMULADOS E A 

DEMONSTRA<;AO DAS MUTACOES DO PATRIMONIO LiQUIDO 

4.4.1. A Demonstrac;ao dos Lucros ou Prejufzos Acumulados 

A Oemonstrac;ao dos Lucros ou Prejufzos Acumulados esta prevista no 

art. 186 da Lei n.0 6.404/76 e deve ser apresentada na seguinte sequencia: 

- Saldo lnicial (de Lueras ou Prejufzos Acumulados); 

- Ajustes de Exercfcios Anteriores: apresentando o saldo das correc;oes de 

lanc;amentos contabeis de perfodos anteriores; 



Reversao de Reservas: ineorpora~o ao Iuera de reservas de Iueras constitufdas 

em periodos anteriores; 

Luera Uquido do Exerdcio: o resultado lfquido apresentado na Demonstragao do 

Resultado do Exercfcio (ORE); 

Reservas de Lucros: parcelas deduzidas do lucro e destinadas para fins 

especfficos; 

Dividendos: parte do lucro destinada aos acionistas da empresa; 

Sa!do Final (de Lueras ou Prejulzos Aeumu!ados) 

0 Quadro 4.4 demonstra a forma de apresentac;ao da Demonstrac;ao de 

Lueros ou Prejufzos Acumulados (DLPA). 

QUADRO 4.4. Estrutura da Demonstrac;ao de Lucros ou Prejulzos Aeumulados 

DEMONSTRA<;AO DE LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS 

Saldo !nicial de Lueros ou Prejufzos Aeumulados 

(+/-) Ajustes de Exerefeios Anteriores 

( +) Reversao de Reservas 

(+/-) Luero (Prejufzo) Uquido do Exercfcio 

Luera Total Disponfvel 

(-) Transfereneia para Reservas de Lueras 

(-) Dividendos 

Saldo Final de Lueras ou Prejuizos Acumu\ados 

4.4.2. A Demonstrac;ao das Mutagoes do Patrim6nio Uquido 

A Demonstragao das Mutag6es do Patrim6nio Uquido (DMPL) e mais 

complexa do que a Oemonstragao dos Lueros ou Prejufzos Acumulados (DLPA), 

pois enquanto a segunda apresenta a movimentagao da conta Lueras ou Prejufzos 

Acumulados num determinado perfodo, a primeira evidencia a movimentagao de 

todas as contas do Patrimonio Uquido. 

Esta demonstragao nao e obrigat6ria, mas conforme afirma ludfcibus e 

Marion (2000, p. 207), "e consideravelmente relevante para as empresas que 

movimentam constantemente as contas do Patrim6nio Uquido. Se elaborada esta 
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demonstrac;;ao, nao ha necessidade de apresentar a OLPA, uma vez que aquela 

inclui esta. 

A tecnica para elaborac;;ao da DMPL e a seguinte: 

indica-se uma coluna para cada conta do Patrim6nio Uquido, segregando o 

grupo das Reservas; 

indica-se nas linhas as movimentac;;oes das contas da mesma forma que na 

DLPA; 

apresentam-se as adigoes e subtrac;;oes conforme a movimentagao das contas. 

0 Quadro 2.5 demonstra a forma de apresentagao da Demonstragao das Mutagoes 

do Patrimonio Uquido. 

QUADRO 4.5. Estrutura da Demonstragao das Mutac;;oes do Patrimonio Uquido 

DEMONSTRACAO DAS MUTA<;OES DO PATRlMONlO UQUIDO 

MOVIMENTA<;OES CAPITAL RESERVAS RESERVAS LUCROS TOTAL 

SOCIAL DE CAPITAL* DE LUCROS * ACUMULADOS 

Saldo lnicial 

Ajustes Ex. Ant 

Aumento de Capital 

Reversao de Reservas 

Res. Legal 

Res. Estatutaria 

Res. Orgamentaria 

Res. Conting€mcias 

Res. Lucros a ReaJizar 

Dividendos 

Saldo Final 
. ',. 

* As Reservas de Capital e as Reservas de Lueras devem ser subdiVIOidas em uma coluna para cada tlpo de 

reserva. 
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5. A DEMONSTRAGAO DO FLUXO DE CAIXA 

5.1. COMENTARIOS SOBRE A DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 

No estudo realizado em 2005 pela Revista Brasileira de Contabilidade em 

Recife (PE) e Florian6polis (SC), o qual ja foi citado no item 4.1, verificou-se que os 

relat6rios mais utilizados pelos empresarios entrevistados sao o Balango Patrimonial 

e a Demonstragao do Resultado do Exercfcio, enquanto que as demais 

demonstragoes contabeis apresentadas no capitulo anterior e o Fluxo de Caixa, 

objeto de estudo deste capitulo sao pouco utilizados. 

Conforme afirma Padoveze (2000, p. 72), "o fluxo de caixa mensa! 

relaciona-se com os movimentos mensais das demais contas da companhia, e 

dessa forma e elemento fundamental para acompanhamento e controle dos recursos 

da empresa, junto com o balango patrimonial e a demonstragao de resultados". 

Os principais objetivos da Demonstragao do Fluxo de Caixa, segundo 

Matarazzo (1998, p. 370) sao: 

"Avaliar alternativas de investimentos. 

Avaliar e controlar ao Iongo do tempo as decisoes importantes que sao tomadas na empresa, 

com reflexos monetarios. 

Avaliar as situagoes presente e futura do caixa da empresa, posicionando-a para que nao chegue 

a situagoes de iliquida. 

Certificar que os excessos momentaneos de caixa estao sendo devidamente aplicados". 

Matarazzo (1998, p. 371} afirma ainda que "as principais informagoes 

dessa demonstragao referem-se a capacidade financeira da empresa de 

autofinanciamento das operagoes (compra, produgao e vendas), independencia do 

sistema bancario no curto prazo, gerar recursos para manter e expandir o nfvel de 

investimentos e amortizar dfvidas bancarias de curta e de Iongo prazo". 

0 relat6rio de fluxo de caixa deve ser segmentado em tres grandes areas: 

Atividades Operacionais: as receitas e os gastos decorrentes da atividade 

principal da empresa. Como afirma Padoveze (2000, p. 73) "sao os gastos e 

receitas das atividades de industriaiizac;ao e comercializagao dos produtos ou 
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servigos da empresa. Essas atividades tern ligagao estreita com os elementos do 

ativo e passive circulante, que representam as necessidades lfquidas de capital 

de giro da empresa". 

Atividades de lnvestimento: os gastos efetuados na obtengao de Ativo Realizavel 

a Longo Prazo ou de Ativo Permanente, bem como as baixas de itens do Ativo 

Permanents. Padoveze (2000, p. 73) cementa que "o segmento das atividades 

de investimento ( ... ) enfoca o conceito de ativo como aplicagao de recursos". 

Atividades de Financiamento: os recursos obtidos no Passive Exigfvel a Longo 

Prazo e do Patrimonio Uquido. Padoveze (2000, p. 73) cementa que "o 

segmento das atividades de financiamento { ... ) enfoca o conceito de passive 

como fontes de recursos". 

Frezatti (1997, p. 40) apresenta a estruturagao do fluxo de caixa da 

seguinte forma: 

1 . Operacional: deve canter como entradas a cobranga da venda dos 

produtos/servigos gerados e comercializados; por sua vez as safdas 

operacionais devem canter os elementos que estao ligados a geragao, 

administragao e comerciaiizagao de tais produtos. 

2. Permanente: fluxo ligado aos investimentos no permanente da empresa, tanto 

no que se refere as novas aquisigaes e constru<;Qes quanta no que se refere as 

vendas de ativos obsoletes ou nao necessaries. 

3. Acionistas: indicam os f!uxos que de alguma forma afetam o acionista e que sao 

derivados de decisoes de capitalizagao ( aumento de capital) ou de distribuigao 

do Iuera ou redugao de capital. 

4. Financeiro: equaliza o somat6rio dos demais fluxes: no caso de sabra de 

recursos, existe saida para a aplicagao; no caso de falta de caixa, existe resgate 

de investimento ou mesmo captagao de recursos. Tanto os recebimentos como 

os pagamentos de juros sao registrados nesse grupo. 



Essa estruturagao pode ser assim resumida: 

FLUXO OPERACIONAL 

( +) Cobranc;a 

(-) Pagamentos 

(=) Fluxo de caixa operacional 

FLUXO DO PERI\~ANENTE 

(+)Venda de Ativos 

()p t f t .. -,-, . agamen os re eren es a aqws1c;oes 

(=) Fluxo do Permanente 

FLUXO DOS ACIONISTAS 

( +) lntegralizac;ao de capita! 

(-) Distribuic;ao de Iuera 

(=) F!uxo dos acionistas 

FLUXO FINANCE!RO 

( +) Entradas 

(-) Saldas 

(=) Fluxo financeiro 
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Matarazzo ( 1998, p. 381 ), porem, classifica o fluxo de caixa em quatro 

itens: gerac;ao bruta de caixa, gerac;ao operacional de caixa, gerac;ao corrente de 

caixa e geragao Hquida de caixa. 0 quadro 5.1 explica o que cada um desses itens 

revel a. 
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QUADRO 5.1. 0 que revelam os principais itens da DFC 

Item Revel a Representa recursos com OS 
' quais a empresa podera 

GERA<;AO BRUT A DE CA!XA 0 caixa gerado pelas atividades (1) financiar as operac;;oes de 
comerciais compra, produc;;ao e vendas; (2) 

pagar dlvidas bancarias de curto 
prazo; (3) realizar investimentos; 
e (4) amortizar as dfvidas de 
Iongo prazo 

GERA<;AO OPERACIONAL DE 0 caixa gerado pelas operac;;oes (1) pagar dividas bancarias de 
CAIXA incluindo variaGao da NCG curto prazo; (2) realizar 

investimentos; e (3) amortizar 
dlvidas de Iongo prazo 

GERA<;AO CORRENTE DE 0 caixa gerado a curto prazo (1) realizar investimentos; e (2) 
CAIXA amortizar dlvidas de Iongo prazo 
SALDO POSITIVO DA 0 caixa gerado ap6s a (1) amortizar dividas de Iongo 
GERA<;AO CORRENTE DE realiza~ao de investimentos prazo 
CAIXA MEN OS VARIA<;AO 
DOS I TENS PERMENENTES 
DE CAIXA MAIS VARIACAO 
DOS ITENS CORRENTES 
GERA<;AO LJQUJDA DE CAJXA 0 caixa final gerado no exercicio (1) refon;:ar sua posiyao de 

tesouraria 

5.2. A DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METOOO DIRETO 

A tecnica de montagem do Fluxo de Caixa pode ser semelhante a DOAR, 

0 metodo indireto ou seguir outro metoda, 0 direto. 

No metoda direto, a explicagao do caixa gerado pelas operar;;6es e 

demonstrada pelos calculos dos recebimentos e dos pagamentos realizados pela 

empresa mediante o confronto direto entre as contas da Oemonstragao do Resultado 

do exercfcio com as contas do Balanr;;o Patrimonial, de forma a detalhar as entradas 

e as safdas de caixa. 

Nesse mesmo metodo a explicar;;ao do caixa gerado pelas atividades de 

investimento e explicada mediante 0 calculo das aquisir;;6es de bens e direitos do 

Ativo Realizavel a Longo Prazo e da baixa destes. 

Quanto a explicar;;ao do caixa gerado pelas atividades de financiamento 

deve-se considerar a obtenr;;ao e baixa de emprestimos e financiamentos de Iongo 

I 
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prazo, assim como a integralizac;ao de capital em moeda e a distribuigao do 

resultado. 

