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RESUMO 

Arcie, Everton Luiz. Demonstrac;oes Contabeis e Fluxo de Caixa. 2010, p. 382. 
Monografia (Especializac;ao em Gestao de Neg6cios) - Programa de P6s
Graduac;ao em Contabilidade, Universidade Federal do Parana, UFPR, em Curitiba. 
Os ultimos anos marcaram a grande preocupac;ao com a pequena empresa e sua 
gestao financeira, haja o alto custo do dinheiro. 0 tema do presente trabalho parte 
da importancia da Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa como instrumento de 
gerenciamento financeiro, onde evidencia a estimativa de liquidez como ponto 
relevante na tomada de decisoes. Propoe-se contribuir para a gestao da pequena 
empresa oferecendo uma ferramenta de controle financeiro. 0 modelo adaptado da 
Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa permite uma Visualizac;ao antecipada das 
necessidades ou sabras de caixa no curta prazo que, permitindo simulac;oes, 
auxiliando o gestor a planejar seu neg6cio. Ao final, o estudo da ao gestor uma visao 
holistica das atividades da organizac;ao, projetando as entradas e saidas do caixa, 
bem como todo o conjunto de decisoes que afetam direta ou indiretamente sua 
saude financeira. Permite estimar as operac;oes a serem realizadas pela empresa, 
facilitando a analise e decisoes de comprometer recursos financeiros, de selecionar 
o uso das linhas de credito menos onerosas, de determinar o quanta a organizac;ao 
dispoe de capital proprio, bem como utilizar as disponibilidades da melhor forma. 0 
presente estudo foi direcionado ao ramo de Consultoria Contabil. 

Palavras-chave: Demonstrac;ao de Fluxo de Caixa; Gerenciamento Financeiro. 
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1. INTRODUCAO 

Devido as rapidas e profundas mudangas que o mundo contemporaneo 

atravessa, resultado da globalizagao dos mercados, das inovagoes tecnol6gicas 

continua e de fatores economicos internes, torna o ambiente empresarial mais 

amplo, sofisticado, desenvolvido e competitive. 

0 desenvolvimento da atividade empresarial no mercado globalizado conduz 

as empresas a adaptarem sua estrutura interna para enfrentar os novos desafios 

que se colocam a sua frente. Nao obstante, obriga as empresas a aprimorarem os 

seus metodos de controle de gestao, buscando maior efici€mcia e eficacia na 

utilizagao dos recursos que dispoem. 

Desta forma as empresas precisam contar com a criatividade de seus 

administradores para o desenvolvimento e aprimoramento dos instrumentos de 

gestao utilizados, a fim de tornar a empresa mais agil na resposta as mudangas 

ocorridas em seu cenario de atuagao. 

A demonstragao do Fluxo de Caixa (DFC) apesar de ser uma das tecnicas 

mais uteis no processo decis6rio das empresas, ainda e pouco divulgada. E por 

intermedio do fluxo de caixa que os empresarios, administradores, contadores e 

investidores podem programar controlar e avaliar os recursos financeiros para 

melhor aproveita-los na tomada de decisao e nas oportunidades que possam surgir 

no mercado, pois e por meio do fluxo de caixa que se tem informagoes precisar e 

bem definidas para solucionar problemas que venham influenciar o setor financeiro 

das empresas, por lidar diretamente com as entradas e safdas de numerarios, 

demonstrando assim a sua liquidez. 

0 objetivo do presente trabalho e demonstrar como o fluxo de caixa e uma 

ferramenta de grande importancia para a gestao empresarial e que por meio dele, se 

implementado com seriedade, teremos informagoes seguras que contribuirao para o 

acompanhamento das diretrizes e para o alcance das metas estabelecidas pala 

empresa. 



1.1 Tema 

Demonstragoes Contabeis e Fluxo de Caixa 

1.2 Delimitacao do Tema 

Utilizagao das Demonstragoes Contabeis e Fluxo de Caixa na Gestao das 

Pequenas e Medias Empresas 

1.3 Problema 

Como ajudar os empresarios brasileiros a utilizar as ferramentas financeiras e 

contabeis que dispoem dentro de suas empresas? 

Como a contabilidade pode auxiliar o empresario na elaboragao do fluxo de 

caixa e quais suas utilidades? 

Como auxiliar os empresarios a retirar as informac_;:oes necessarias para a 

elaboragao do fluxo de caixa? 

Quais sao os metodos que deve ser usados para elaboragao de fluxo de 

caixa? 

Quais os beneficios que os empresarios podem ter utilizando a Demonstragao 

de Fluxo de Caixa na gestao de sua empresa? 

1.4 Hip6teses 

Sao poucos os empresarios brasileiros que se utilizam de um orgamento 

mensa! dos gastos de sua empresa. 

Devido a falta de controles financeiros nas pequenas e medias empresas faz 

com que muitas vezes, estas empresas passem par dificuldades financeiras. A falta 

de conhecimento de alguns empresarios, geralmente administradores e pequena e 

medias empresas dificulta a correta interpretagao das demonstragoes contabeis e 

tambem do fluxo de caixa_ Estas duas demonstrac_;:oes trazem informac_;:oes 

importantes para o administrador, mas devido falta de conhecimento dos mesmos 

sabre o tema, na maioria das vezes, estas informagoes nao sao utilizadas. 

Par estes motivos muitos gestores, se vem obrigados a buscar recursos no 

mercado financeiro, pais, devido a falta de controle financeiro, muitas vezes estes 



recursos obtidos externamente nao sao necessaries para a continuidade da 

empresa. 

1.5 Justificativa 

A alta mortalidade no mercado brasileiros das micros-empresas e pequenas 

empresas tornam-se um dos motivos para que os gestores das mesmas busquem 

par conhecimentos mais seguros e informagoes mais atualizadas que as fornecidas 

pelos meios atuais de sua empresa. 

As mudan<;as no cenario econ6mico proporcionam pouca estabilidade para os 

empresarios, em especial os pequenos e medias empreendedores, que, por 

conseguinte necessitam de informagoes que lhes deem suporte em todas as etapas 

da gestao empresarial, seja no planejamento, seja na execugao ou na avaliagao e 

analise de resultados. 

A necessidade de obter informa<;oes atualizadas, com projegoes do futuro e 

ao mesmo tempo de facil compreensao, tern levado as empresas a buscar novas 

ferramentas de controle, que lhes deem condigoes de melhorar o fluxo de 

informagoes de forma dinamica e lhes mostre as tendencias de seu fluxo de caixa, 

que podem ser positivas ou negativas. 

As lacunas existentes no processo de desenvolvimento dos instrumentos de 

controle de gestao financeira voltados para as pequenas, faz com que o contabilista, 

tenha uma nova fungao, a de orientar o gestor em como ele pode atraves dos 

controles financeiros administrar os recursos e de que possuir um caixa nao significa 

necessariamente, possuir Iuera e, vice-versa. 

Nao havendo correto controle das informagoes do ca1xa, cria-se mais um 

problema, pais as informagoes a serem processadas na escrituragao contabil 

cheg~m de forma incompleta. 0 contabilista, entao, fica restrito a trabalhar com os 

numeros de uma empresa nessas condigoes apenas para atender o governo. Se o 

mesmo tivesse informagoes atualizadas dos seus clientes, este poderia elaborar 

informagoes mais adequadas as necessidades dos gestores. 0 resultado seria 

informagoes que demonstram a real situagao na qual a empresa se encontra, 

podendo levantar o fluxo de caixa da empresa e apresentar quais os fatores que 

mais influenciam as finangas da empresa. 



E. necessaria que o empresario brasileiro tenha consciencia na utilizac;ao do 

fluxo de caixa, de que se a empresa estiver com sabra de caixa, este deve aplicar os 

recursos e, nao tirar proveito disso descapitalizando a empresa. 

A pesquisa proposta visa evidenciar como numeros apresentados nas 

Demonstrac;oes Contabeis podem ser importantes para os gestores terem urn 

melhor controle financeiro das pequenas empresas e empresas de pequeno portem, 

seja como meio para se retirar informac;oes necessarias para a elaborac;ao do fluxo 

de caixa ou como informac;oes auxiliares para a tomada de decisao. 

1.6 Objetivos Gerais 

Constatar que as informac;oes contabeis sao fontes importantes de 

informac;oes para a tomada de decisao, sendo tambem urn 6timo instrumento para 

urn correto acompanhamento por parte do gestor dos fatores que influenciam a 

movimentpg~q...,d.a. r~y:r,sos,,.peJa..empr.eS<l~·Oern.onstr~ntio.~~ mq.dela.,de.JIJJxo .. de 

caixa capaz de oferecer uma visao antecipada das necessidades ou sabras de caixa 

nas pequenas empresas e medias empresas. 

1. 7 Objetivos Especificos 

../ Apresentar a diferenc;a para os gestores a diferenc;a entre caixa e Iuera; 

../ Demonstrar os beneficios da utilizac;ao do fluxo de caixa para as pequenas e 

medias empresas; 

../ Mostrar modelo de fluxo de caixa capaz de oferecer uma visao antecipada 

das necessidades ou sabras de caixa nas pequenas empresas e medias 

empresas; 

../ Analisar as movimentac;oes de recursos financeiros que foram manuseadas 

pela empresa e que resultam em determinada variac;ao em seu saldo final de 

ca1xa; 

../ Demonstra o calculo dos indices de liquidez a partir das demonstrac;oes 

contabeis e analisar os indices de liquidez; 

../ Destacar o papel do contabilista e do responsavel pelo departamento 

financeiro numa entidade visando trabalho de forma integrada 



1.8 Organiza<;ao do Trabalho 

Este trabalho esta estruturado em 10 capitulos. No capitulo 1 encontram-se 

delineados a escolha do tema da pesquisa, a formulac;ao do problema que se 

pretende resolver, a determinac;ao dos objetivos gerais e especificos que sintetizam 

o que se pretende alcanc;ar, a justificativa enfatizando a importancia do tema. 