Obtido o saldo de caixa dessas tres atividades, adiciona-se esses valores 

e o resultado e a variagao das disponibilidades no perfodo, o qual acrescento ao 

saldo inicial, obtem-se o saldo final das disponibilidades. 

5.2.1. Calculo dos Recebimentos de Clientes 

0 recebimento dos clientes e calculado pelo acrescimo da receita de 

vendas ao saldo inicial de Clientes deduzido o saldo final de Clientes. 

Para esse calculo, Padoveze (2000, p. 75) atenta para os seguintes fatos 

que podem variar o valor do Recebimento dos Clientes ap6s o calculo acima 

descrito: 

- Acrescimo dos juros de duplicatas recebidas em atraso; 

Dedugao de descontos concedidos em dupiicatas; 

- Acrescimo do saldo final de Adiantamentos de Clientes (Passivo); 

Dedugao do saldo inicial de Adiantamentos de Clientes. 

5.2.2. Calculo dos Pagamentos a Fornecedores 

Para o calculo do pagamento a fornecedores sao necessaries dais 

passos: primeiro calcula-se o valor das compras, o qual e obtido pelo acrescimo do 

Gusto do Produto Vendido ao saldo final dos estoques deduzido do saldo inicial 

destes. 

Obtido o valor das compras, acrescenta-se o Saldo lnicial de 

Fornecedores e subtrai-se o sa!do final de Fornecedores. lnclui-se, tambem, o valor 

dos impastos sabre as compras. 

Padoveze (2000, p.76) apresenta os seguintes fatos que podem variar o 

valor do pagamento a fornecedores: 

- Acrescimo de juros de duplicatas pagas em atraso; 

Dedugao de descontos obtidos em duplicatas a pagar; 

- Acrescimo do saldo final de Adiantamentos a Fornecedores (Ativo); 

Dedugao do saldo inicial de Adiantamentos a Fornecedores. 
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5.2.3. Calculo do Pagamento de Impastos 

Para o calculo dos impastos sabre mercadorias, deve-se deduzir o 

impasto sabre as compras ao valor dos impastos sabre as vendas. Em seguida, 

acrescenta-se o saldo inicial de impastos a recolher e subtrai-se o seu saldo final. Se 

houver atualiza<;ao dos impastos sabre mercadorias, esta deve ser acrescentada. 

Quanta aos impastos sabre o Iuera, acrescenta-se o impasto sabre o Iuera 

do perfodo e a atualiza<;ao monetaria, se houver, a varia<;ao entre o saldo inicial e o 

saldo final do impasto a recolher. 

5.2.4. Calculo do Pagamento de Despesas 

Quanta ao calculo do pagamento das despesas ludlcibus (1998, p. 240) 

afirma que "alem do efeito das Despesas Antecipadas, ha duas outras situa<;6es a 

contar: a existencia das Oespesas de Deprecia<;ao, que nao consomem caixa no 

ana, eo aparecimento de 'Contas a Pagar' no passive, mostrando que ha despesas 

incorridas e apropriadas, mas nao pagas". 

Para esta situa<;ao, deve-se acrescentar as despesas gerais a varia<;ao 

entre o sa!do inicial e o saldo final de Contas a Pagar. 

Para o caiculo do pagamento de pessoal deve-se considerar todo o custo 

de mao-de-obra direta, de mao-de-obra indireta assim como os salaries da 

administra<;ao e de vendas e acrescentar o valor obtido a varia<;ao entre o saldo 

inicial e o saldo final de Salaries e Encargos a Pagar. 

5.2.5. Calculo do lnvestimento em Ativo Permanente 

Como afirma Padoveze (2000, p. 78), "o valor dos investimentos e 

normalmente obtido atraves de levantamentos na contabilidade, ( .. ) faz-se 

necessaria a cria<;ao de contas adicionais, que serao alimentados juntamente com a 

contabiliza<;ao do razao auxiliar de correyao monetaria de balan<;o". 

Percebe-se que o razao e o instrumento auxiliar para levantamento dos 

investimentos feitos peia empresa a serem apresentados na Demonstra<;ao do Fluxo 

de Caixa. 
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5.2.6. Variagao do Passivo Exigfvel a Longo Prazo 

Segundo Padoveze (2000, p. 78), "a variagao do exigfvel a Iongo prazo 

pode ser obtida de forma direta, atraves do retrabalho das contas de financiamentos 

e emprestimos do exigfvel a Iongo prazo, em contraposigao com as contas de 

despesas financeiras com os financiamenios". 

Para o caJculo da variagao deste grupo deve-se adicionar as despesas 

financeiras com financiamentos a diferenga entre o saldo inicial e o saldo final das 

contas do Passivo Exigivel a Longo Prazo. 

5.2.7. lntegralizagao de Capital 

Observa-se a variagao entre o saldo inicial e o saldo final do Capital 

Social. 

5.2.8. Encargos Financeiros Uquidos 

Desconsiderando as despesas financeiras decorrentes de atualizagao de 

passives circulantes ou de Iongo prazo, as outras despesas financeiras subtraem-se 

as receitas financeiros, obtendo-se a variagao dos encargos financeiros lfquidos e 

sua afetagao no fluxo de caixa. 

5.2.9. Distribuigao do Resultado 

Para o calculo do pagamento de dividendos e participagoes nos Iueras 

deve-se observar o valor apurado e acrescentar a variagao do saldo inicial e final 

das correspondentes contas no Passive Circulante. 

5.2.10. Saldo lniciai e Final de Caixa 

Ao final dos calculos e acrescentado o saldo inicial das contas do grupo 

de disponibilidades e obtido o saldo final dos recursos disponfveis na empresa. 



QUADRO 5.2. Estrutura da Oemonstragao do Fluxo de Caixa- Metodo Direto 

DEMONSTRA~AO DO FLUXO DE CAIXA 

I 
i- ATIVIOADES OPERACIONAlS 

ENTRADAS 

I Re~ebimento de Clientes 

I SAIDAS 

I Paoamento a Fornecedores 

I Pa~amento de lmpostos 

1 Pagamento de Pessoa\ 

Pagamento de Despesas 

SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

111-ATIV\OADES DE INVESTIMENTOS 

I SAfDAS 

llnvestimentos no Ativo Permanente 

linvestimentos no Ativo Realizave\ a Longo Prazo 

ENTRADAS 

Venda de Ativo Permanente 

SALDO DAS AT\VIDADES DE \NVESTIMENTOS 

111-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

ENTRADAS 

Emprestimos Obtidos 

lntegraliza9ao de Capital 

SAIDAS 

Amortiza9ao de Emprestimos 

Encargos Financeiros Lfquidos 

Distribui9ao de Resultado 

SALDO DAS ATJVIDADES DE FINACJAMENTO 

SALDO DO PERfODO 

(+) Saldo Jnicial das Disponibilidades 

(=) Saldo Final das Disponlbllidades 

5.3. A DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 
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Como ja citado o metoda indireto apresenta a Demonstragao do Fluxo de 

Caixa de forma semelhante a DOAR. 

Nesse metodo sao apresentadas as variagoes dos grupos de contas da 

empresa a partir do Iuera liquido, ou como explica ludicibus (1998, p. 242), "pela 



comparagao das contas circulantes vinculadas ao Resultado, exceto o proprio valor 

das disponibi!idades". 

Apresenta-se a variagao das contas referentes as atividades operacionais, 

enquanto que, para as atividades de investimento e de financiamento a forma de 

apresentagao e identica ao metoda direto. 

Exempl ificando: 

urn aumento na conta Clientes significa uma aplicac;ao de caixa; 

uma redugao na conta Fornecedores significa uma aplicac;ao de caixa; 

uma redugao na conta de Estoques representa liberagao de dinheiro, e uma 

origem de caixa; 

urn aumento no saldo de Contas a Pagar gera recursos, e uma origem de caixa. 

QUADRO 5.3. Estrutura da Demonstragao do F!uxo de Caixa- Metodo lndireto 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 

I - AT\V\DADES OPERAC\ONAIS 

Luera Lfquido 

Ajustes do Luera Lfquido para Fluxo de Caixa gerado pelas operac;:oes 

Variac;:oes dos Ativos e Passivos Circu\antes 

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAt;6ES 

II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTO 

lnvestimentos no Ativo Permanente 

Aplieac;:oes no Ativo Reaiizavel a Longo Prazo 

Resultado nao Operaeional 

FLUXO DE CA\XA DOS INVESTIMENTOS 

111-ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

Emprestimos Obtidos 

I Amortizac;:ao de Emprestimos 

lntegralizac;:ao de Capital 

Distribuic;:ao de Resultado 

FLUXO DE CA\XA DOS F\NAC\AMENTOS 

VARIAt;AO DO CAIXA 

(+) Saldo lnicial das Disponlbilidades 

(=) Sa\do Final das Disponibilidades 
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5.4. TRANSACOES QUE NAO AFETAM 0 CAIXA 

Existem transag6es realizadas pelas empresas, as quais nao afetam o 

caixa, as quais merecem destaque: 

a depreciagao, amortizagao e exaustao: inf!uenciam no resu!tado e no Ativo 

Permanente; 

a provisao para devedores duvidosos: influencia no resultado e no subgrupo de 

Realizavel a Curto Prazo do Ativo Circu!ante; 

as provisoes trabalhistas: influenciam no resultado e no Passivo Circulante; 

as provisoes de tributos, salarios, despesas, etc.: influenciam no resultado e no 

Passivo Circu!ante; 

o resu!tado de Equivalencia Patrimonial: influencia no Resultado e no Ativo 

Permanente. 

5.5. COMPARA<;AO: DOAR X FLUXO DE CAIXA 

Conforme afirmac;ao de Matarazzo (1998, p. 387), "a DFLC compreende 

todos os dados da DOAR mais a variac;ao da NCG e dos Emprestimos Bancarios de 

Curto Prazo, sendo, pais, uma demonstragao mais completa". 

0 Fiuxo de Caixa e uma demonstrac;ao que esta comec;ando a ser 

utilizada na maioria dos palses. No Brasil ainda nao existe legislagao que apresente 

a obrigatoriedade do fluxo de caixa. 

0 que se percebe e que na Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de 

Recursos (DOAR) apresentam-se termos mais tecnicos, dificultando a interpretac;ao 

de suas informac;oes por parte dos leigos. E um relat6rio fundamental para a 

determinac;ao dos fatores que influenciam a variac;ao do Capital Circulante Uquido 

(CCL). 

0 Fluxo de Caixa, apesar de nao ser obrigat6rio, e uma fonte de 

informac;ao para a determinac;ao da variac;ao das disponibiiidades e de influencia nas 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 
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6. ANALISE FINAI\.iCEiRA 

6.1. LIMITACOES DO FLUXO DE CAIXA E IMPORTANCIA DOS INDICES DE 

LIQUlDEZ E DO CAPITAL DE GiRO LIOUIDO 

0 Fluxo de Caixa, apresentado no capitulo anterior e um importante 

relat6rio para demonstrar a movimentac;ao das disponibiiidades de uma empresa 

num determinado perfodo, mas as demais demonstrac;6es apresentadas tambem 

sao importantes para a tomada de decis6es. 

0 fluxo de caixa nao e suficiente para avaliar, em seu todo, a polftica 

financeira da empresa, quanta as origens e aplicac;6es de capital de giro. A analise 

do capital de giro Hquido e a mais adequada para previs6es de media e Iongo prazo. 

A Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos apresenta as transac;6es 

que influenciaram o Capital de Giro Uquido. 

0 Capital de Giro Uquido (CGL), tambem conhecido como Capital 

Circulante Uquido (CCL), e obtido pela diferenc;a entre o Ativo Circulante eo Passive 

Circulante. 

A analise do Balanc;o Patrimonial tambem e importante para avaliar a 

situac;ao financeira da empresa, bem como para obter Indices e valores que estao 

diretamente relacionados ao Capital de Giro Uquido. 

Conforme afirmac;ao de ludfcibus (1993, p. 121 ), "o analista de balanc;os e 

o analista financeiro precisam conhecer intimamente o significado e as relac;oes 

entre os principais demonstratives contabeis. 0 fluxo de rendas, o fluxo de capital de 

giro lfquido e o fluxo de caixa sao conceitos diferentes, com finalidades diversas, 

em bora extrafdos do mesmo con junto basi co de dados". 
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6.2. INDICES DE LIQUIDEZ 

6.2.1. Liquidez lmediata 

A Liquidez lmediata e obtida pela divisao do valor das disponibilidades 

pelo valor do Passivo Circulante e representa o valor que a empresa dispoe para 

quitar as dfvidas de curta prazo. 

Liquidez imediata = DisponiveiiPC 

No numerados apresenta-se o montante imediatamente disponfvel numa 

data e no denominador o montante das dfvidas vencfveis em ate um ano. Dessa 

forma, ludfcibus (1993, p. 147) ressalta que "a comparac;ao mais correta seria como 

valor presente de tais vencimentos, ou colocando-se no denominador o valor a 

pagar as dfvidas de curto prazo" na mesma data. 

6.2.2. Liquidez Seca 

A Liquidez Seca e obtida pela divisao do Ativo Circulante deduzido do 

valor dos Estoques pelo Passivo Circuiante. 

Liquidez Seca = (AC- Estoques)/PC 

Segundo ludfcibus (1993, p. 150), "esta e uma variante muito adequada 

para se avaiiar conservadoramente a situac;ao de liquidez da empresa. Eliminando

se os estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza". 

Este fndice, em outras palavras, apresenta uma posic;ao realista e 

conservadora da liquidez da empresa num determinado momenta. 
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6.2.3. Liquidez Corrente 

A Liquidez Corrente e obtida pela divisao do Ativo Circulante pelo Passivo 

Circulante. 

Uquidez Corrente = AC/PC 

Reiaciona o montante "imediatamente disponfvel e o conversfvel em 

dinheiro a curta prazo com o montante das dfvidas a curta prazo". (ludlcibus, 1993, 

p. 147) 

0 mesmo autor atenta, ao referir-se a este quociente que "e preciso 

considerar que no numerador estao incluldos itens tao diversos como: 

disponibilidades, valores a receber a curta prazo, estoques e certas despesas pagas 

antecipadamente. No denominador, estao inclufdas as dfvidas e obriga<;6es 

vendveis a curta prazo". 

A compara<;ao do Ativo Circulante com o Passivo Circulante nao leva em 

conta o fato de que os prazos de vencimento das obriga<;6es pode ser diferente dos 

prazos de recebimento e de estocagem. 

Um ponto referencial e apresentado par Padoveze (2000, p. 150): "este 

indicador deve ser sempre superior a 1 ,00, sendo considerado como 6timo a partir 

de 1, 50. Uma avalia<;ao conclusiva deste indicador dependera, todavia, da qualidade 

dos ativos e passives. E. importante notar a qualidade dos valores a receber, bern 

como da relevancia dos estoques". 

6.2.4. Liquidez Geral 

A Liquidez Geral e obtida pela divisao do montante do Ativo Circulante e 

do Ativo Realizavel a Longo Prazo pelo montante do Passivo Circulante e do 

Passivo Exigivel a Longo Prazo. 

Uquidez Gerai=(AC+ARLP)/(PC+PELP) 
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Conforme afirmac;ao de ludfcibus (1993, p. 150), "este quociente serve 

para detectar a saude financeira (no que se refere a liquidez) de Iongo prazo do 

empreendimento". 

Ha, porem, o fato de que os prazos de recebimento do ativo e de 

liquidagao do passivo podem ser os mais variados possfveis, tendo em vista a 

comparagao de montantes de curta e de Iongo prazo. 

6.3. ANALISE E INTERPRETA<;AO DOS iNDICES DE LIQUIDEZ 

Conforme afirma Matarazzo (1998, p. 158), a Liquidez Geral indica 

"quanta a empresa possui de Ativo Circulante e Realizavel a Longo Prazo para cada 

$ 1 de dfvida total". Conclui-se, entao, que quanta maior for a Uquidez Geral melhor 

para a empresa, pois podera cumprir com suas obrigagoes a Iongo prazo. Ha, 

porem, o detalhe de que a Liquidez Geral nao e suficiente para determinar a 

situagao da liquidez da empresa a curta prazo. 

Matarazzo ( 1998, p. 158) afirma tambem que a Liquidez Corrente indica 

"quanta a empresa possui de Ativo Circulante para cada $ 1 de Passivo Circulante". 

Conclui-se, entao, que quanta maior a Liquidez Corrente meihor para a empresa, 

pais o aumento da Liquidez Gerai evidencia que a empresa pode cumprir com as 

suas obrigag6es de curta prazo. Mas para que essa afirmagao seja valida deve-se 

observar, ainda, a Liquidez Seca. 

Matarazzo ( 1998, p.158) aponta que a Liquidez Seca indica "quanta a 

empresa possui de Ativo Uquido para cada $ 1 de Passivo Circulante". lsso significa, 

em outras palavras, a comparagao entre os recursos disponfveis e os realizaveis a 

curta prazo com as dividas de curta prazo e, como ja exposto, conclui-se que 

apresenta a posigao realista e conservadora da situagao financeira da empresa num 

determinado momenta. 

Diante da importancia de se analisar tanto a Liquidez Corrente como a 

Liquidez Seca para avaliar a situagao financeira de uma empresa, Matarazzo ( 1998, 

p. 179) afirma sabre a Liquidez Seca que "este lndice e um teste de forga aplicado a 
empresa; visa medir a excel€mcia de sua situagao financeira". 
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0 mesmo autor faz uma comparac;ao entre a Liquidez Seca e a Liquidez 

Geral, conforme demonstrado no quadro abaixo: 

QUADRO 6.1. Liquidez Seca X Liquidez Corrente 

Liquidez Liquidez Corrente 
Nivel ALTA BAIXA 
ALTA Situa9ao financeira boa. Situa9ao financeira em 

principia insatisfat6ria, 
mas atenuada pela boa 
Liquidez Seca. Em 
certos casas pode ate 
ser considerada 
razoavel. 

BAIXA SituaQao financeira em SituaQao financeira 
Liquidez Seca princfpio insatisfat6ria. insatisfat6ria. 

A baixa Liquidez Seca 
nao indica 
necessariamente 
comprometimento da 
situaQao financeira. Em 
certos casas pode ser 
sintoma de excessivos 
estoques "encalhados". 

6.4. INDICES ESTRUTURAIS 

6.4.1 . Endividamento 

0 endividamento da empresa e calculado pela relac;ao entre o capital de 

terceiros (Passive Circulante + Passive Exigivel a Longo Prazo) eo capital proprio 

(Patrim6nio Uquido). 

Endividamento=[ (PC+PELP)/PLJx1 00 

Segundo Padoveze (2000, p. 153), "a finalidade deste indicador e medir a 

estrutura de financiamento da companhia. E urn numero que evidencia o reflexo das 

polfticas de alavancagem financeira da empresa e financiamento do capital de giro a 

cada final de perfodo". 
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Este fndice pode representar um parametro de garantia para os credores, 

pois ref!ete o percentual da capital de terceiros em relagao ao capital proprio. 

Outra denominagao comum para este fndice 8 de participagao do capital 

de terceiros. 

6.4.2. Composigao das Exigibilidades 

A composigao das exigibilidades e obtida pela relagao entre o Passivo 

Circulante e o total do capital de terceiros (Passivo Circulante + Passivo Exigfve! a 

Longo Prazo ). 

Comp. Exigibiiidades = 
[PC/(PC+PELP)lX'lOO 

Segundo Matarazzo (1998, p. 162), "o passo seguinte, apos se conhecer 

o grau de Participagao de Capitais de Terceiros, e saber qua! a composigao dessas 

dfvidas". 

Percebe-se que a finalidade deste indicador e obter o percentual das 

dfvidas de curto prazo em relagao ao total das dfvidas, pois para as dfvidas de Iongo 

prazo a empresa disp6e de mais tempo para gerar recursos para quita-las. 

6.5. ANALISE E INTERPRETACAO DOS iNDICES ESTRUTURAIS 

Enquanto os Indices de liquidez comparam grupos e subgrupos de contas 

do Ativo com grupos de contas do Passivo, os Indices estruturais indicam 

percentuais que avaliam as dfvidas da empresa e que, portanto, servem de 

parametros que podem afetar a liquidez da empresa em perfodos futuros. 

Conforme afirma Matarazzo (1998, p. 158), o lndice de endividamento 

indica "quanta a empresa tomou de capitais de terceiros para cada 100 unidades 

monetarias de capital proprio". Conclui-se, entao, que este fndice deve ser inferior a 

100%, pois se ultrapassar esse percentual significa que o capital de terceiros e 
superior ao capital proprio. 
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Padoveze (2000, p. 153), pon3m, afirma que "excesso de endividamento 

pode nao trazer problemas em situag6es norma is de demanda". 

Quanta a composigao das exigibilidades, Matarazzo (1998, p. 158) define 

que este fndice indica "qual o percentual de obrigag6es a curta prazo em relagao as 

obrigag6es totais". 

Diante desse fndice, percebe-se que quanta menor o seu valor, maior o 

valor do Passivo Exigfvel a Longo Prazo, o que representa mais tempo para a 

empresa obter recursos para o pagamento destas, enquanto que, se este fndice 

apresentar um valor mais proximo a 1 00%, maior as dfvidas vencfveis a curta prazo 

e maior o risco de afetagao da liquidez da empresa. 

6.6. NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO E SALDO DE TESOURARIA 

Para uma melhor compreensao da Necessidade de Capital de Giro 

(NCG), torna-se necessaria o esclarecimento dos conceitos de Ativo Circulante 

Operacional e de Passivo Circulante Operacional. 

"0 Ativo Circulante Operacional (ACO) e o investimento que decorre 

automaticamente das atividades de compra/produgao/estocagem/venda, enquanto 

que o Passivo Circulante Operacional (PCO) eo financiamento, tambem automatico, 

que decorre dessas atividades ".(Matarazzo, 1998, p. 344) 

0 mesmo autor define que "a diferenga entre esses investimentos (ACO) 

e financiamentos (PCO) e quanta a empresa necessita de capital para financiar o 

giro, ou seja, a NCG". 

Logo, a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e obtida pela diferenga 

entre o Ativo Circulante Operacionai (ACO) e o Passivo Circulante Operacional 

(PCO). 

NCG =AGO + PCO 

Matarazzo (1998, p. 345) apresenta ainda as seguintes situag6es da 

relagao entre o ACO eo PCO: 
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Se o Ativo Circulante Operacional for maior que o Passive Circulante 

Operacional: "e a situagao normal na maioria das empresas. Ha uma NCG para a 

qual a empresa deve encontrar fontes adequadas de financiamento"; 

Se o Ativo Circulante Operacional for igual ao Passivo Circulante Operacional: "a 

NCG e igual a zero e portanto a empresa nao tem necessidade de financiamento 

para o giro"; 

Se o Ativo Circulante Operacional for menor que o Passive Circulante 

Operacional: "a empresa tern mais financiamentos operacionais do que 

investimentos operacionais. Sobram recursos das atividades operacionais, os 

quais poderao ser usados para aplicagao no mercado financeiro ou para 

expansao da planta fixa". 

Outro conceito importante e o de Ativo Flutuante, o qual representa, 

segundo Santos (2001, p. 28), "os itens de curtfssimo prazo do ativo circulante que 

nao tem vinculagao direta com as operagoes com as operagoes da empresa: caixa, 

bancos e aplicagoes financeiras". Tambem e importante identificar o conceito de 

Passive Flutuante, o qual, segundo o mesmo autor representa "os itens de 

curtfssimo prazo do passive circulante que nao tern vinculagao direta com as 

operag6es da empresa: emprestimos, financiamentos e outras obrigagoes 

financeiras de curtfssimo prazo". A diferenga entre o Ativo Flutuante e o Passivo 

Flutuante e denominada Sal do de T esouraria, logo: 

I ST = AF- PF 

0 exemplo abaixo evidenciara esses calcu!os: 

ATIVO PASSIVO 

Caixa 250,00 Emprestimos 100,00 

I Aplicagoes Financeiras 200,00 F ornecedores 350,00 

I Contas a Receber 400,00 Salario e Encargos 150,00 

Estoques 450,00 impastos e T axas 100,00 

lmobilizado 1.800,00 Exigfvel a Longo Prazo 200,00 

Patrimonio Uquido 2.200,00 

TOTAL 3.100,00 TOTAL 3.100,00 
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Ativo Circuiante Operacional = Contas a Receber + Estoques = 400,00 + 450,00 = 
850,00 

Passive Circulante Operacional = Fornecedores +Salaries e Encargos + Impastos e 

Taxas = 350,00 + 150,00 + 100,00 = 600,00 

Ativo Flutuante = Caixa + Aplicagoes Financeiras = 250,00 + 200,00 = 450,00 

Passive Flutuante = Emprestimos = 1 00,00 

Necessidade de Capital de Giro= 850,00-600,00 = 250,00 

Saldo de Tesouraria = 450,00- 100,00 = 350,00 

6.7. COMPARACAO: CAPITAL DE GIRO LfQUIDO E LIQUIDEZ CORRENTE 

E muito importante analisar a relagao que existe entre a Liquidez Corrente 

e o Capital de Giro Uquido (CGL), pais sendo o primeiro a relagao entre o Ativo 

Circulante e o Passive Circulante e o segundo a diferenga entre o Ativo Circulante e 

o Passivo Circulante, conclui-se que: 

Se o Ativo Circulante for maior que o Passive Circulante, a Liquidez Corrente 

sera maior que 1 (urn) eo Capital de Giro Uquido sera maior que 0 (zero).; 

Se o Ativo Circulante for igual ao Passive Circulante, a Liquidez Corrente sera 

igual a 1 (um) eo Capital de Giro Uquido sera iguai a 0 (zero); 

Se o Ativo Circulante for menor que o Passive Circulante, a Liquidez Corrente 

sera menor que 1 (um) e maior que 0 (zero) e o Capital de Giro Uquido sera 

menor que 0 (zero). 

Os graficos 6.1 a 6.3 evidenciam essas tres situagoes. 

A empresa representada no grafico 6.1 encontra-se em situagao melhor 

do que a empresa representada no grafico 6.2 e bern melhor do que a representada 

no grafico 6.3, pais possui uma liquidez Corrente superior a 1 (um) e Capital de Giro 

Uquido positive. 

E muito importante que a empresa possua Capital de Giro Lfquido 

positive. E a analise do Capital de Giro demonstra a capacidade da empresa de 

recuperar os custos e despesas incorridos em seu ciclo operacional e obter um 

resultado esperado pela sua receita operacional. 
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FIGURA 6.1. Ativo Circulante maior que o Passivo Circulante 
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FIGURA 6.2. Ativo Circulante igual ao Passive Circu!ante 
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FIGURA 6.3. Ativo Circulante menor que o Passivo Circu!ante 
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45 

7. APLICA<;AO PRATICA- ANALISE FINANCEIRA 

7.1. APRESENTA<;AO 

Neste capitulo sera apresentado uma simulagao em que se aplicam os 

conteudos pesquisados nos capftulos anteriores. 

Visando apresentar urn caso proximo a realidade de pequenas e medias 

empresas no Brasil, aplica-se esse exemplo pratico, visando evidenciar que as 

informag6es contabeis sao urn importante instrumento de avaliagao da situagao de 

todas as empresa. 

A !egislagao em vigor apresenta as demonstrag6es contabeis vistas no 

capitulo 4 exigidas tanto para as sociedades por ag6es quanta para as sociedades 

por quotas de responsabilidade limitada tambem seguem o padrao dessas 

demonstrag6es no que for aplicavel. 

Haja vista as constantes mudangas na legislagao brasileira, procurou-se 

aproximar do que e aplicado a empresas optantes pelo Simples (Sistema lntegrado 

de Pagamento de Impastos e Contribuig6es das Microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte) no que diz respeito a alfquotas de tributos federais, estaduais, 

municipais e previdenciarios. As alfquotas do Simples Federal e do Simples Estadual 

aplicadas no Parana sao apresentadas, respectivamente, nos Anexos 1 e 2. 

A ernpresa apresentada e a Papelaria Papel de Qualidade Ltda, situada 

em Curitiba/PR, a qual atua na atividade de revenda de materiais escolares e para 

escrit6rio, assim como na prestagao de servigos de fotoc6pias. 

Nessa simulagao a empresa inicia suas atividades durante o ana de 2003 

e sao analisadas as informag6es das demonstragoes contabeis dos anos de 2003 a 

2005 da seguinte forma: 

- Apresentagao do Balango Patrimonial, da Demonstragao do Resultado do 

Exercfcio, da Demonstragao de Lueras ou Prejufzos Acumulados e da 

Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio lfquido desses tres perfodos; 

Calculo e analise dos Indices de liquidez e endividamento da empresa; 

Calculo e analise da necessidade de capital de giro; 



46 

Comentarios e conclusoes sabre a situagao financeira e do capital de giro da 

empresa; 

Elaboragao da Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos de 2004 e 

2005; 

Elaboragao da Demonstragao do Fluxo de Caixa de 2004 e 2005 pelo Metoda 

lndireto e, em seguida, pelo Metoda Direto; 

7.2. DEMONSTRACOES CONTABEIS DE 2003 A 2005 DA PAPELARIA PAPEL DE 

QUAUDADELTDA 

7.2.1. Balango Patrimonial 

2003 2004 2005 
IATIVO l 
ICIRCULANTE 12.627,60 14.928,00 10.967,891 
IDISPON\BIUDADES 1.627,60 4.228,00 2;~b:~~l Caixa e Bancos 400,00 1.000,00 
Aplicagoes Financeiras 1.227,60 3.228,00 1.567,89 
REALIZAVEL A CURTO PRAZO 2.000,00 1.500,00 1.300,00 
Clientes 2.000,00 1.500,00 1.300,00 
ESTOQUES 9.000,00 8.000,00 5.000,00 
Mercadorias para Revenda 9.000,00 8.000,00 5.000,001 
DESPESAS ANTECIPADAS - 1.200,00 2.400,00 
Seguros a Apropriar - 1.200,00 2.400,00 
REALizAVEL A LONGO PRAZO - - 1.000,00 
Emprestimos de S6cios - - 1.000,00 
PERMANENTE 13.750,00 12.200,00 23.375,00 
IMOBILIZADO 13.750,00 12.200,00 23.375,00 
Maquinas e Equipamentos 10.000,00 11.000,00 11.000,00 
M6veis e Utensflios 5.000,00 5.000,00 5.000,00 
Veiculos - - 15.000,00 
(-) Depreciagao Acumulada (1.250,00) (3.800,00) (7.625,00) 
TOTAL DO ATIVO 26.377,60 27.128,00 35.342,89 

2003 2004 2005 
PASSIVO 
CIRCULANTE 7.735,80 6.766,20 6.745,821 
Fornecedores 4.000,00 3.500,00 2.800,00 
Obriga<;oes Trabalhistas e Sociais 2.170,00 1.670,00 2.278,50 
Obriga<;oes Tributarias 465,80 496,20 545,32 
Contas a Pagar 1.100,00 1.100,00 1.122,00 
EXIGfVEL A LONGO PRAZO - - -
PATRIMONIO L\QUIDO 18.641,80 20.361,80 28.597,071 
Capital Social 20.000,00 20.000,00 25.000,00 
Lucros ou Prejuizos Acumulados (1.358,20) 361,80 3.597,071 
TOTAL DO PASSlVO 26.377,60 27.128,00 35.342,89 
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7.2.2. Demonstragao do Resultado do Exerdcio 

2003 2004 2005 
IRECEITA OPERAClONAL BRUT A 41.300,00 92.500,00\ 101.700,001 
!Venda de Mercadorias 40.000,00 90.000,00 99.000,001 
IPrestac:;ao ~e Servic:;os 1.300,00 2.500,00 2.700,001 
(-) DEDU<;OES (2.403,20) (5.120,00) (5.626,80)i 
jlmpostos lncidentes sf Vendas (2.403,20) (5.120,00) (5.626,80)1 
IRECEITA LlQUIDA 38.896,80 87.380,00 96.073,201 
1(-) CUSTO DA MERCADORlA VENDlDA (18.000,00) ( 40.000, 00) (42.000,00)1 
LUCRO BRUTO 20.896,80 47.380,00 54.073,20j 
DESPESAS OPERACIONAIS (22.255,00) (45.660,00) (49.759,50)1 
Salarios e Encargos (14.105,00) (28.21 0,00) (29.620,50) 
Despesas Gerais e Administrativas (6.600,00) (14.400,00) (15.864,00)1 
Depreciac:;ao (1.250,00) (2.550,00) (3.825,00) 
Encargos Financeiros Uquidos (300,00) (500,00) (450,00)1 

Despesas Financeiras (420,00) (820,00) (690,00) 
Receitas Financeiras 120,00 320,00 240,00 

RESUL TADO OPERA ClONAL (1.358,20) 1.720,00 4.313,70 
RESUL TADO NAO OPERACIONAl - - -
RESULT ADO L\QUIDO (1.358,20) 1.720,00 4.313,70 

7.2.3. Demonstragao de Lueras ou Prejufzos Acumulados 

2003 2004 2005 
Saldo lnicial - (1.358,20) 361,80 
Resultado do Exercicio (1.358,20) 1.720,00 4.313,70 
(-)Lueras Distribuldos - - (1.078,43) 
Saldo Final (1.358,20) 361,80 3.597,07 

7.2.4. Demonstrac;ao das Mutac;oes do Patrim6nio Uquido 

2003 Jr __ C_a_p~ita-1-,~R-e-se-~-a-s-.~L-u_c_ro_s_o_u-.~T~o~t~al~ 
Prej. Acum. I 

Saldo lnicial 20.000,00 - - 20.000,00 
lntegralizac:;ao de Capita\ - - - -
Resultado do Exercfcio - - (1.358,20) (1.358,20) 
Lueras Distribuidos - - - -
Saldo Final 20.000,00 - (1.358,20) 18.641,80 