No capitulo 2 e apresentada a fundamentac;ao te6rica a revisao de literatura, 

no qLJe diz respeito a fundamentac;ao te6rica adotada para abordar 0 tema e a 
metodologia adotada para a elaborac;ao do trabalho, constitui-se atraves da 

metodologia a sustentac;ao necessaria ao desenvolvimento da pesquisa. 

No capitulo 3 e apresentado um modelo de controle de disponibilidades, a 

diferenc;a entre caixa e lucro e as func;oes do contabilista e do gerente financeiro. 

No capitulo 4 apresentamos a Definic;ao e os Objetivos da func;ao Financeira 

No capitulo 5 apresentamos a Contabilidade, conceito e func;ao da 

contabilidade 

No Capitulo 6 apresentamos as Demonstrac;oes Contabeis, conceitos e 

componentes das mesmas_ 

No Capitulo 7 apresentamos a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa, conceitos e 

os principais metodos para sua elaborac;ao 

No capitulo 8 Demonstramos os metodos para a elaborac;ao do Fluxo de 

Caixa, pelo Metodo Direto e pelo Metodo lndireto 

No capitulo 9 Apresentamos as Limitac;oes do Fluxo de Caixa e a lmportancia 

dos indices de Liquidez e do Capital de Giro Liquido. 

No capitulo 10 Apresentamos as Demonstrac;oes Contabeis dos a nos de 

2006, 2007 e 2008 da Empresa ACC Consultores Associados S/S Ltda_ 

No capitulo 11 Apresentamos a Analise por Estrutura de Capitais, indices de 

Liquidez e Necessidade de Capital de Giro. 

No capitulo 12 Demonstramos a Aplicac;ao da Doar e do Fluxo de Caixa. 

-No capitulo 13 Apresentamos a Conclusao do Trabalho_ 

No capitulo 14 Apresentamos as Referencias Bibliografica_ 

No capitulo 15 Apresentamos os Anexos. 



2. FUNDAMENT ACAO TEO RICA 

A Demonstragao de Fluxo de Caixa (DFC) nao e um relat6rio obrigat6rio a ser 

apresentado pelo contabilista, conforme a Lei n°. 6.404/76. Apresenta outros 

relat6rios como obrigat6rios a serem apresentados, estes sao conhecidos com 

Demonstrag6es Contabeis, a saber: o Balango Patrimonial (BP), a Demonstragao do 

Resultado do Exercicio (ORE), a Demonstragao dos Lueras ou Prejuizos 

Acumulados (DLPA), a Demonstragao das Mutagoes do Patrimonio Liquido (DMPL) 

e a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR). 

As empresas que sao constituidas por sociedade de responsabilidade 

limitada, a contabilizagao segue as normas da Lei n°. 6.404/76 no que for aplicavel, 

mesmo nao sendo obrigat6ria para as Microempresas e Empresas de Pequeno 

porte a publicagao das Demonstragoes Contabeis anualmente. Mas sera regida pela 

Lei n°-. 10.406 de 2002 e pela Lei complementar n° 123 de 14/12/2006 aplicavel as 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, que estabelece novas normas gerais 

relativas as mesmas no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municipios. 

No Brasil, a Demonstragao de Fluxo de Caixa anteriormente ara usada 

apenas para controle interne, poucas empresas a publicavam juntamente com as 

demonstragoes contabeis. Mas como advento da Lei 11.638/2007, aMP 449/2008 e 

a lei 11.941/2009 que veio regulamentar a MP 449/2008, a alteragao da Lei das 

Sociedades por Agoes tern o prop6sito, dentre outros, de instituir a obrigatoriedade 

da Demonstragao de Fluxo de Caixa (DFC) em substituigao a Demonstragao das 

Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR), objetivando agregar qualidades 

informativas relevantes e uteis. 

Existem duas formas para a elaboragao da Demonstragao do Fluxo de caixa, 

estes metodos seriam o Metoda Direto e o Metoda lndireto. A apresentagao pelo 

metoda direto, do Demonstrative de caixa das atividades operacionais, deve refletir o 

montante bruto dos componentes principais dos recebimentos e dos pagamentos 

tais como: 

../ Recebimentos de clientes, alugueis e outros recebimentos similares; 

../ Recebimentos de juros e dividendos; 

../ Quaisquer outros recebimentos por caixa; 



../ Pagamentos de empregados, fornecedores incluindo os de servic;os de 

seguros . 

../ Pagamentos de juras, impastos e outros pagamentos similares; 

../ Quaisquer outros pagamentos feitos por caixa. 

No metoda direto, a DFC e elaborada a partir da movimentac;ao diretamente 

ocorrida nas disponibilidades. Nesse metoda, sao apresentados todos os itens que 

tenham provocado entrada ou saida de disponibilidades, ou seja, todos os 

pagamentos e recebimentos. 

A empresa podera optar por determinar indiretamente os valores que 

compoem o fluxo de caixa liquido de suas atividades operacionais pela conciliac;ao 

do Iuera liquido com o fluxo de caixa liquido praveniente das atividades 

operacionais, utilizando desta maneira o metoda indireto. No metoda indireto a DFC 

e elaborada a partir do resultado, ou seja, do Iuera ou prejuizo liquido do exercicio, 

muito semelhante a forma de elaborac;ao da DOAR. 

Na Demonstrac;ao de fluxo de caixa devemos evidenciar o fluxo financeiro das 

atividades operacionais gerado pelo Iuera ou prejuizo, devemos, portanto eliminar do 

resultado, por adic;ao ou exclusao, as receitas e despesas que nao afetam as 

disponibilidades ou que representam atividades de financiamento ou investimentos 

e, sao acrescidas ou diminufdas do Iuera ou prejufzo liquido, as disponibilidades 

geradas pelas atividades operacionais que nao afetam o resultado. Podemos citar 

como exemplo: ganhos e perdas na alienac;ao de bens imobilizados, amortizac;ao, 

depreciac;ao, todos estes exemplos devem ser eliminados o resultado por adic;ao o 

exclusao. 

2.1. Revisao de Literatura 

Segundo Assaf Neto (2007, p. 39), "contextos econ6micos modernos de 

concorrencia de mercado exigem das empresas maior eficiencia na gestao 

financeira de seus recursos, nao cabendo indecisoes sabre o que fazer com eles. 

Sabidamente, uma boa gestao dos recursos financeiras reduz substancialmente a 

necessidade de capital de giro, promovendo maiores Iueras pela reduc;ao 

principalmente das despesas financeiras". "E nesse contesto que se destaca o fluxo 

de caixa como um instrumento que possibilita o planejamento e o controle de 



recursos financeiros de uma empresa. Gerencialmente, e indispensavel ainda em 

todo o processo de tomada de decisao financeiras". 

Para Fabio Frazetti (2006, p. 24), "e muito comum em uma situagao critica de 

falta de liquidez de uma empresa a priorizagao do caixa, empresas em dificuldades 

de neg6cios, concordatarias e/ou que estejam tentando evitar a falencia colocando

se de'sesperadamente nas maos do fluxo de caixa para conseguir a saida de sua 

dificuldade, mas ai pode ser tarde de mais". 

Frazetti salienta que nos casas limites, nas crises, na fase terminal, o 

resultado importante para a empresa e o financeiro, o caixa da empresa deve 

sempre estar positivo ou ser disponivel e um dado horizonte de tempo. 

Para Frazetti (2006, p. 25), "Em algumas organizagoes o fluxo de caixa e vista 

como um instrumento tatico, a ser utilizado no dia-a-dia apenas. Em outras, ele na 

verdade tern alcance maior, que poderiamos chamar de utilizagao estrategica do 

fluxo de caixa nos neg6cios da empresa". 

Segundo Matarazzo (2007, p. 363), "A Demonstragao de Fluxo de Caixa e 
pega imprescindivel a mais elementar atividade empresarial e mesmo para pessoas 

fisicas que se dedicam a algum neg6cio". 0 mesmo autor destaca ainda: "Quase 

sempre os problemas de insolvencia ou liquidez ocorrem par falta de adequada 

administragao do fluxo de caixa; dai a importancia da sua analise". 

ludicibus e Marion (2000, p.1 0), "A Demonstragao de Fluxo de Caixa permite 

mostrar, de forma direta ou mesmo indireta, as mudangas que tiveram reflexo no 

caixa, suas origens e aplicagoes". 

No caso de muitas empresas, as quais apresentam urn folga financeira deve

se tamar decisoes sabre o destin a do excedente. Assaf Neto (2007, p.40) co menta 

"As empresas nao devem manter suas reservas de caixa em niveis elevados como 

forma de maximizar a liquidez, ao contrario, deve buscar urn volume mais adequado 

de caixa sob pena de incorrer em custos de oportunidade crescentes. E 
indispensavel que a empresa avalie criteriosamente seu ciclo operacional". 



2.2 Metodologia 

A metodologia a ser adotada para a apresentagao da presente pesquisa sera 

de leitura de diversas obras sobre o assunto visando apresentar uma completa 

fundamentagao te6rica, sobre o assunto, mostrando todos os beneffcios da 

utilizagao da Demonstragao de fluxo de caixa para as pequenas empresas e as 

empresas de pequeno porte, divididos em capitulos, destacando: 

./ Demonstrar os beneficios da utilizagao das Demonstragoes Contabeis e do 

Fluxo de caixa na administragao das empresas . 

./ Definigao e Conceituagao dos modelos de fluxo de caixa 

./ Demonstrar as formas de elaboragao de fluxo de caixa . 

./ Diferenciagao entre Lucro liquido e Caixa . 

./ Analise dos Fluxos de caixas. 

Ao Iongo da pesquisa serao apresentadas e estudadas diversas opinioes de 

diferentes autores, para que possamos ter melhor embasamento te6rico. No final da 

pesquisa sera realizada uma aplicagao do que foi estudado sobre o papel da 

contabilidade e do fluxo de caixa como instrumento de gestao nas empresas. 

Este estudo trata de um trabalho de pesquisa que visa a proposigao de um 

instrumento que servira de orientagao a gestao financeira. Esta pesquisa tera carater 

explicative, onde tera respaldo em livros, peri6dicos, sites de internet. 