2004 
J'~c_a_p-ita-l--~R-e-se_N_a_s-.~L-u_c_m_s_o_u-.~T=o~t~al~' 

Prei. Acum. 
\Saldo lnicial 20.000,00 - (1.358,20) 18.641,80 
l!ntegraliza<;ao de Capital - - - -
IResultado do Exercfcio - - 1.720,00 1.720,00 
)Lucms Distribuidos - - - -
)Saldo Fmal 20.000,00[ -I 361 ,80) 20.361 ,80) 

2005 
Capital ReseNas Lucros ou Total 

Prej. Acum. 
Saldo lnicial 20.000,00 - 361,80 20.361,80 
lntegraliza<;ao de Capital 5.000,00 - - 5.000,00 
Resultado do Exercfcio - - 4.313,70 4.313,70 
Lueras Distribuidos - - (1.078,43) (1.078,43) 
Saldo Final 25.000,00 - 3.597,07 28.597,07 

7.2.5. lnformagoes Compiementares 
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As seguintes informag6es sao importantes para a compreensao dos 

numeros: 

Com excegao de perfodos de infcio de perfodos escolares, as receitas da 

empresa apresentam-se aproximadamente identicas durante todo o ano; 

Sabre as Receitas com Vendas, foi aplicada a alfquota de 5,4% para o Simples 

Federal; 

Nao ha incidencia de Simples Estadual, pais a Receita Mensa! nao atinge a 

receita mfnima para sua incidencia; 

Sabre as Receitas de Prestagao de Servigos foi aplicado 5% para o ISS e 5,4% 

para o Simples Federal; 

Como a empresa e optante pelo Simples nao ha incidencia, entre os Encargos 

Sociais, do INSS parte empresa, mas apenas o INSS descontado dos 

empregados e 8,5% de FGTS; 

A depreciagao de maquinas e equipamentos e de 20% ao ana, enquanto que a 

de vefculos e de m6veis e utensflios e de 1 0% ao ano; 

Nas contas de Despesas Gerais e Administrativas e Contas a Pagar os valores 

mais representatives referem-se a gastos com agua, energia eletrica, telefone, 

internet e seguros; 



0 aumento do Capital Social, ocorrido em 2005, foi integralizado em dinheiro; 

Houve um acordo para iniciar a distribuigao do Iuera apenas a partir de 2005; 
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Em situag6es de liquidez incerta, a empresa busca cumprir inicialmente as 

obrigagoes trabalhistas, seguida das tributarias e, em seguida, os Fornecedores 

e demais contas a pagar. 

7.3. iNDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO 

Para uma analise da situagao da liquidez e do endividamento da 

empresa, serao aplicadas as formulas apresentadas no Capitulo 6. 

Liquidez Gera! = Disponibilidades/PC 
2003- 1.627,60/7.735,80 = 0,21 
2004-4.228,00/6.766,20 = 0,62 
2005-2.267,89/6.745,82 = 0,34 
Liquidez Seca = (AC - Estoques)/PC 
2003- (12.627,60- 9.000,00)/7.735,80 = 0,47 
2004- (14.928,00- 8.000,00)/6.766,20 = 1,02 
2005- (10.967,89- 5.000,00)/6.745,82 = 0,88 
Liquidez Corrente = AC/PC 
2003-12.627,60/7.735,80 = 1,63 
2004- 14.928,00/6.766,20 = 2,21 
2005-10.967,89/6.745,82 = 1,63 
Liquidez Geral = (AC + ARLP)/(PC + PELP) 
2003-12.627,60/7.735,80 = 1,63 
2004- 14.928,00/6.766,20 = 2,21 
2005- (10.967,89 + 1.000,00)/6.745,82 = 1,77 
Endividamento = (PC + PELP)/PL X 1 00 
2003- 7.735,80/18.641,80 = 41,50% 
2004-6.766,20/20.361,80:::: 33,23% 
2005-6.745,82/28.597,07 = 23,59% 
Composiyao das Exigibilidades = PC/(PC + PELP) X 1 00 
2003-7.735,80/7.735,80 = 100% 
2004-6.766,20/6.766,20:::: 100% 
2005-6.745,82/6.745,82 = 100% 

Apresentando-se esses Indices num quadro-resumo facilita-se a analise: 

2003 2004 2005 
Liquidez Geral 0,21 0,62 0,34 
Liquidez Seca 0,47 1,02 0,88 
Liquidez Corrente 1,63 2,21 1,63 
Liquidez Geral 1,63 2,21 1,77 
Endividamento 41,50% 33,23% 23,59% 
Camp. Exigibilidades 100,00% 100,00% 100,00% 
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Comentarios: 

A Liquidez Gera! evidencia o au menta das Disponibilidades em 2004 (de 

0,21 para 0,62) e sua redugao em 2005 (para 0,34), mas nao eo meihor parametro, 

pais esta comparando o saldo de caixa com as obrigagoes vencfveis em ate 360 

dias. 

A Liquidez Corrente foi superior a 1 em todos os perfodos, o que 

demonstra que a empresa apresentou um Capital Circulante Uquido durante todo o 

perlodo, mas este diminuiu no ultimo ana, conforme analisado na DOAR. 

A Liquidez Seca mostra que, apesar da alta Liquidez Corrente, o valor 

mais representative do Ativo Circulante e 0 dos Estoques, pois em todos OS periodos 

a Liquidez Seca foi bern menor que a Liquidez Corrente. Em valores monetarios ha 

que se destacar que o valor dos Estoques diminuiu bastante em 2005, pois em 2003 

era de R$ 9.000,00 e, em 2005, R$ 5.000,00. 

A Liquidez Geral foi identica a Liquidez Corrente nos dois primeiros anos 

(1,63 e 2,21), pois nesse perfodo nao havia nem Ativo Realizavel a Longo Prazo 

nem Passivo Exigivel a Longo Prazo. Apenas em 2005 surgiu urn Ativo Realizavel a 

Longo Prazo. 

Como nao houve Passivo Exigfvel a Longo Prazo em todos os perfodos a 

Composigao das Exigibilidades foi igual a 100%, demonstrando que todas as dfvidas 

com terceiros sao de curta prazo. 

Urn ponto forte e demonstrado pela diminuigao do capital de terceiros em 

relagao ao capital proprio, pois o endividamento da empresa diminuiu durante todos 

os perfodos. Era de 41,50% em 2003, 33,23% em 2004 e 23,59% em 2005. Ha, 

portanto, uma menor dependencia de capital de terceiros. 

7.4. ANALISE DO CAPITAL DE GIRO LfQUIDO 

Com base no Quadro Circulante da DOAR e dos Indices de Liquidez 

Corrente calculados, elabora-se um novo quadro: 
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2003 2004 l 2005 I 
ILiquidez Corrente 1,63 2,21) 1,631 
!Capital Circulante Uquido 4.891,80 8.161,80\ 4.222,071 

0 Quadro evidencia a Liquidez Corrente superior a 1 e o Capital 

Circulante Uquido positive. Outra evidencia e a representagao grafica desses tres 

perfodos em que se percebe um aumento significative da Liquidez em 2004 e um 

decrescimo para uma situagao financeira proxima da de 2003 em 2005. 

Percebe-se que em 2004 a liquidez corrente e o CCL foram bem 

relevantes, pais a representagao mostra o Ativo Circulante se destacando em 

relagao ao Passive Circulante e superior aos outros anos tambem. 

H 
PC 

AP PL 

PC 

AC 

AP PL 
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7.5. ANALISE DA NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO 

Para o caiculo da Necessidade de Capital de Giro e do Saldo de 

Tesouraria sera necessaria identificar o Ativo Circulante Operacional, o Passive 

Circulante Operacional, o Ativo F!utuante e o Passivo Fiutuante. 

No caso da Papelaria Papel de Qualidade Ltda., o Ativo Flutuante sera 

representado pelas Disponibilidades e o Ativo Circulante Operacional pelos demais 

itens do Ativo Circulante. Como a empresa nao possui emprestimos e 

financiamentos de terceiros a curta prazo, 0 Passive Flutuante e nulo, logo todos OS 

valores do Passive Circulante representam o Passive Circulante Operacional. 

Portanto: 

2003 2004 2005 

ACO 11.000,00 10.700,00 8.700,00 

AF 1.627,60 4.228,00 2.267,89 

PCO 7.735,80 6.766,20 6.745,82 

PF 0,00 0,00 0,00 

NCG (ACO - PCO) 3.264,20 3.933,80 1.954,18 

ST (AF- PF) 1.627,60 4.228,00 2.267,89 

Como os valores apresentados no Passivo Circulante representam itens 

relacionados as atividades operacionais, 1 00% do seu valor corresponde ao Passive 

Circulante Operacional. Como nao ha Passivo Flutuante, pode-se afirmar que, em 

todos os perfodos o Saldo de Tesouraria eo valor apresentado nas disponibilidades. 
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Em 2003 a Necessidade de Capital de Giro foi maier que o Saldo de 

Tesouraria, o que representa uma situagao financeira s6!ida, pois possui recursos 

para suprir a necessidade de Capital de Giro. 

Em 2004 o Saldo de Tesouraria ultrapassou a Necessidade de Capital de 

Giro melhorado a situagao financeira da empresa numa verdadeira "folga financeira" 

para financiar o capital de giro. 

Em 2005 tanto o Saldo de Tesouraria quanta a Necessidade de Capital de 

Giro diminufram, mas o primeiro continua superior ao segundo, mantendo a empresa 

numa excelente situagao financeira. 
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8. APLICA<;AO PRA. TIC A- ELABORA<;AO DA DOAR E DO FLUXO DE CAIXA 

8.1. ELABORAQAO DA DEMONSTRAQAO DAS ORIGENS E APLICAQOES DE 

RECURSOS (OOAR) 

Sera elaborada, inicialmente, a DOAR de 2004. 

Num primeiro momenta, acrescenta-se ao Lucro Uquido a despesa com 

depreciagao que, no caso, e a unica que nao afeta o CCL, visando obter o Luera 

Uquido Ajustado: 

Luera Uquido do Exerefcio 
(+) Depreciaqao 
(=) Luera Uquido Ajustado 

1.720,00 
2.550,00 
4.270,00 

Observando-se os Balangos Patrimoniais de 2003 e 2004 verifica-se que 

nao ha variagao no Capital Social nem no Passive Exigfvel a Longo Prazo, logo, nao 

ha origens dos s6cios nem de terceiros. Entao, nesse caso, o total das origens sera 

o valor do Luera Uquido Ajustado. 

Para calcular o valor das aplicagoes deve-se observar as variagoes do 

Ativo Realizavel a Longo Prazo e do Ativo Permanente. Nesse segundo grupo, 

verifica-se que houve a aquisigao de Maquinas e Equipamentos no valor de R$ 

1.000,00, pois: 

Saldo lnieial de Maquinas e Equipamentos: 
Saldo Final de Maquinas e Equipamentos: 
Varia<;:ao: 

10.000,00 
11.000,00 
1.000,00 

Deduzindo-se o valor de R$ 4.270,00 apurado como total das origens eo 

valor de R$1.000,00 apurado como aplicagoes, encontra-se a variagao do Capital 

Circulante Uquido de R$ 3.270,00. 