3. GESTAO FINANCEIRA NAS EMPRESAS 

3.1 A Importancia do Controle Financeiro nas Empresas 

Entende-se como Fluxo de Caixa o registro de controle sobre a 

movimentac;ao do caixa de qualquer empresa, expressando perfodos de tempo . 

. 0 fluxo de caixa constitui ferramenta de fundamental importancia para a boa 

administrac;ao e avaliac;ao das organizac;oes. A sua adoc;ao possibilita uma boa 

gestao dos recursos financeiros, evitando situac;oes de insolv€mcia ou falta de 

liquidez que representam serias ameac;as a continuidade das organizac;oes. 

A boa utilizac;ao da ferramenta fluxo de caixa tambem possibilita o 

conhecimento do grau de independencia financeira das organizac;oes, com base na 

avaliac;ao do seu potencial para a gerac;ao de recursos no futuro para saldar seus 

compromissos e pagar a remunerac;ao dos seus empreendedores. 

Viabiliza tambem a avaliac;ao da capacidade de financiamento do seu capital 

de giro ou se depende de recursos externos, permitindo conhecer a capacidade de 

expansao com recursos pr6prios, gerados a partis de suas pr6prias operac;oes a 

aferir o potencial efetivo das organizac;oes para implementar decisoes de 

investimentos, financiamento, distribuic;ao de lucros. 

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

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

de sua extinc;ao". 

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

empresa, pois sem a obtenc;ao de recursos torna-se impossfvel 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 o 

fluxo de caixa. 

·Assaf (2007, p. 39) "0 fluxo de caixa e de fundamental importancia para as 

empresas, constituindo-se numa indispensavel sinalizac;ao dos rumos financeiros do 

neg6cio. Para se manterem em operac;ao, as empresas devem liquidar corretamente 

seus varios compromissos, devendo como condic;ao basica apresentar o respectivo 

saldo em seu caixa nos momentos dos vencimentos. A insuficiencia de caixa pode 



determinar cortes nos cn§ditos, suspensao de entregas de materiais e mercadorias, 

e ser causa de uma seria descontinuidade em suas opera96es". 

Esta afirma9ao tambem demonstra a importancia da liquidez de uma 

empresa, sea empresa nao tiver a liquidez necessaria para. 

3.2 Exemplo de Controle de Disponibilidades 

As estatisticas apontam que, em muitas situa9oes, o fechamento de uma 

empresa se da pela falta do adequado gerenciamento das suas atividades. A falta 

de gerenciamento das atividades da empresa evidencia que muitos empresarios nao 

tem a devida orientayao ou o conhecimento necessaria para a gestao do neg6cio. 

Quando se trata da interpreta9ao das informa9oes contabeis, sao poucos os 

que interpretam corretamente tais informa96es. 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 gestao e fonte de informayaO. Uma alternativa e a 

utiliza9ao de planilhas de controle, as quais podem ser utilizadas para registrar a 

movimenta9ao do caixa, das contas bancarias e das aplica9oes financeiras. 

A comunica980 entre empresarios e contabilistas pode facilitar na elaborayao 

de controles adequados para uma melhor administra9ao da empresa, como o que e 

suger_ido abaixo: 



QUADRO 3.2. Modelo de Controle Financeiro. 

CONTROLE DE MOVIMENTO FINANCEIRO 

Conta: (Caixa/Banco/Aplicagao Financeira) 

MES: 
,.---DATA--~---CONTA ___ ~--- HISTORICO~--

f---

TOTAL 

SAL DO 

HISTORICO 

SALDO ATUAL 

~-ENTRADA -
~-·--·-----

SAIDA 

--f--

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

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

compreensao e controle das contas Caixa, Bancos e Aplicagoes Financeiras. Uma 

planilha como esta aplicada em pequenas e medias empresas pode torna-se um 

importante controlo 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 (2007, p. 79) "a Administragao diaria de fluxo de caixa 

passa a 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 ou de um dia". 

Tambem segundo Padoveze (2007. p.79) "se o Sistema de informagao 

Contabil nao e construido para terem saldos diarios, pela questao da relagao do 

custo/beneficio, entao temos que deixar a administragao diaria da movimentagao 

dos recursos financeiros para o setor de tesouraria". 



3.3 A Diferenqa Entre os Conceitos de Caixa e Lucro 

. Um tipo de equivoco comum entre os empresarios e entre o significado dos 

termos caixa e lucre. 

0 lucre 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 tem a receber, proveniente de suas operagoes". Quante as 

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

desenvolvimento das operagoes de uma companhia". 

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

despesa se nao provocar um aumento no Ativo ou uma redugao no Passive Exigivel. 

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 mantido apenas um valor reduzido em especie visando 

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

quanta atinge um determinado valor, podendo esse sistema ser denominado fundo 

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

Quante ao numerario a disposigao da empresa sob forma de dinheiro em 

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

Frezatti (2006, p. 17) aponta que "os seguintes aspectos podem fazer com 

que o resultado econ6mico de uma empresa (seu lucre) 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 

• Apropriagao/Amortizagao/Depreciagoes e Provisoes; 

• Impastos incluidos na Nota Fiscal (ICMS, IPI); 

• Atualizagoes Monetarias; 

• Diferimento de Impastos. 



No caso do capital de giro, os prazos de pagamentos e de recebimentos 

fazem com que haja uma diferenc;a entre caixa e lucro por raz6es tempon3rias. 

Quanto a nao pontualidade de recebimento, acompanhada do nao 

reconhecimento desta como perda, tambem gera uma diferenc;a entre caixa e lucro 

tempon3ria ou ate mesmo permanente. 

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

resultado em func;ao de apropriac;oes como a depreciac;ao e a amortizac;ao nao 

constituem saidas de caixa, mas influenciam no resultado da empresa. 

Da mesma forma com os valores ativados, as previs6es afetam o resultado da 

empresa, mas nao causam impacto ao fluxo de caixa. 

Impastos sabre notas fiscais tambem causam divergencia entre o saldo do 

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

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

e menor o tributo a ser recolhido. 



4. DEFINICAO E OBJETIVOS DA FUNCAO FINANCEIRA 

4.1 Definicao 

-A Func;ao financeira compreende os esforc;os despendidos objetivando a 

formulac;ao de um esquema que seja adequado a maximizac;ao dos retornos dos 

proprietaries da empresa, ao mesmo tempo em que possa propiciar a manutenc;ao 

de certo grau de liquidez. 

4.2 Objetivos da Funqao Financeira 

0 objetivo basico implfcito nas decisoes de administrac;ao financeira e a maior 

rentabilidade passive! sabre o investimento efetuados por individuos (investidores) 

ou por instituic;oes privadas, caracterizados como proprietaries, ou acionistas como e 
o casas das empresas das Sociedades An6nimas (S/A). 

Entretanto, e feita uma ressalva: a rentabilidade maxima, desde que nao seja 

comprometida a liquidez da empresa. 

A existencia de um conflito entre esses dois objetivos, dos quais o de 

rentabilidade deve ser primazia sabre o de liquidez, que o condiciona e restringe, 

manifesta-se em termos de um dilema entre aplicar todos os fundos disponiveis e 

manter inativos alguns fundos para, por exemplo, protec;ao ou defesa contra riscos 

de nao se poder pagar alguma divida. 

Mais uma vez encontramos uma referencia ao proprietario da empresa como 

responsavel pelo risco ultimo do neg6cio, tanto em termos de oscilac;ao dos 

resultados operacionais, quanta devido ao fato de ser o ultimo a receber 

remunerac;ao pelo seu investimento. No entanto, e a expressao "valor atual da 

riqueza" que exige maiores esclarecimentos. 

4.3 0 Papel do Gerente Financeiro na Gestao das Empresas 

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

empresas, um departamento. lndependente do porte da empresa e do titulo que esta 

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



finan~as, controlador, entre outros - sao inumeras as suas responsabilidades, dentre 

as quais merecem destaque: 

• Antecipar as necessidades financeiras; 

• Administrar os recursos financeiros; 

• Ampliar os recursos excedentes; 

• Analisar as informa<;:oes das demonstra<;:oes contabeis, principalmente 

quanta a liquidez da empresa; 

• Garantir a liquidez da empresa e buscar a rentabilidade; 

• Ter uma visao e formagao generalista. 

Sanvicente (2007, p. 17) afirma que "a fun gao financeira caracteriza-se pel a 

sua centraliza<;:ao e par estar situada bem perto do nivel mais alto da estrutura 

organizacional da empresa". Na verdade o administrador financeiro e um membra do 

grupo assessor da alta dire<;:ao de qualquer empresa. 

Essa posigao central tern duas explicac;oes: 

• A utilizagao de uma administra<;:ao financeira centralizada permite a 

obtengao de economias de escala no levantamento de recursos, com a 

dilui<;:ao maxima dos custos fixos decorrentes da emissao de titulos eu 

negocia<;:oes de emprestimos. 

• Todas as decisoes da empresa possuem aspectos financeiros vitais. 

Dai dizer-se tambem estarem todos os aspectos de uma empresa sob 

as vistas da administra<;:ao financeira. Embora isso seja um exagero, 

sem duvida e a fun<;:ao financeira a que mais claramente possui uma 

visao global da empresa. Tal fato se verifica mais nitidamente ainda 

quando a administragao da empresa usa or<;:amentos globais, pais 

nesse caso o planejamento e o controle em termos operacionais e 

financeiros, de curto e medio prazos, ficam sob a supervisao efetiva de 

um setor da administrac;ao financeira- o setor de or<;:amentos. 

0 mesmo autor se aprofunda ainda mais ao enumerar as atribui<;:oes do 

administrador financeiro de uma empresa, destacando: 

• Analise de registros e informac;oes contabeis; 

• Projegao do movimento de fundos; 

• Aplica<;:ao de fundos excedentes; 



• Fornecimento a alta administragao de informagoes sobre as 

perspectivas financeiras futuras da empresa; 

• Elaboragao de pianos para fontes e usos de fundos, a curto prazo e 

Iongo prazo; 

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

responsavel pelos recursos financeiros nao consegue interpretar as informagoes 

contabeis, o que dificulta o comprimento de algumas dessas fungoes_ 

Esse profissional deve manter uma constante comunicac;ao com contabilista, 

pois somente mediante a comunicac;ao e o conhecimento, sera possivel administrar 

os recursos de uma empresa com eficacia. 

Os administradores das empresas, assim como os gerentes financeiros 

devem saber de quais informac;oes necessitam, quando, de que forma e de quem 

receber. 

4.4 0 Papel do Contabilista na Gestao das Empresas 

Para muitas pessoas o contabilista e visto como uma pessoa responsavel 

pela apurac;ao de tributes de uma empresa e pela elaborac;ao das demonstrac;oes 

contabeis das entidades. 

Segundo Gouveia (1993, p. 1 ), "Contabilidade e um sistema muito bem 

idealizado que permite registrar as transformac;oes de uma entidade que possam ser 

expressas em termos monetarios, e informar os reflexes dessas transformac;oes na 

situac;ao econ6mico-financeira dessa entidade numa determinada data"_ 

Marion (2003, p.23) "Contabilidade e o grande instrumento que auxilia a 

administrac;ao a tomar decisoes. Na verdade, ela coleta dados econ6micos, 

mensurando monetariamente, registrando e sumarizando-os em forma de relat6rios 

ou de comunicados, que contribuem sobremaneira para a tomada de decisoes". 

· Conforme define a CVM e o IBRACON, "A contabilidade e, um sistema de 

informac;ao e avaliac;ao destinado a prover a seus usuaries com demonstrac;oes e 
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entidade objeto de contabilizac;ao. Os objetos da contabilidade, pois, devem ser 

aderentes, de alguma forma explicita ou implicita, aquila que o usuario considera 

com elementos importantes para seu processo decis6rio". 



Percebe-se, entao, que o contabilista tern urn papel mais importante para uma 

entidade. Sendo urn terceiro ou membra da organiza9ao, o contabilista deve 

fornecer informa9oes que, refletindo a situa9ao econ6mico-financeira de uma 

entidade, auxiliem os gestores na tomada de decisoes. Para que essas informa9oes 

sejam elaboradas com qualidade sao necessarias ao contabilista uma visao 

generalista eo conhecimento da empresa e de sua atividade. 

Mas como ha regras para a elabora9ao e apresenta9ao das demonstra9oes 

contabeis, muitas vezes ha uma grande dificuldade de interpreta9ao dessas 

informa96es pro parte dos leigos. Consequentemente, o contabilista tambem tern a 

fun9ao de esclarecer as informa96es apresentadas nas demonstra9oes contabeis, 

principalmente os termos mais tecnicos . 

. As pequenas e medias empresas normalmente terceirizam sua contabilidade, 

enquanto as grandes empresas tern urn departamento de contabilidade. 

lndependentemente do porte da empresa, o contador dever estar sempre proximo 

dos tomadores de seu servi9o a fim de orientar formas de controle das informa9oes 

e das rotinas cotidianas que influenciam o patrim6nio da entidade. E muito 

importante saber comunicar-se com os usuarios das informa96es. 

Urn dos principais contados do contabilista dever ser o responsavel pela 

administra9ao dos recursos financeiros visando acompanhar a situa9ao da empresa. 



5. CONTABILIDADE 

5.1 Conceito 

E a ciencia que estuda, interpreta e registra os fen6menos que afetam o 

patrim6nio de uma entidade. 0 nome deriva do uso das contas conh3beis. De acordo 

com a doutrina oficial brasileira (organizada pelo Conselho Federal de 

Contabilidade), a contabilidade e uma ciencia social, da mesma forma que a 

Economia e a Administragao. 

Marion (2008, p. 26) afirma que "A contabilidade e o instrumento que fornece 

0 maximo de informagao uteis para a tomada de decisoes dentro e fora da 

empresa". 

Ela e muito antiga e sempre existiu para auxiliar as pessoas a tomarem 

decisoes. Com o passar do tempo, o governo comega a utilizar-se dela para 

arrecadar impastos e a tornar obrigat6ria para a maioria das empresas. 

5.2 Campo de Atuacao da Contabilidade 

A contabilidade, na qualidade de ciencia social aplicada, com metodologia 

especialmente concebida para captar, registrar, acumular, resumir e interpretar os 

fen6menos que afetam as situagoes patrimoniais, financeiras e econ6micas de 

qualquer ente, seja este pessoa fisica, entidade de finalidades nao lucrativas, 

empresas, se mesmo pessoa de Direito Publico, tais como Estado, Municipios, 

Uniao, Autarquia etc., tem um campo de atuagao muito amplo. 

0 desenvolvimento inicial do metoda contabil esteve intimamente associado 

ao surgimento do capitalismo, como forma quantitativa de mensurar os acrescimos 

ou d~crescimos dos investimentos iniciais alocados a alguma exploragao comercial 

ou industrial. Nao e menos verdade, todavia, que a economia de mercado e seu 

florescer foram, por sua vez, fortemente amparados pelo surgimento e 

.aperfeigoamento das partidas dobradas, o que equivale dizer que se verificou uma 

interagao entre os dois fen6menos. 

Hoje o metoda tem aplicagao a qualquer tipo de pessoa, fisica ou juridica, 

com finalidades lucrativas ou nao, que tenha necessidade de exercer atividades 



economicas para alcanc;ar suas finalidades, mesmo que tais atividades economicas 

nao s~jam atividades-fim. 

5.2.1 Grupo de Pessoas e de lnteresses que Necessitam da lnformac;ao 

Contabil 

Equipe de Professores FEA/USP (2006, p. 22) afirmam que "Tendo em mente 

as premissas trac;adas no item anterior, e necessaria delinear resumidamente o tipo 

e qualidade da informac;ao que a contabilidade deve estar em condic;oes de fornecer 

a varios grupos de pessoas cujos interesses nem sempre sao coincidentes, embora 

nao se chegue ao exagero de afirmar que sejam conflitantes". 

Sao inumeras as pessoas que utilizam as informac;oes contabeis, de acordo 

com seus interesses. 

• S6cios, acionistas e proprietaries de quotas societarias de maneira 

geral; 

• Administradores, diretores e executivos dos mais variados escaloes; 

• Bancos, capitalistas, emprestadores de dinheiro; 

• Governo e economistas governamentais; 

• Pessoas fisicas. 

5.2.2 Finalidades Para as Quais se Usa a lnformacao Contabil 

Embora tais finalidades possam ser catalogadas de varias formas, serao aqui 

agrupadas em duas basicas: 

• Finalidade de controle; 

• Finalidade de planejamento 

Controle pode ser conceituado como um processo pelo qual a alta 

administrac;ao se certifica, na medida do passive!, de que a organizac;ao esta agindo 

em conformidade com os pianos e politicas trac;ados pelos donas de capital e pela 

propria alta administrac;ao. 

Equipes de professores FEA/USP (2006, p. 24) afirmam que a informac;ao 

contabil e util ao processo de controle das seguintes formas: 

• Como meio de comunicac;ao. 

• Como meio de motivac;ao. 



• Como meio de verificagao. 

Planejamento, par sua vez, eo processo de decidir que curso de agao devera 

ser tomado para o futuro. Normalmente o processo de planejamento consiste em 

considerar varios cursos alternativos de agao e decidir qual o melhor. 



6. DEMONSTRACOES FINANCEIRAS 

6.1 Conceito 

Os dados coletados pela contabilidade sao apresentados periodicamente aos 

interessados de maneira resumida e ordenada, formando, assim, os relat6rios 

contabeis. 

Os relat6rios sao elaborados de acordo com a necessidade dos usuarios. 

Evidentemente, por exemplo, o relat6rio anual de uma farmacia destacara muito 

menos pormenores que o de uma siderurgica, que, normalmente tem um numero 

elevado de proprietarios, grande volume de neg6cios, diversos tipos de impastos a 

recolher, opera<;oes em muitas agencias bancarias . 

. Dos inumeros relat6rios que ha em contabilidade, destacam-se aqueles que 

sao obrigat6rios de acordo com a legisla<;ao brasileira. Estes relat6rios sao 

conhecidos como Demonstra<;oes Financeiras ou, ainda, Demonstra<;oes Contabeis. 

6.2 Principais Demonstra<;oes Contabeis. 

As quatro principais Demonstra<;oes Financeiras obrigat6rias conforme a Lei 

6.404/76 art. 176 paragrafo unico. 

• Balan<;o Patrimonial (BP); 

• Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio (ORE)_ 

• Demonstra<;ao dos Lueras e Prejufzos Acumulados (DLPA) 

• Demonstra<;ao de Fluxo de caixa, exceto no caso de companhia 

fechada com patrim6nio liquido, na data do balan<;o, inferior a R$ 2 

milhoes; e 

• Demonstra<;ao das Muta<;oes do Patrim6nio Lfquido (DMPL); 

• Demonstra<;ao do Valor Adicionado (Esta demonstra<;ao e obrigat6ria 

apenas para as companhias de capital aberto, para as demais e 
facultative). 



6.3 Balanco Patrimonial 

0 Balan9o Patrimonial e uma das mais importantes demonstra9oes contabeis, 

por meio do qual podemos apurar a situa9ao patrimonial e financeira de uma 

entidade em determinado momenta. Nessa demonstra9ao, estao claramente 

evidenciados o Ativo, o Passivo eo Patrim6nio Liquido da entidade. 

6.3.1 Ativo 

0 ativo compreende, de forma simplificada, os bens e os direitos da entidade 

expressa em moeda; caixa, bancos (ambos constituem disponibilidades financeiras 

imediatas), im6veis, vefculos, equipamentos, mercadorias, tftulos a receber, clientes 

(estes ultimos sendo quantias que terceiros devem a entidade em virtude de 

transa9oes de credito, como emprestimos de dinheiro ou vendas a prazo) sao alguns 

dos valores, bens e direitos que uma empresa normalmente possui. Os 

componentes do Ativo sao classificados de acordo com a destina9ao especifica que 

varia segundo os fins da entidade. 