No Quadro Circulante a diferem;a entre a variagao do Ativo Circulante e 

do Passive Circulante dos dois anos tambem evidencia esta variagao, pois: 



AC(2003)-PC(2003)=CCL(2003), logo: 12.627,60 (-) 7.735,80 = 4.891,80 
AC(2004)-PC(2004)=CCL(2004), logo: 14.928,00 H 6.766,20 = 8.161,80 
CCL(2004)- CCL(2003) = 8.161 ,80 (-) 4.891,80 = 3.270,00 
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Com estes dados, elabora-se a Demonstragao das Origens e Aplicagoes 

de Recursos de 2004 da Papelaria Papel de Qualidade da seguinte forma: 

DEMONSTRA<;AO DAS ORIGENS E APLICA<;OES DE RECURSOS EM 

31/12/2004 

II- ORIGENS DE RECURSOS 
DAS OPERAQOES 4.270,00 
Luera Uquido do Exercfcio 1.720,00 
(+) Depreciayao 2.550,00 
(=) Lucro Liquido Ajustado 4.270,00 
DOS SOCIOS -
DE TERCEIROS -
TOTAL DAS ORIGENS 4.270,00 

II - APLICA<;OES DE RECURSOS 
Aquisi!;ao de Ativo Permanente 1.000,00 
TOTAL DAS APLICA<;OES 1.000,00 

Ill- VARIA<;AO DO CAPITAL CIRCULANTE LfOUIDO 3.270,00 

IV- QUADRO CIRCULANTE 
2003 2004 Variat;ao 

Ativo Circulante 12.627,60 14.928,00 2.300,40 
Passivo Circulante 7.735,80 6.766,20 (969,60) 
Capital Circulante Uquido 4.891,80 8.161,80 3.270,00 

Comentarios: 

A DOAR evidencia que, em 2004 todas as origens de recursos da 

empresa foram decorrentes da atividade operacional da empresa, nao havendo 

necessidade de busca de recursos de s6cios e de terceiros. Com os recursos 

gerados (R$ 4.270,00) aplicou-se na aquisigao de Ativo Permanente (R$ 1.000,00) e 

a diferenga (R$ 3.270,00) contribuiu para um aumento no Capital Circulante Uquido 

em rela<;ao a 2003. 

Observando-se esses passos sera elaborada a DOAR de 2005. 

Em 2005 deve-se observar que, novamente a depreciagao e o unico 

ajuste necessaria ao Lucro Uquido, logo: 

I 

I 



Luera Uquido do Exercfcio 
(+) Depreciac;:ao 
(=) Luera Uquido Ajustado 
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4.313,70 
3.825,00 
8.138,70 

Mas ha tambem, uma outra origem de recursos, o aumento do Capital 

Social: 

Saldo lnicial de Capital Social: 
Saldo Final de Capital Social: 
Variac;:ao: 

20.000,00 
25.000,00 
5.000,00 

Nao ha origens de terceiros em 2005, logo, o total das Origens sera de R$ 

13.138, 70, obtido pel a adigao do Lucro Uquido Ajustado ao aumento de capital em 

moeda. 

Para apurar as aplicagoes, percebe-se que, em 2005, duas contas 

apresentam saldo, as quais estavam com saldo zero em 2004: Emprestimos de 

S6cios, no valor de R$ 1.000,00, no ARLP, e Vefculos, no valor de R$ 15.000,00, no 

AP. 

Outra aplicac;Bo de recursos apresenta-se na DMPL e na DLPA: a 

distribuigao de lucros no valor de R$ 1.078,43. 

Logo as aplicagoes totalizaram, em 2005, R$ 17.078,43. 

Deduzindo-se o valor de R$ 13.138,70 apurado como total das origens e 

o valor de R$17.078,43 apurado como aplicagoes, encontra-se a variagao do Capital 

Circulante Uquido negativa de R$ 3.939,73. 

No Quadro Circulante a diferen<;a entre a variagao do Ativo Circulante e 

do Passivo Circulante dos dois anos tambem evidencia esta variagao, pois: 

AC(2004)-PC(2004)=CCL(2004), logo: 14.928,00 (-) 6.766,20 = 8.161,80 
AC(2005)-PC(2005)=CCL(2005), logo: 10.967,89 (-) 6.745,82 = 4.222,07 

I CCL(2005)- CCL(2004) = 4.222,07 (-} 8.161,80 = (3.939,73) 

Com estes dados, elabora-se a Demonstragao das Origens e Aplicagoes 

de Recursos de 2004 da Papelaria Papel de Qualidade da seguinte forma: 
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DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS EM 

31/12/2005 

I! - ORIGENS DE RECURSOS 
jDAS OPERAQOES 

I
Lucro Liquido do Exercicio 
(+) Depreciagao 
(=) Luera Liquido Ajustado 
DOS SOCIOS 
lntegraliza<;ao de Capital 
DE TERCEIROS 
TOTAL DAS ORIGENS 

II- APUCACOES DE RECURSOS 
Aquisi<;ao de Ativo Permanente 
Aumento do Ativo Realizavel a Longo Prazo 
Distribui9ao de Dividendos 
TOTAL DAS APUCAQOES 

Ill- VARIAQAO DO CAPITAL CIRCULANTE LlQUIDO 

IV- QUADRO CIRCULANTE 

Ativo Circulante 
Passive Circulante 
Capital Circulante Uquido 

Comentarios: 

8.138,70 
4.313,70 
3.825,00 
8.138,70 
5.000,00 
5.000,00 

-
13.138,70 

15.000,00 
1.000,00 
1.078,43 

17.078,43 

(3.939,73) 

2004 
14.928,00 
6.766,20 
8.161,80 

2005 Varia gao 
10.967,89 (3.960,11) 
6.745,82 (20,38) 
4.222,07 (3.939,73) 

A DOAR de 2005 evidencia que a empresa buscou recursos dos s6cios 

(R$ 5.000,00) mediante aumento de capital, alem dos recursos gerados pelas 

opera goes (R$ 8.138, 70), totalizando as origens em R$ 13.138, 70. 

As aplicac;6es foram mais representativas, pais adquiriu-se Ativo 

Permanente (R$ 15.000,00), aumentou o ARLP (R$ 1.000,00) e houve distribuic;ao 

de dividendos aos s6cios (R$ 1.078,43). 

Como as aplicac;6es de recursos foram maiores do que suas origens 

houve uma reduc;ao do Capital Circulante Uquido de R$ 3.939,73 em relac;ao a 

2004. 

I 
I 

I 
I 

I 
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8.2. ELABORA<;AO DA DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAlVA 

AIA.P... - METODO 

iNDiRETO 

Sera elaborado, inicialmente, a Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa de 2004 

pelo metoda indireto. 

0 primeiro passo e partir dos valores utilizados para apurar o Luera 

Lfquido Ajustado na DOAR, no caso R$ 4.270,00. 

Em seguida deve-se observar as diferengas entre os saldos das contas do 

Ativo Circulante e do Passive Circulante, visando apurar o Fluxo de Caixa Uquido 

das Operac;6es. Os aumentos do Passive Circulante (maiores dfvidas) e as reduc;oes 

do Ativo Circulante (mais recebimentos) recebem sinal positivo, pais sao 

responsaveis por um aumento no saldo de caixa, enquanto que as reduc;Oes do 

Passive Circulante (mais pagamentos) e os aumentos do Ativo Circulante (mais 

val ores nao convertidos em dinheiro) recebem sinal negative. 

2003 2004 Variac;:ao 
Clientes 2.000,00 1.500,00 500,00 
Estoques 9.000,00 8.000,00 1.000,00 
Desp. Antecipadas 0,00 1.200,00 (1.200,00) 
Fornecedores 4.000,00 3.500,00 (500,00) 
Obrig. Trab./Sociais 2.170,00 1.670,00 (500,00) 
Obrig. Tributarias 465,80 496,20 30,40 

Acrescentando-se as variac;oes com estes sinais ao Luera Uquido 

Ajustado encontra-se o valor de R$ 3.600,40, o qual representa o Fluxo de Caixa 

das Operac;6es. 

Na DOAR verifica-se que houve aquisigao de Ativo Permanente no valor 

de R$ 1.000,00 entre as aplicagoes de recursos. Esse valor representa uma safda 

de caixa e e o Fluxo de Caixa utilizado nos lnvestimentos. 

E como as origens foram provenientes exclusivamente das operag6es nao 

houve Fluxo de Caixa das atividades de Financiamentos. 

Acrescentando-se a variagao desses fluxes ao saldo de 2003 das 

disponibilidades encontra-se o saldo final de 2004 desse grupo. E a Demonstrac;ao 

do Fluxo de Caixa de 2004 e apresentada da seguinte forma: 



jPAPELARIA PAPEL DE QUAL!DADE 
DEMONSTR.A.<;AO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 2004 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucro Uquido do Exerclcio 
(+) Depreciaqao 

!Luera Uquido Ajustado 
!variat;6es nos ativos e passivos circulantes 
IDiminuigao em Clientes 
Diminuit;ao em Estoques 
Aumento de Despesas Antecipadas 

1 Diminuigao de Fornecedores 
'jDiminuigao de Obrigagoes Trabalhistas e Sociais 
Aumento de Obrigagoes Tributarias 
Variagao de Contas a Pagar 
Total dos Ajustes 
Fluxo de Caixa Uquido das Operagoes 
DAS ATIVIDADES DE \NVEST\MENTOS 
lnvestimentos no Ativo Permanente 
Ftuxo de Caixa utilizado nos lnvestimentos 
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Fluxo de Caixa Lfquido de Financiamentos 
Aumento das Disponibilidades 

1Saldo lniciat das Disponibilidades 
!Saldo Final das Disponibilidades 

Comentarios: 

1.720,00 
2.550,00 
4.270,00 

500,00 
1.000,00 

(1.200,00) 
(500,00) 
(500,00) 

30,40 

1.880,40 
3.600,40 

(1.000,00) 
(1.000,00) 

2.600,40 
1.627,60 
4.228,00 
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A empresa obteve urn lucre de R$ 1.720,00, em 2004, sendo que a 

despesa com depreciagao foi de R$ 2.550,00, gerando urn resultado que aumentou 

o caixa em R$ 4.270,00. A diminuigao no sa!do de Clientes e de Estoques, assim 

como o aumento no saldo de Obrigag6es Tributarias tambem contribufram para 

aumentar o Caixa. Mas o aumento de Despesas Antecipadas e a diminuigao do 

saldo de Fornecedores e de Obrigag6es Trabalhistas e Sociais contribufam para 

reduzir o saldo, assim como os investimentos no Ativo Permanente. Assim o saldo 

de disponibilidades aumentou R$ 2.600,40 em relagao ao ana anterior e ficou igual a 

R$ 4.228,00 em 2004. 

Seguindo-se os mesmos passes sera elaborado o Fluxo de Caixa de 

2005. Parte-se do Lucre Uquido acrescentado da depreciagao e encontra-se o Lucro 

Uquido Ajustado de R$ 8.138,70. 0 proximo passe a apurar as variag6es entre os 

saldos de Ativo Circulante e Passive Circulante. 



60 

2004 2005 Varia<;;ao 
Clientes 1.500,00 1.300,00 200,00 
Estoques 8.000,00 5.000,00 3.000,00 

I Desp. Anteeipadas 1.200,00 2.400,00 (1.200,00) 
Forneeedores 3.500,00 2.800,00 (700,00)' 
Obrig. Trab./Soeiais 1.670,00 2.278,50 608,50 
Obrig. Tributanas 496,20 545,32 49,12 
Contas a Pagar 1.100,00 1.122,00 22,00 

Apurado o Fluxo de Caixa das Operagoes (R$ 1 0.118,32), deve-se 

observar que houve um aumento no Ativo Realizavei a Longo Prazo e no Ativo 

Permanente. Esses valores representam safdas de Caixa e formam o Fluxo de 

Caixa utilizado nos lnvestimentos. Observa-se, tambem, que houve um aumento no 

Capital Social e uma distribuigao de parte do lucro lfquido apurado aos acionistas. A 

diferenga entre o aumento de capital e o pagamento de dividendos apresenta o 

Fluxo de Caixa das atividades de Financiamento. 

Apurando-se esses tres saldos e acrescentando ainda o saldo das 

disponibilidades de 2004 apura-se o saldo final das disponibilidades de 2005. E a 

Demonstragao do Fluxo de Caixa apresenta-se da seguinte forma: 

PAPELARIA PAPEL DE QUALIDADE 
DEMONSTRAQAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 2005 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Luera Uquido do Exerc\cio 
(+) Depreeia9ao 
Luera Uquido Ajustado 
Diminuivao em Clientes 
Diminui(/ao em Estoques 
Aumento de Despesas Antecipadas 
Diminuivao de Forneeedores 

IAumento de Obrigac;oes Trabalhistas e Sociais 
Aumento de Obrigac;oes Tributarias 
Aumento de Contas a Pagar 
Total dos Ajustes 
Fluxo de Caixa Uquido das Opera~toes 
DAS ATIVJDADES DE INVESTIMENTOS 
lnvestimentos no Ativo Permanente 
Apliea<;oes no Ativo Reafizavel a Longo Prazo 
Fluxo de Caixa utilizado nos lnvestimentos 
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
lntegralizagao de Capital 
Distribui<;ao de Dividendos 
Fluxo de Caixa Uquido de Finaneiamentos 
Diminui<;ao das Disponibilidades 
Saldo lnicial das Disponibilidades 
Saldo Final das Disponibilidades 

4.313,70 
3.825,00 
8.138,70 

200,00 
3.000,00 

(1.200,00) 
(700,00) 

608,50 
49,12 
22,00 

1.979,62 
10.118,32 

(15.000,00) 
(1.000,00) 

(16.000,00) 

5.000,00 
(1.078,43) 

3.921,57 
(1.960,11) 

4.228,00 
2.267,89 
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Comentarios: 

A empresa obteve urn Iuera de R$ 4.313,70, em 2005, sendo que a 

despesa com depreciagao foi de R$ 3.825,00, gerando urn resultado que aumentou 

o caixa em R$ 8.138, 70. A diminuigao no sal do de Clientes e de Estoques, assim 

como o aumento no saldo de Obrigag6es Trabaihistas e Sociais, de Obrigag6es 

Tributarias e de Contas a Pagar tambem contribufram para aumentar o Caixa. Mas o 

aumento de Despesas Antecipadas e a diminuigao do saldo de Fornecedores e de 

contribulam para reduzir o saldo, assim como o aumento no Ativo Realizavel a 

Longo Prazo e os investimentos no Ativo Permanente. Houve um aumento de capital 

social que aumentou as disponibilidades de R$ 5.000,00, mas a distribuigao de 

dividendos no valor de R$ 1.078,43 reduziu o saldo. Assim o saldo de 

disponibilidades diminuiu R$ 1.960,11 em relagao ao ano anterior e ficou igual a R$ 

2.267,89 em 2005. 

8.3. ELABORACAO DA DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO 

DIRETO 

A DOAR foi apresentada e evidenciou a variagao do Capital Circulante 

Uquido, assim como as origens e aplicag6es de recursos da empresa nos anos de 

2004 e 2005. 

A Demonstragao do Fluxo de Caixa, apresentada pelo metoda indireto, 

evidenciou as variagoes dos saldos dos grupos de contas visando apurar a variagao 

do saldo das disponibilidades nesses mesmos anos. 

Mas se a questao e saber quanta realmente a empresa recebeu e pagou 

nesses anos as demonstrag6es contabeis tambem podem ser importantes fontes de 

informagao. Para essa situagao eiabora-se a Demonstragao do Fluxo de Caixa pelo 

metoda direto. 

Os passos para a elaboragao dessa demonstragao foram detalhados no 

Capitulo 5, item 5.2., e estes serao aplicados, simultaneamente, para os a nos de 

2004 e 2005. 



Recebimento de Clientes: 
Saido lnicial de Clientes (BP ant.)+ Receita Bruta (ORE) - Saldo Final de Clientes (BP) 
2004- 2.000,00 (+) 92.500,00 (-) 1.500,00 = 93.000,00 
2005-1.500,00 (+) 101.700,00 {-) 1.300,00 = 101.900,00 

I Receitas Financeiras (Rendimentos de Aplicac;;oes) 
Sa!do de Receitas Financeiras (ORE) 
2004- 320,00 
2005-240,00 

Calculo das Compras: 
Saldo Final de Estoque (BP)- Saldo lnicial de Estoque (BP ant.) + CMV (ORE) 
2004- 8.000,00 (-) 9.000,00 (+) 40.000,00 = 39.000,00 
2005- 5.000,00 (-) 8.000,00 (+) 42.000,00 = 39.000,00 

Pagamentos a Fornecedores: 
Saldo lnicial de Fornecedores (BP ant.) + Compras (calc.)- Saldo Final de Fomecedores (BP) 
2004- 4.000,00 (+) 39.000,00 (-) 3.500,00 = 39.500,00 
2005-3.500,00 (+) 39.000,00 (-) 2.800,00 = 39.700,00 

Pagamentos de Salaries e Encargos 
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Saldo lnicial de Obrig. Trab. e Sociais (BP ant.) + Salarios e Encargos (ORE) - Saldo Final de Obrig. 
Trab. e Sociais (BP) 
2004- 2.170,00 (+) 28.210,00 (-) 1.670,00 = 28.710,00 
2005- 1.670,00 (+) 29.620,50 (-) 2.278,50 = 29.012,00 

Pagamentos de Impastos 
Saldo lnicial de Obrig, Tributarias (BP ant.) + Imp. S/ Receita (ORE) - Saldo Final de Obrig. 
Tributarias (BP) 
2004-465,80 (+) 5.120,00 (-) 496,20 = 5.089,60 
2005-496,20 (+) 5.626,80 (-) 545,32 = 5.577,68 

Pagamentos de Oespesas 
Saldo inicial de Contas a Pagar (BP) + Desp. Gerais e Adm. (ORE) - Saldo Final de Contas a Pagar 
(BP) + Saldo Final Oesp. Antecipadas (BP) - Saldo Final Desp. Antecipadas (BP ant.) + Despesas I 

I 
Financeiras (DRE) 1 

2004 ~ 1.100,00 (+) 14.400,00 (- )1, 100,00 (+) 1.200,00 (-) 0,00 (+) 820,00 = 16.420,00 1 

I 2005- 1.100,00 (+) 15.864,00 (-) 1.122,00 (+) 2.400,00 (-) 1.200,00 (+) 240,00 = 17.732,00 I 

Com estes valores apura-se o saldo das Atividades Operacionais. Quanta 

as atividades de investimento e de financiamento, as informagoes apresentadas no 

metoda indireto serao apresentadas de forma identica no metoda direto, pais nessas 

atividades os aumentos e diminuigoes de saldos foram influenciados por menor 

numero de fatos contabeis. 

Assim a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa pelo Metoda Direto em 2004 e 

em 2005 sera apresentada da seguinte forma: 



PAPELARIA PAPEL DE QUALIDADE L TDA 
DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA - METODO DIRETO 2004 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ENTRADAS 
Recebimento de Clientes 
Receitas Financeiras 
SA[DAS 
Pagamentos a Fornecedores 
Pagamentos de Salaries e Encargos 
Pagamentos de Impastos 
Pagamentos de Despesas 
SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
SA[DAS 

l
lnvestimentos no Ativo Permanente 
SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
DAS ATIVIDADES DE FJNANCIAMENTOS 
SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCAIMENTOS 
Aumento das Disponlbilidades 
Saldo lnicial das Disponibi\idades 
Saldo Final das Disponibilidades 

PAPELARIA PAPEL DE QUALIDADE 

93.000,00 
320,00 

(39.500,00) 
(28.710,00) 
(5.089,60) 

(16.420,00) 
3.600,40 

(1.000,00) 
(1.000,00) 

2.600,40 
1.627,60 
4.228,00 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO 2005 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ENTRADAS 
Recebimento de Clientes 
Receitas Financeiras 
SAiDAS 
Pagamentos a Fornecedores 
Pagamentos de Salarios e Encargos 
Pagamentos de Impastos 
Pagamentos de Despesas 
SALDO DAS ATIV!DADES OPERACIONAIS 
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
SAfDAS 
lnvestimentos no Ativo Permanente 
Aplicac;oes no Ativo Rea\izavel a Longo Prazo 
SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
DAS ATIVIDADES DE f\NANCIAMENTOS 
ENTRADAS 
lntegralizac;;ao de Capital 
Distribuic;ao de Lueras 
SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCAIMENTOS 
Diminuic;ao das Disponibilidades 
Saldo lnicial das Disponibilidades 
Saldo Final das Disponibilidades 

101.900,00 
240,00 

(39. 700,00) 
(29.012,00) 
(5.577,68) 

(17.732,00) 
10.118,32 

(15.000,00) 
(1.000,00) 

(16.000,00) 

5.000,00 
(1.078,43) 

3.921,57 
(1.960,11) 

4.228,00 
2.267,89 
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Comentarios: 

Pelo metoda direto e possfvel identificar OS valores que transitaram pelas 

contas de Disponibilidades nos dois anos em analise, assim como avaliar quais sao 

as causas das variac;oes dos saldos de Disponibilidades. Nos dais anos houve uma 

entrada significativa de Clientes, a qual aumentou em 2005 e um pagamento de 

Fornecedores que teve aumento menor. 0 pagamento de salaries, de impastos e de 

despesas tambem teve um aumento, mas o pagamento mais representative em 

2005 foi ode aquisic;ao de Ativo Permanente (R$ 15.000,00), o qual gerou um deficit 

no referido ano, mesmo com a integralizac;ao de capital no valor de R$ 5.000,00. 
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9. CONCLUSAO 

Pelo presente traba!ho foi possfvel apresentar a importancia das 

demonstragoes contabeis como fontes de informagao para a analise da situagao 

financeira das empresas, assim como para a elaboragao do Fluxo de Caixa. Este 

relat6rio, conforme o metoda de apresentagao, evidencia as variagoes das contas 

que influenciaram os recursos financeiros de uma empresa ou, entao, descreve 

recebimentos e pagamentos efetuados que afetaram tal saldo, sendo fundamental 

esse acompanhamento. 0 Fluxo de Caixa e, entao, um relat6rio essencial para a 

gestao financeira das empresas. 

Outras informagoes extrafdas das demonstragoes contabeis tambem 

auxiliam na interpretagao da situagao de uma empresa e de fatores que afetaram ou 

podem afetar os recursos desta. Assim o gestor que sabe interpretar os Indices de 

liquidez e de endividamento, identificar o capital de giro lfquido e a sua necessidade, 

e que acompanha o fluxo de caixa tera inumeras informagoes para a correta tomada 

de decisoes. Por este trabalho, procurou~se mostrar que isso e possfvel em qualquer 

empresa, independente de seu porte. 

Tendo em vista, porem, que as demonstragoes contabeis apresentam 

termos tecnicos, aumenta a dificuldade de interpretagao das informagoes por parte 

de muitos usuarios, obrigando o contabilista a orientar o empresario para uma 

correta compreensao e avaliagao de cada situagao. 

Pode-se dizer, entao, que os objetivos propostos foram alcangados nesse 

trabalho mediante fundamentagao te6rica de t6picos correiacionados e simulagao de 

demonstragoes contabeis, visando avaliar a situagao e apresentar os devidos 

comentarios como diretrizes de analise aos usuarios. 