Todos os elementos componentes do Ativo acham-se discriminados do lado 

esquerdo do Balan9o Patrimonial. 

No Ativo, as contas serao dispostas em ordem decrescente de grau de 

liquidez dos elementos nelas registradas (Lei n°. 60404/76, art. 178, 1°). 

Divisao do ativo. 

0 Ativo, quanta a sua estrutura9ao e apresenta9ao, e dividido conforme a Lei 

n°. 6.404/76, Art. 178, 1°, nos seguintes grupos: 

1. Circulante; 

2. Ativo Nao Circulante 

• Realizavel a Longo Prazo; 

• lnvestimentos; 

• Permanente; 

• lntangfvel. 



Ativo Circulante 

. Serao classificadas no Ativo Circulante as contas que representam em 

disponibilidades os direitos realizaveis no curso do exercfcio social seguinte e as 

aplicac;oes de recursos em despesas do exercfcio social seguinte (art. 179, 1). 

Na empresa em que o ciclo operacional tiver maior durac;ao que o exercfcio 

social, a classificac;ao no circulante tera por base o prazo desse ciclo (art. 179, 

paragrafo unico). 

0 ativo circulante e dividido da seguinte forma: 

• Disponfvel; 

• Direitos/Creditos; 

• lnvestimentos Temporaries; 

• Estoques; 

• Despesas do Exercicio Seguinte; 

Disponivel 

Sao os recursos financeiros que se encontra a disposic;ao imediata da empresa, 

compreendendo os meios de pagamento em moeda e em outras especies, os 

depositos bancarios a vista e os titulos de liquidez imediata. Entre as contas 

passfveis de classificac;ao neste grupo encontramos: 

• Caixa; 

• Banco Conta Depositos a Vista; 

• Aplicac;oes de Liquidez lmediata. 

Dire itos/C red itos 

Sao os titulos de credito, quaisquer valores mobiliarios e os outros direitos. 

Entre as contas classificaveis nesse grupo destacamos: 

• Clientes; 

• Devedores; 

• Tftulos a Receber; 

• Duplicatas a Receber. 



lnvestimentos Temporarios 

Sao as aplicagoes em titulos e valores mobiliarios, registraveis no exercicio seguinte 

ou em agoes adquiridas em Balsa de Valores, ou, ainda, na aquisigao de bens com 

intengao de venda. 

Um exemplo de investimento passive! de classificagao nesta conta sao os 

im6veis destinados a venda, que nao sao utilizados na atividade fim da empresa e, 

que estao passives de venda. 

Estoques 

Sao os valores referentes a existencia de produtos acabados, produtos em 

elaboragao, materias-primas, mercadorias, materiais de consumo e outros valores 

relacionados as atividades-fins da empresa. Contas que podemos classificar sao: 

• Mercadorias (Estoque); 

• Materias-Primas; 

• Produtos em Elaboragao; 

· Despesas do Exercicio Seguinte 

Sao as aplicag6es em gastos que tenham realizagao no curso do periodo 

subsequente a data do Balango Patrimonial. Entre as contas que estao passiveis de 

classificagao neste grupo estao: 

• Premios de Seguros a Apropriar; 

• Juras a Veneer; 

• Encargos Financeiros Antecipados. 

Ativo Nao Circulante 

0 Ativo nao Circulante e composto pelo Ativo Realizavel a Longo prazo, 

lnvestimentos, lmobilizado e lntangivel. 
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Realizavel a Longo Prazo 

Serao classificadas no Ativo Nao Circulante as contas que representam os 

direitos realizaveis ap6s o termino do exercfcio social seguinte, assim como os 

derivados de vendas, adiantamentos ou emprestimos a sociedades coligadas ou 

controladas, diretores, acionistas ou participantes no Iuera da empresa, que nao 

constituirem neg6cios usuais na exploragao do objeto da empresa (Lei n°. 6.404/76, 

art. 179, II). 

Na empresa em que o ciclo operacional tiver duragao maior que o exercicio 

social, a classificagao no realizavel a Iongo prazo tera por base o prazo desse ciclo 

(Lei n°. 6.404/76, art. 179, paragrafo unico). 

0 ativo Realizavel a Longo Prazo e dividido da seguinte forma: 

• Direitos/Creditos; 

• lnvestimentos Temporarios. 

Dire itos/C red itos 

Sao os ativos representativos de direitos cujos prazos esperados para 

realizagao se situem ap6s o termino do exercfcio social seguinte e aqueles que 

independentemente do prazo de vencimento, a lei assim o determine. 

Classificam-se nesse grupo de contas, em principia, classificaveis no Ativo 

Circulante, mas que pelo prazo de realizagao ou por forga da lei, sao classificadas 

neste grupo; 

. Podemos destacar as seguintes contas: 

• Emprestimos a Coligadas; 

... · .. _ "W'><:•~Y~~RI.3~~~1:9.:~.-~8if:E1~?T~.?;~ ....... _ . • ···---" ··- · 
• Emprestimos a Acionistas. 

/nvestimentos Temporarios 

Sao classificadas nesse grupo as contas representativas das aplicagoes 

financeiras em titulo e valores mobiliarios com vencimento para ap6s o termino do 

exercicio social seguinte. 

Podemos destacar como exemplo: Titulos Mobiliarios 



Despesas Antecipadas 

Esse grupo apresenta as contas que registram despesas pagas antecipadamente, 

que competem ao periodo posterior ao termino do exercicio social. 

Exemplo: Premios de Seguros a Apropriar. 

lnvestimentos 

Sao as participagoes permanentes em outras sociedades e os direitos de 

qualquer natureza, nao-classificados no Ativo Circulante, e que nao se destinem a 
manutengao da atividade da companhia ou da empresa (Lei n°. 6.404/76 art. 179, 

II I). 

Podemos destacar como classificaveis nesse grupo: 

• Participagoes em Outras Empresas; 

• Agoes de Empresas Coligadas; 

• Terrenos para Utilizagao Futura; 

lmobilizado 

· Sao os direitos que tenham par objeto bens destinados a manutengao das 

atividades da companhia e da empresa ou exercidos com essas finalidades, 

inclusive os de propriedade industrial ou comercial (Lei n°. 6.404/76, art. 179, IV). 

Entre as contas classificaveis nesse grupo destacamos: 

• M6veis e Utensilios; 

• Maquinas e Equipamentos; 

• Veiculos; 

• lm6veis; 

• Marcas e Patentes. 

· lntangivel 

Bens lntangiveis sao aqueles bens que nao podem ser tocados ou vistas, 

porque sao incorp6reos (nao tem corpo). Ou seja, ativo intangivel poderia ser 



definido, em termos praticos, como aquele que possui valor economico, mas carece 

de substancia ffsica. 

Para muitos especialistas a etimologia da palavra intangivel nao confirma a 

defini9ao contabil dessa categoria de ativo. lsso porque, a exemplo de contas a 

receber, despesas pagas antecipadamente, aplicac;oes financeiras etc_ nao possuem 

qualquer caracterfstica de tangibilidade, e, no entanto nao pertencem ao grupo dos 

intangfveis. 

Um ativo intangfvel deve possuir as quatro caracteristicas que definem um 

ativo, ou seja: 

• Correspondente a definic;ao apropriada; 

• E mensuravel; 

• E relevante; 

• E preciso . 

. lsto significa que o ativo intangivel, assim como quaisquer ativos devem 

proporcionar a gerac;ao de beneficios economicos futuros provaveis, obtidos ou 

controlados pela entidade em consequencia da transac;ao ou eventos passado. Ah§m 

disso, devem representar uma aplicac;ao de capital, de natureza relativamente 

permanente, indispensavel aos objetivos da empresa cujo valor reside em direitos de 

propriedade que sao legalmente conferidos aos seus possuidores. 

Normalmente os ativos resultam de situac;oes em que houve desembolso de 

caixa, e enquanto nao aparecem na demonstrac;ao de resultado significa dizer que 

sao gastos diferidos. Da mesma forma, os ativos intangiveis tambem resultam do 

deferimento de desembolsos com servic;os, em contraste com desembolso com 

bens_ Na literatura contabil sao conhecidos como despesas diferidas e por outras 

como intangiveis tradicionais_ 

a) Mensuracao dos Ativos lntangiveis 

A mensurac;ao de um Ativo lntangivel pode ser extremamente dificil, 

principalmente aqueles nao identificados ou separaveis. Quando o intangivel pode 

ser identificado ou separavel, a medida mais informativa seria o valor presente de 

seus beneficios projetados. No entanto, normalmente utiliza-se para efeito de 

registro contabil o custo de aquisic;ao, por sua maior objetividade_ 



Ha outras situagoes especificas, como por exemplo: 

• lntangiveis comprados, individualmente ou como parte de um conjunto 

de ativos: a determinagao do custo pode ser identica ao calculo do 

custo de instalagao e equipamentos e condigoes similares. 

• lntangiveis desenvolvidos internamente: o calculo do custo envolve 

problemas de custos conjuntos, como por exemplo, patentes pode 

resultar de despesas conjuntas de pesquisa e desenvolvimento, e 

diversas marcas podem ser objetos de uma mesma campanha 

publicitaria. Esse problema pode ser resolvido com o uso de metodos 

de custeio, mas os resultados podem ser arbitrarios. 

• Ac;oes de fundador em troca dos servigos especializados, em inicio de 

operac;ao de empresa: este servic;os sao reconhecidos como ativo 

intangivel. No entanto, a determinagao do custo e dificil, uma vez que, 

na fase de desenvolvimento da empresa, raramente seria possivel 

negociar ac;oes. Uma solugao seria estimar o valor da ac;ao com base 

no valor de outras ac;oes no mercado de capitais. 

b) Ativos lntangiveis com Dura~ao Limitada 

Alguns intangiveis possuem vida legal maxima, tais como: patentes direitos 

de reprodugao e algumas franquias. Onde raramente sua vida economica e superior 

a essa vida legal, devido as condigoes de demanda ou obsolescencia. Entretanto, se 

for possivel que o valor seja estendido alem da vida legal, o custo ou outro valor 

devera ser amortizado durante este prazo. 

Por ser a vida util dos Ativos lntangiveis de dificil determinagao, pois dada 

ativo tende a ser especial, mesmo a experiencia torna-se sem utilidade. Desta 

forma, cada caso deve ser analisado em termos de suas pr6prias circunstancias e 

expectativas. 

c) Ativos lntangiveis com Dura~oes lndefinidas 

Ha Ativos lntangiveis que nao possuem durac;ao definida, tais como: marcas, 

custo de organizac;ao e goodwill. 



Alguns autores defendem que devido a essa caracteristica, tanto a vida util 

quanta o ritmo de amortizac;ao sao normalmente arbitrarios, logo, nao possuem 

fundamento 16gico, sem o qual nao teria razao que a amortizac;ao tivesse sido 

efetuada. 

No entanto, a amortizac;ao baseia-se no argumento de que todos os ativos 

intangiveis representam beneficios que devem vinculados a receitas geradas 

periodos futuros, alem disso, como os intangiveis perdem seu valor ao Iongo do 

tempo, devem ser amortizados ao Iongo do periodo que se espera ser beneficiado 

mesmo que esse prazo seja estimado. 

6.3.2 Passivo 

0 Passivo compreende as origens de recursos representados por obrigac;oes. 

As contas que compoem o passivo sao dispostas em ordem crescente dos prazos 

de exigibilidade, estabelecidos ou esperados, observando-se iguais procedimentos 

para os grupos e subgrupos. 

Estao representadas no passivo as obrigac;oes da empresa, inclusive 

financiamentos para aquisic;ao de direitos do ativo permanente. (Lei n°. 6.404/76 art. 

180). 

A divisao do passivo e feita da seguinte forma: 

1. Passivo Circulante; 

2. Passivo Nao Circulante; 

3. Patrimonio Liquido. 

• Capital Social; 

• Reservas de Capital; 

• Ajustes de Avaliac;ao Patrimonial; 

• Reservas de Lueras; 

• Ac;oes em Tesouraria; 

• Prejuizos Acumulados 



Passivo circulante 

Serao classificados no passive circulante as contas representativas das 

obrigagoes conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos de vencimento 

situem-se no curso do exercfcio subsequente a data do Balango Patrimonial (Lei n° 

6.404/76 art. 180). 

Nesse grupo incluem-se, entre outras, as seguintes contas; 

• Fornecedores; 

• Credores; 

• Titulos a Pagar; 

• Impastos a Pagar. 

Passivo Nao Circulante 

Exigivel a Longo prazo 

Classificam-se no Passive Exigfvel a Longo Prazo as contas de obrigagoes 

conhecidas e os encargos estimados, cujos prazos estabelecidos ou esperados 

situem-se ap6s o termino do exercfcio social seguinte (Lei n°. 6.404/76, art. 180). 

As contas classificaveis nesse grupo, entre outras, serao: 

• Emprestimos Bancarios; 

• Titulos a Pagar; 

• Impastos a Pagar. 

Patrimonio Liquido 

0 Patrim6nio Liquido compreende os recursos pr6prios da entidade, ou seja, 

a diferenga a maior do ativo sobre o passive. 

Divisao do Patrimonio Liquido 

Sao os valores aportados pelos proprietaries e os decorrentes de 

incorporagoes de reservas e lucros. 



Capital Social 

Discriminara o montante subscrito e, por dedugao, a parcela ainda nao 

realizada (Lei n°. 6.404/76, art. 181 ). 

• Capital subscrito; 

• (-) Capital Nao-lntegralizado ou Capital a lntegralizar; 

Reservas de Capital 

Serao classificados como reservas de capital as contas que registrarem a 

contribuigao do subscritor de ac;oes que ultrapassar o valor nominal e a parte do 

prego de emissao das agoes que ultrapassar o valor nominal e a parte do prego de 

emissao das agoes sem valor nominal que ultrapassar a importancia destinada a 
formac;ao do capital social, inclusive nos casos de conversao em ac;oes de 

debentures ou partes beneficiarias, produto da alimentac;ao das partes beneficiarias 

e bonus de subscrigao, o premia recebido na emissao de debentures, as doagoes e 

as subvenc;oes para investimentos (Lei n°. 6.404/76, art. 182, 1°). 

Sao consideradas contas de reservas de capital: 

• Agio na Emissao de Agoes; 

• Produto da Alienac;ao de Partes Beneficiarias; 

• Produto da Alienagao de Bonus de Subscrigao; 

Ajustes de A valiac;ao Patrimonial 
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computadas no resultado do exercfcio em obediencia ao regime de competencia, as 

contrapartidas de aumentos ou diminuic;oes de valor atribuido a elementos do ativo 

(§5° do art. 177, inciso I do caput do art. 183 e §3° do art. 226 desta lei) e do passivo 

em decorrencia da sua avaliac;ao a prec;o de mercado (Lei 11.638/07 art. 182 §3°). 

Sao classificadas como contas de reservas de reavaliac;ao: 

• Ajustes de Avaliagoes de lm6veis; 

• Ajuste de Avaliac;oes de Obras de Artes. 



Reservas de Iueras 

Serao classificadas como reservas de Iueras as contas constituidas pela 

apropriagao de Iueras da companhia (Lei n°. 6.404/76, art. 182, 4°). 

Entre as contas classificadas neste grupo podemos destacar: 

• Reserva Legal; 

• Reserva Estatutaria; 

• Reservas para Contingencias; 

• Reservas de Lueras a Realizar; 

• Reserva de Lueras para Expansao; 

• Reserva Especial. 

Agoes em tesouraria 

Essa conta representa o valor despendido pela empresa na aquisigao de 

agoes pr6prias, para simples manutengao em tesouraria. Sera contabilizado nessa 

conta o valor efetivamente pago na aquisigao das ac;oes, independentemente do seu 

valor nominal, patrimonial ou cotagao de mercado . 

. As agoes adquiridas para permanencia em tesouraria nao terao direito a 

dividendos enema voto. 

A Lei n° 6.404/76 determina em seu art. 30, 1°, b, que a companhia podera 

adquirir suas pr6prias ac;oes para permanencia e tesouraria, desde que ate o valor 

do saldo dos Iueras ou reservas, exceto a legal, e sem diminuic;ao de Capital Social 

ou por doagao. 

Prejufzos Acumulados 

Sao apresentadas as contas relativas aos prejuizos nao compensados, este 

apresentado como parcela redutora (-). 

Nesse grupo apresentara somente uma das contas, isto e, jamais figurara no 

mesmo exercicio social a apresentagao das duas contas: 

• (-) Prejuizos Acumulados. 



Estruturac;ao 

· 0 Balango Patrimonial, de acordo com a Legislagao, apresentara a seguinte 

estrutura: 

Quadro 6.1 Estrutura do Balango Patrimonial 

BALANCO PATRIMONIAL 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE PASSIVO CIRCULANTE 

Disponibilidade PASSIVO NAO CIRCULANTE 

Valores Realizaveis a Curto Prazo Exigfvel a Longo Prazo 

Estoques PATRIMONIO LlOUIDO 

Despesas Antecipadas Capital Social 

ATIVO NAO CIRCULANTE Reservas de Capital 

Realizavel a Longo Prazo Ajustes de avaliagao Patrimonial 

I nvestimentos Reservas de Lueras 

lmobilizado Ag6es em Tesouraria 

lntangivel Prejuizos Acumulados 

6.4 Demonstracao do Resultado do Exercicio (ORE) 

6.4.1 Conceito 

A Demonstragao do Resultado e a demonstragao contabil destinada a 

evidenciar a composigao do resultado formado em um determinado periodo da 

existencia da entidade. 

A determinagao do resultado, observando o princfpio de competencia 

evidenciara a formagao dos varios niveis de resultados mediante confronto entre as 

receitas e os correspondentes custos e despesas (Normas Brasileiras de 

Contabilidade- NBC-T-3). 

A Legislagao Tributaria determina a sua apresentagao ao final do exercfcio 

socia~ (1/1 a 31/12). 



6.4.2 Conteudo 

A demonstragao do resultado apresentara as receitas e os ganhos do 

periodo, independentemente do seu recebimento, e os custos, despesas, encargos 

e perdas pagos ou incorridos, correspondentes a esses ganhos e receitas. 

6.4.2.1 Componentes da receita Operacional Bruta. 

Receita significa a entrada ou ingresso de dinheiro, e, especialmente, o fruto 

das operagoes da atividade empresarial. A expressao generica adapta-se mais as 

instituigoes ou entidades sem fins lucrativos, a expressao especifica emprega-se, 

usualmente, nas empresas, a receita derivada de vendas. 

As vendas representam, no sistema dos resultados, os meios patrimoniais 

aptos a gerarem a satisfagao da necessidade de obter resultados. 

A demonstragao das vendas, todavia, cerca-se de um conjunto de eventos 

que, na atualidade, merece observagoes especiais; na ausencia, o que se visa e 

traduzir 0 que e, efetivamente, Receita por Vendas e destacar, dos valores, OS 

adicionais ao prego que nao sao legitimas operagoes resultantes dos neg6cios. 

a) Vendas de mercadorias e Produtos 

A Receita Bruta de Vendas corresponde o produto da venda de bens nas 

operagoes de contra propria. Deve ser adicionado a receita bruta, para calculo da 

receita liquida, o credito premia de IPI decorrente da exportagao incentivada. Na 

receita bruta nao se incluem os impastos nao cumulativos cobrados destacadamente 

(RIR/80, Art. 179 e IN-SRF, 51/78). 

A empresa utilizara, para registrar suas operagoes relativas as vendas de 

bens, as seguintes contas: 

• Vendas; 

• Vendas de Produtos; 

• Vedas de Mercadorias. 



b) Receita de Servicos 

. A Receita Bruta de Servic;;os corresponde o prec;;o dos servic;;os prestados. 