0 metoda apresentado para analise da situagao financeira e do capital de 

giro da empresa, como para a elaboragao da Demonstragao das Origens de 

Aplicagoes de Recursos e da Demonstragao do Fluxo de Caixa pode ser utilizada 

como roteiro para qualquer empresa, mas procurou evidenciar-se as pequenas e 

medias empresas, pais estas ainda carecem de um melhor gerenciamento financeiro 

e contabil. 
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A aplicagao pratica dessas analises aliada a comunicagao entre 

empresario e contabilista torna-se um importante diferencia! para uma melhor 

competitividade da empresa no mundo dos neg6cios. 
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11. ANEXOS 

ANEXO 1 - TABELA APLICADA NO SIMPLES FEDERAL* 

Microempresa (ME): 

I Receita bruta acumulada !ME contribuinte do IPI I ME nao contribuinte do IPI j 
I Ate R$ 6o.ooo,oo I 3,5% l 3,0% 1 

I De R$ 60.000,01 ate 9o.ooo,oo I 4,5% 4,0% 
I De R$ 90.000,01 ate 12o.ooo,oo I 5,5% 5,0% 
IDe R$ 12o.ooo,o1 ate 240.ooo,oo I 5,9% 5,4% 

Empresa de Pequeno Porte (EPP): 

Receita bruta acumulada EPP contribuinte do I EPP nao contribuinte do 
IPI IPI 

lAteR$ 24o.ooo,oo I 5,9% I 5,4% 
IDe R$ 240.000,01 ate 360.ooo,oo I 6,3% I 5,8% 
loe R$ 360.000,01 ate 480.ooo,oo I 6,7% I 6,2% 
IDe R$ 480.000,01 ate R$ I 

7,1% 
I 

6,6% 
600.000,00 
IDe R$ 600.000,01 ate R$ 

I 
7,5% 

I 
7,0% 

720.000,00 
IDe R$ 720.000,01 ate 84o.ooo,oo I 7,9% I 7,4% 
IDe R$ 840.000,01ate R$ 960.ooo,oo I 8,3% I 7,8% 
IDe R$ 960.000,01 ate R$ l 8,7% 

I 
8,2% 

1.080.000,00 
IDe R$ 1.080.000,01 ate I 

9,1% 
I 

8,6% 
R$1.200.000,00 
!De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 I 9,5% I 9,0% 
IDe 1.320.000,01 a 1.440.000,00 I 9,9% I 9,4% 
loe 1.440.000,01 a 1.560.000,00 I 10,3% I 9,8% 
!De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 I 10,7% I 10,2% 
IDe 1.680.000,01 a 1.800.000,00 I 11,1% I 10,6% 
IDe 1.800.000,01 a 1.920.000,00 I 11,5% I 11,0% 
IDe 1.920.000,01 a 2.040.000,00 I 11,9% ! 11,4% 
IDe 2.040.000,01 a 2.160.000,00 I 12,3% I 11,8% 
loe 2.160.000,01 a 2.280.000,00 I 12,7% I 12,2% 
IDe 2.280.000,01 a 2.400.000,00 I 13,1% I 12,6% 
lacima de 2.400.000,01 I 15,72% I 15,12% 

.. Confonne a atividade da empresa e a existencia de convenios dos Mmucipios e Estados com a Uniao estas aliquotas 

podem sofrer alterm;oes. Recomenda-se, entao, ao leitor, consultar a legisla;;ao em vigor do Simples Federal. 
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ANEXO 2- TABELA APLICADA NO SIMPLES ESTADUAL DO PARANA 

Desde 1° de fevereiro de 2003 o Governo do Parana estabeleceu o Regime Fiscal 

das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte. Este regime diferenciado 

possibilita a aplicagao do princfpio de progressividade, uma vez que a graduagao da 

carga tributaria ocorre em fungao do faturamento das empresas. 

Em fevereiro de 2005 o Governo atualizou em 20% a faixa de enquadramento da 

Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, e para janeiro de 2006, atraves 

do Decreta n. 0 5. 932/2005 as faixas foram novamente atualizadas em media 37%. 

I Faturamento Tributavel (R$) I Aliquota 
I Valor a deduzir 
(R$) 

I Ate 25.ooo,oo I Isento I -
I Ate 66.ooo,oo 12% I 500,00 

I Ate 166.ooo,oo 13% I 1.160,00 

I Acima de 166.000,00 j4% I 2.820,00 

A parcela da receita bruta mensa! igual ou inferior a R$ 25.000,00 fica desonerada 

do ICMS. Como exemplo o caiculo para urn faturamento mensa! de R$ 185.000,00: 

lvalores (R$) lcruculos 
125.000 li-rs-en-to ____________ _ 

1<66.000 - 25.000) = 41.000 141.000 X 2% = 820 
!<166.000 - 66.000) = 100.000 li-10-0-.0-0-0 -x-3°-Yo-=-3-.0-0-0 --------

1(185.000- 166.000) = 19.000 119.000 X 4% = 760 
jiCMS a recolher i-lR-:-$-4-.5-80-,0,-.,.0-----------I 

lAliquotaEfetiva (4.580,00/185.000,00) = 2,48% 
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GLOSSARIO 

Ativo- Conjunto de valores que expressa o investimento ou as aplicac;6es de capital 

da empresa. 

Ativo Circulante - Conjunto de valores do Ativo suscetfveis de movimentac;ao, os 

quais sao representados pelas disponibilidades (Caixa e Bancos), pelos direitos 

realizaveis no curso do exercfcio subseqOente, pelos estoques e pelos valores 

aplicados em despesas do exerdcio seguinte. 

Ativo Circulante Operacional - E o investimento que representa as atividades 

operacionais da empresa nas atividades de compra, produc;8.o, estocagem e venda. 

Ativo Flutuante - Parte do Ativo que reune as contas que expressam : Caixa, Bancos 

e Aplicac;6es Financeiras. 

Ativo Realizavel a Longo Prazo- Parte do Ativo que engloba valores cujo prazo para 

transformac;ao em dinheiro e superior a um ano. Muitos desses valores podem ser 

de realizac;ao incerta. 

Ativo Permanente - Parte do Ativo que expressa valores de bens e direitos que nao 

se destinam a venda, mas para utilizac;ao. 

Balanc;o Patrimonial-Eo relat6rio que reflete a posic;ao financeira de uma entidade 

num determinado perlodo; e o quadro demonstrative do patrimonio. 0 Balanc;o 

Patrimonial e constitufdo de duas colunas: a do iado esquerdo apresenta o Ativo, 

enquanto que a do lado direito apresenta o Passivo e o Patrimonio Uquido. 

Capital Circuiante - Representa os vaiores do Ativo realizaveis dentro do mesmo 

exerdcio, os quais renovam-se periodicamente. E o Ativo Circulante de uma 

entidade. 

Capital Circulante Uquido - Representa a diferenc;a entre o Ativo Circulante e o 

Passivo Circulante. 
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Demonstrac;6es Contabeis - Relat6rios que, de forma tecnica, evidenciam um fato 

patrimonial, um conjunto de fatos ou todo o sistema de contas de uma entidade. 

Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;6es de Recursos - E um relat6rio que tern a 

finalidade de apresentar a variac;ao do capital Circulante Uquido entre dais perfodos 

de tempo. Evidencia a dinamica dos elementos que compoem a o sistema da 

liquidez financeira de uma empresa. Sao apresentadas as origens de recursos 

obtidos e a destinagao dada a estes dentra do perfodo. 

Demonstrac;ao das Mutac;6es do Patrimonio Uquido - E. um relat6rio que tern a 

finalidade de evidenciar a movimentac;ao de todas as contas do Patrim6nio Uquido 

de uma entidade num determinado perfodo. 

Demonstrac;ao de Lueras ou Prejufzos Acumulados- E um relat6rio que apresenta a 

movimentac;ao da conta de Lucros ou Prejulzos Acumulados num determinado 

perfodo. Demonstra o Luera Uquido do Exerdcio, assim como o saldo remanescente 

do Luera Uquido de exercfcios anteriores. 

Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa - Relat6rio que tern a finalidade de demonstrar o 

fluxo da liquidez de uma entidade, ou seja, o confronto entre recursos de 

recebimentos e desembolsos por pagamentos. Evidencia a capacidade de dispor de 

recursos para fazer frente as necessidades financeiras. 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio - E. um relat6rio que apresenta as receitas 

e as despesas de uma empresa num determinado perfodo de forma dedutiva e 

vertical. Das receitas subtraem-se as despesas, indicando, ao final do relat6rio, o 

resultado do periodo, o qual sera de Iuera quando as receitas superarem as 

despesas, e de prejufzo quando as receitas forem inferiores as despesas. 

Liquidez - E a capacidade de solvencia ou de pagamento de dfvidas, valor circulante 

capaz de ressarcir as dfvidas, valor lfquido disponfvel para investimento, valor 

conversfvel em dinheiro. 



73 

Liquidez Corrente~ lndice obtido pela relagao entre o Ativo Circulante e o Passive 

Circulante. 

Liquidez Geral - fndice obtido pela relagao entre a soma do Ativo Circulante com o 

Ativo Realizavel a Longo Prazo e a soma do Passive Circulante com o Passive 

Exigfvel a Longo Prazo. 

Liquidez lmediata - lndice obtido pela relagao entre as Disponibilidades e o Passive 

Circulante. 

Liquidez Seca - lndice obtido pela relagao entre o Ativo Circulante deduzido dos 

Estoques e o Passive Circulante. 

Lucratividade - E a capacidade de uma empresa de produzir Iueras. 

Necessidade de Capital de Giro - E a diferenqa entre o Ativo Circulante Operacional 

e o Passive Circulante Operaciona! e representa um conjunto de itens de 

financiamento necessaries para manter o giro da atividade da empresa. 

Passive - Conjunto de valores que representa as origens de recursos, os quais 

estao aplicados no Ativo. Representa o total das obrigagoes de uma empresa para 

com terceiros e para com os s6cios. 

Passive Circulante - E o Passive Exigfvel a Curto Prazo, ou seja, representa o valor 

das dfvidas de uma entidade para com terceiros vendveis no curso do exercfcio 

seguinte. 

Passive Circulante Operacional - E financiamento que ocorre automaticamente das 

atividades operacionais da empresa - de compra, produgao, estocagem e venda 

Passive Exiglvel a Longo Prazo - Parte do Passive que apresenta as dfvidas de 

uma empresa cujo prazo de vencimento e superior ao do encerramento do perfodo 

seguinte, normalmente um ano. 
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Passivo Flutuante - Representa OS itens do Passivo Circulante nao vinculados ao 

ciclo operacional da empresa, como emprestimos e financiamentos de curto prazo. 

Patrim6nio Uquido -Valor resultante da diferenga entre os valores do Ativo e das 

dfvidas com terceiros (Passivo Circulante e Passivo Exigfvel a Longo Prazo). 

Representa o capital proprio de uma entidade. 

Resultado de Exercfcios Futuros - Valores que representam uma apuragao 

antecipada de um resultado (Iueras ou perdas) que deverao ocorrer em perfodos 

futuros. 

Saldo de Tesouraria- E a diferenga entre o Ativo Flutuante e o Passivo Flutuante, 

tambem calculado pela diferenga entre o Capital de Giro Uquido (Capital Circulante 

Uquido) e a Necessidade de Capital de Giro. Representa o saldo de recursos 

financeiros de curto prazo nao decorrentes da atividade operacional da empresa. 