Sao contas representativas das receitas de servic;;os: 

• Vendas de Servic;;os; 

• Receita de Servic;;os. 

6.4.2.2 Dedutores da Receita Operacional Bruta 

As deduc;;oes das vendas compreendem as operac;;oes de vendas canceladas, 

devoluc;;oes de vendas, descontos incondicionais, abatimentos concedidos e ainda 

os impastos incidentes sabre as vendas. 

A receita liquida operacional e resultante da receita bruta operacional menos 

as de9uc;;oes das vendas. 

a) Vendas Canceladas e Devolu<;oes. 

Correspondem a anulac;;ao de valores registrados como receita bruta de 

vendas e servic;;os, eventuais perdas ou ganhos decorrentes de cancelamento de 

vendas ou de rescisao contratual nao devem afetar a receita liquida de vendas e 

servic;;os, mas serao computadas nos resultados operacionais (IN-Srf 051/78). 

As perdas serao consideradas como Outras Despesas Operacionais; os 

ganhos, como Outras Receitas Operacionais. 

A empresa podera utilizar as seguintes contas, para registrar esses fatos: 

• Vendas Canceladas; 

• Devoluc;;oes de Vendas. 

b) Descontos lncondicionais e Abatimentos 

Somente serao considerados Descontos lncondicionais as parcelas redutoras 

do prec;;o de venda, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura 

de servic;;os e nao dependerem, para a sua concessao, de event a posterior a 
emissao desses documentos (IN-SRF 051/78). 

Os abatimentos sao parcelas redutoras do prec;;o de venda, nao figurando no 

documento fiscal, mas originados por um evento (mercadoria avariada, em 

desacordo como pedido) posterior a emissao desse documento. 



Quando da ocorrencia dos fatos, a empresa utilizara as contas: 

• Descontos Comerciais; 

• Descontos lncondicionais; 

• Abatimentos sabre Vendas; 

c) Tributos lncidentes Sobre as Vendas. 

Sao incidentes sabre as vendas os tributos que guardam proporcionalidade 

com o prec;o de venda efetuada ou dos servic;os prestados, mesmo que o respectivo 

montante integre a base de calculo, tais como o Impasto sabre Circulac;ao de 

Mercadorias e Prestac;ao de Servic;os de Transporte lnterestadual e lntermunicipal e 

de Comunicac;oes (ICMS), o Impasto sabre Servic;os de Qualquer Natureza (ISQN) e 

o Impasto de lmportac;ao (IE). 

lncluem-se tambem como tributos incidentes sabre as vendas: 

b) As taxas que guardam proporcionalidade com o prec;o de venda; 

c) As parcelas de contribuic;oes mensais, calculadas sabre a receita bruta de 

. venda e servic;os (ADN-CST 043/88). 

A empresa devera registrar em contas especificas os fatos que ocorrem em 

relac;ao as deduc;oes de vendas; 

• Impasto sabre Vendas; 

• Impasto sabre Circulac;ao de Mercadorias e Servic;os (ICMS); 

• Impasto sabre Servic;os (ISS); 

d) Provisao para Ajuste a Valor Presente 

0 advento da Lei 11.638/07 tem desencadeado amplas discussoes sabre o 

papel· da contabilidade como instrumento consolidador da participac;ao brasileira no 

cenario globalizado, ganhando destaque diversos aspectos, dentre os quais a 

metodologia da identificac;ao do valor presente para a gerac;ao de demonstrac;oes de 

possibilitem a comparabilidade dos dados, a despeito de nao se tratar de inovac;ao, 

portanto o metoda ja era previsto na legislac;ao. 



Movido pelo intento de ampliar a qualidade das informac;oes, dentre outros o 

legislador determinou: 

VIII - os elementos do ativo decorrentes de operac;oes de Iongo prazo 

serao ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando 

houver efeito relevante (Art. 183 Lei n°. 6.404/76). 

Ill -as obrigac;oes, encargos e riscos classificados como passivo exigfvel 

a Iongo prazo serao ajustados ao seu valor presente, sendo os demais 

ajustados quando houver efeito relevante (Art.184, Lei n°. 6.404/76). 

Em respeito a inter-relac;ao entre OS dispositivos, e importante invocar 0 

conceito sabre o tema apresentado pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC): 

Valor presente e aquele que expressa o montante ajustado em func;ao do 

tempo a transcorrer entre as datas da operac;ao e do vencimento, de 

credito ou obrigac;ao de financiamento, ou de outra transac;ao usual da 

entidade, mediante deduc;ao dos respectivos encargos financeiros, com 

base na taxa contratada ou na taxa media de encargos financeiros, 

praticado no mercado (Resoluc;ao CFC n°. 732/92, subitem 4.1.7). 

Esta noc;ao revela que as demonstrac;oes contabeis atingem o objetivo de 

informar o publico alva quando expoem na data de sua elaborac;ao os elementos 

patrimoniais representados par valores coerentes com o publico em foco, 

esquivando-se dos desvios gerados pela utilizac;ao de valores futuros. 

Deve ser ressaltado o alcance da medida, segundo o posicionamento da 

Comissao de Valores Mobiliarios (CVM): 

Todos os elementos integrantes do ativo e do passivo, quando 

decorrentes de operac;oes de Longo Prazo, devem ser ajustados ao seu 

valore presente. Havendo efeitos relevantes, devem tambem ser ajustados 

os ativos e passivos decorrentes de operac;oes a curta prazo, esse 

procedimento e 0 unico que permite a homogeneizac;ao das operac;oes, 

possibilitando a apresentac;ao de demonstrac;oes financeiras compativeis 

entre as diversos tipos de empresas, independentemente de operarem 

preponderantemente a vista ou a prazo (Oficio - circular/CVM/SNC/SEP 

n°. 01/07' item 1.1.4) 

De forma analoga, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) esclarece que 

devem ser ajustados a valor presente: 



- Os direitos, tftulos de credito e quaisquer outros creditos mercantis, 

financeiros e outros prefixados. (subitem 4.2.2.4) 

-As obrigagoes de financiamento com valor prefixado (subitem 4.3.4) 

- As demais obrigagoes com valor nominalmente fixado, e com prazo para 

pagamento (Resolugao CFC n°. 732/32, subitem 4.3.5) 

Adicionalmente, o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) oriente: 

As parcelas dos encargos financeiros prefixados nao incorridos sao 

registradas separadamente e demonstradas como valores redutores das 

contas do grupo que lhes deram origem (Resolugao CFC n°. 732/32 

subitem 4.1.4). 

Toda via a Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) adverte: 

0 conceito de ajuste a valore presente nao se limita a expurgar expectativas 

inflacionarias embutidas nos ativos e passivos ditos nao indexados formalmente, 

pois: 

Ele e mais amplo, estendendo-se, tambem, aos juros reais embutidos nas 

operagoes a prazo. Por esse conceito, o valor atual ou valor presente de 

um ativo a receber e inferior ao valore que se espera receber no seu 

vencimento. Assim, quanta maior for a inflagao (ou expectativa de inflagao) 

e o prazo de vencimento, maior tende ser a distorgao causada pela falta 

de ajuste a valor presente (Parecer de Orientagao da CVM n°. 21/90). 

A implicagao pratica destas orientagoes e a de que, sem prejuizo de outras, 

as empresas reguladas pela Comissao de Valores Mobiliarios (CVM) ou pelo 

Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ao se depararem com elementos 

patrimoniais que evidenciem a concessao de prazo para a sua realizagao 

(recebimento ou pagamento), deverao se utilizar da tecnica de ajuste a valor 

presente, sempre que o impacto for relevante em suas demonstragoes contabeis. 

6.4.2.3 Dedutores da Receita Operacional Liquida. 
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bens e servigos. 

0 custo da aquisigao de mercadorias destinadas a revenda incluira os de 

transportee seguro ate o estabelecimento do contribuinte e os tributos nao 

recuperaveis devidos na aquisigao ou importagao. 



· 0 custo da produgao de bens ou servigos compreendera: 

• 0 custo de aquisigao de materias-primas e quaisquer outros bens ou 

servic;os aplicados ou consumidos na produgao, inclusive os de 

transporte e seguro; 

• Os custos do pessoal aplicado na produgao; 

• Os custos de locagao, manutengao e reparos e os encargos de 

depreciagao dos bens aplicados na produgao; 

• Os encargos de amortizagao, diretamente relacionados com a 

produgao, bern como encargos de exaustao dos recursos naturais 

utilizados na produc;ao; 

. A aquisigao de bens de consumo eventual, cujo valor nao exceda a 5% do 

custo total dos produtos vendidos no perfodo-base anterior, podera ser registrada 

diretamente como custo (RIR/80, arts. 182 e 183). 

A receita operacional lfquida diminufda do custo de aquisic;ao e do de 

produc;ao dos bens ou servic;os resultan3 no lucro operacional bruto (RIR/80. arts. 

176 e 177). 

Sao contas representativas dos custos: 

• Gusto das Mercadorias Vendidas (GMV); 

• Gusto dos Produtos Vendidos (GPV); 

• Gusto dos Servigos Prestados (GSP). 

6.4.2."4 Despesas e Outras Receitas Operacionais. 

As despesas admitidas sao as usuais ou normais no tipo de transagao, 

operac;oes ou atividades da empresa, entendendo-se como necessarias as pagas ou 

incorridas para a realizac;ao das transac;oes ou operac;oes exigidas pela atividade da 

empresa (RI/80 art. 191 ). 

Glassificam-se ainda nesse grupo as receitas oriundas como acess6rias das 

atividades da empresa. 

Para determinarmos o lucro operacional liquido deveremos excluir e adicionar 

o Iuera bruto operacional: 



a) Despesas com Vendas. 

Sao agregadas nesse grupo todas as despesas diretamente relacionadas 

com as vendas de mercadorias, produtos e servic;os da empresa. 

As contas que representam despesas com vendas: 

• Salaries dos Vendedores; 

• Comissoes Sabre Vendas; 

• Encargos Sociais do Setor de Vendas; 

• Despesas com Viagens de Vendedores; 

• Fretes Sabre Vendas; 

• Constituic;ao da Provisao para CLD. 

b) Despesas Financeiras. 

· As despesas financeiras representam basicamente o custo das operac;oes de 

empn§stimos e financiamentos. 

Nesse grupo devem figurar as contas: 

• Despesas Bancarias; 

• Descontos Financeiros Concedidos; 

• Juras Pagos. 

c) Receitas Financeiras. 

As receitas provenientes de aplicac;oes financeiras representam 

genericamente ama alternativa para a utilizac;ao de numerario em excesso, em giro 

na empresa. 

Algumas contas pertencentes a esse grupo: 

• Descontos Financeiros Obtidos; 

• Juras Auferidos. 



d) Despesas Administrativas 

Nesse grupo sao agregadas todas as despesas relacionadas com a 

administrac;ao da empresa. 

Elenco de contas que usualmente representam despesas classificaveis como 

administrativas. 

• Encargos Sociais Administrativos; 

• Alugueis administrativos; 

• Material de Expediente; 

• Despesas de Viagens; 

• Agua, Luz e Telefone. 

e) Outras Despesas Operacionais 

Sob este titulo geralmente sao agrupadas as despesas operacionais nao 

classificaveis em outro subgrupo das despesas operacionais. E necessaria ressaltar, 

entretanto, que se alguma dessas "outras" despesas operacionais tiver valor 

relevante, sera necessaria identificar, pelo titulo, e sua natureza. 

As contas mais freqOentes nesse tipo de despesas sao: 

• Mercadorias Danificadas; 

• Quebras de Estoques; 

f) Outras Receitas Operacionais. 

Estao agrupadas sobe este titulo as receitas operacionais nao-classificaveis 

em outro subgrupo, mas que estao relacionadas como o objetivo do neg6cio da 

empresa. 

Nesse grupo encontramos as contas: 

• Recuperac;ao de Creditos lncobraveis; 

• Vendas de Sucatas. 



6.4.2.5 Outras Dedu~oes 

0 resultado do exercicio antes da contribuigao social e proveniente da adigao 

das receitas nao-operacionais e da exclusao das despesas nao-operacionais ao 

Luera Operacional Uquido. 

a) Contribui~ao Social Sobre o Lucro Liquido. 

Contribuigao social sabre o Iuera e tributo devido pela empresa, calculado 

com base na legislagao especifica. 

A conta representativa na demonstragao sera Contribuigao Social Sabre o 

Luera Liquido (CSLL). 

b) Provisao Para o Impasto de Renda 

Impasto de Renda e tributo que a empresa deve pagar sabre o Iuera gerado 

por suas operagoes. 

0 Impasto de Renda tem incidencia sabre o Iuera real e nao sabre o Iuera 

contabil. 

A conta representativa na demonstragao sera: 

Provisao para o Impasto de Renda. 

c) Participa~oes e Contribui~oes 

As participagoes, na representagao da Demonstragao do Resultado do 

Exercicio, apresentara a seguir do resultado do exercfcio ap6s o IR. 

. As participagoes e contribuigoes representam parcelas do Iuera a serem 

pagas a determinados favorecidos, nos termos estabelecidos pelo estatuto de cada 

companhia. 

lncluldas nesse grupo estao as participagoes de debentures, de empregados, 

de administradores e de partes beneficiarias. 

Algumas companhias preveem em seus estatutos a destinagao anual de uma 

parcela dos Iueras como contribuigao a instituigoes ou fundos de assistencia ou 

previdencia de empregados. 

No grupo de participagoes e contribuigoes sao usuais as contas: 



• Participagoes de Debentures; 

• Participagoes dos Empregados; 

• Participagoes dos Administradores; 

• Participagoes das Partes Beneficiarias. 

Do Resultado do Exercicio ap6s o IR, excluindo-se participagoes, teremos o 

Luera ou Prejufzo Lfquido do Exercfcio. 

6.4.2.6 Apresentacao e Estruturacao da demonstracao do Resultado do 

Exercicio 

Para fins de apresentagao da demonstragao, bern como para fornecer 

informagoes a empresa, as despesas e receitas sao agrupadas sob tftulos 

indicatives de sua natureza, reunindo inumeras contas que tem natureza Similar ou 

algo em comum. 

De acordo com a Lei n°. 6.404/76, art 187 a Demonstragao do Resultado do 

Exercicio discriminara: 

Quadro 6.4 Apresenta a Estrutura da Demonstragao de Resultado do Exercfcio. 

Demonstracao do Resultado do Exercicio 

Vendas 

Receita de Prestagao de Servigos 

(-) IPI Faturado 

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 

(-) Devolugoes de Vendas 

(-) Abatimentos Sobre Vend as 

(-) Descontos Comerciais (lncondicionais) 

(-)Impastos Sobre Vendas 

(-) Provisao Para Ajuste a valor Presente (Lei 11.638/07) 

RECEITA OPERACIONAL LiOUIDA 

(-)Gusto das Mercadorias Vendidas 



(-) Gusto dos Servic;os Prestados 

(-)Gusto dos Produtos Vendidos 

LUCRO OU PREJUiZO OPERACIONAL BRUTO 

(-) Des pes as Com Vend as 

(-) Despesas Financeiras 

(+) Receitas Financeiras 

(-) Despesas Administrativas 

(-) Outras Despesas Operacionais 

(+) Outras Receitas Operacionais 

LUCRO OU PREJUiZO OPERACIONAL BRUTO 

(+) Ganhos de Capital 

(-) Perdas de Capital 

RESUL TADO DO EXERCiCIO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA (IR) E DA 

CONTRIUI<;AO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO (CSLL). 

(-) Provisao Para Impasto de Renda (IR) 

(-) Provisao Para Contribuic;ao Social Sabre o Lucro (CSL) 

RESUL TADO DO EXERCiCIO APOS 0 IMPOSTO DE RENDA (IR) E DA 

CONTRIBUI<";AO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO (CSLL). 

(-) Participac;ao de Debentu ristas 

( -) Participac;ao de Empregados 

(-) Participac;ao de Administradores 

(-) Participac;ao de Fundos de Pensao ou previdencia de empregados. 

LUCRO OU PREJUiZO LIOUiDO DO EXERCiCIO 

Lucro Por Ac;ao 

Luera Lfquido Por Lote de Mil Ac;oes 



6.5 Demonstra<;ao dos Lucros Ou Prejuizos Acumulados (DLPA). 

6.5.1 Conceito 

A demonstra9ao contabil de lucros ou prejuizos acumulados destina-se a 

evidenciar as muta96es nos resultados acumulados em determinado exercicio 

social. 

6.5.2 Conteudo 

De acordo com a Lei n°. 6.404/76, art. 186, a demonstra9ao de lucros ou 

prejuizos acumulados contera: 

1. 0 saldo do inicio do periodo, os ajustes de exercicios anteriores; 

2. As Reversoes de Reservas e o lucro liquido do exercicio; 

3. As transferencias para reservas, os dividendos, a parcela dos lucros 

incorporada ao capital eo saldo no final do periodo. 

Essa demonstra9ao evidencia o lucro do periodo, sua distribui9ao e a 

movimenta9ao ocorrida no saldo da conta de Lucros ou Prejuizos Acumulados. 

6.5.3 Origens das Parcelas 

As parcelas expressadas na demonstra9ao de lucros ou prejuizos 

acumulados (Lei n°. 6.404/76, art. 186) sao advindas de: 

1. Saldo do lnicio do Periodo 

Esse saldo e exatamente o valor que foi apresentado no Balan9o patrimonial 

levantado na data de encerramento do exercicio anterior. 0 montante que aparece 

como lucros ou prejuizos acumulados no balan9o Patrimonial em 31/12/2XXX eo 

saldo.inicial em 01/01/2XXX. 



2. Ajustes de Exercicios Anteriores 

As receitas e despesas relacionadas com o resultado de exercicios 

anteriores, mas neles nao computados, nao podem nem devem afetar o resultado do 

exerclcio em que elas foram percebidas. 

Serao consideradas como ajustes de exerclcios anteriores apenas os 

decorrentes de mudanga de criteria contabil ou de retificagao de erra imputavel a 

exercicio anterior, desde que nao possuam ser atribuidos a fatos subsequentes (Lei 

n°. 6.404/76, art. 186, Paragrafo. 1°). 

3. Lucro ou Prejuizo Liquido do Exercicio. 

· E o resultado lfquido do ano como apurado na Demonstragao do Resultado 

do Exerclcio, que sera transferido para a conta de Lueras ou Prejuizos Acumulados. 

4. Reversoes e Transferencias de Reservas. 

Reversao significa restituigao, devolugao, volta a origem. Assim, reverter uma 

reserva e fazer retornar a sua fonte o respective valor. 

Portanto, sempre que foro caso, as reservas de Iueras deverao retornar para 

Lueras acumulados. 

Sao fatos determinantes dessa ocorrencia: 

a). Realizagao financeira de Iueras reconhecidos como receitas em exerclcios 

anteriores (Reservas de Lueras a Realizar revertida para Lueras 

Acumulados); 

b) Entendimento da administragao da empresa de que reteve valor excessive de 

Iuera para investimentos na expansao (Reservas de Lueras para Expansao 

Revertida para Lueras Acumulados); 

c) Quando deixar de existir o risco ou na ocorrencia da perda que originou a 

formagao da Reserva para Contingencias (Reservas para Contingencias 

revertida para Lueras Acumulados). 



5. lncorporacoes ao Capital Social. 

Quando os acionistas assim o decidirem, uma parcela dos Lueras 

Acumulados pode ser utilizada para aumentar o Capital Social. 

6. Destinacoes Propostas a AssembiE~ia Geral Ordinaria - AGO 

. Sao as destina<;:6es do Iuera para formagao de reservas de Iueras e 

distribuigao dos dividendos. 

Tais reservas sao constitufdas de acordo com o estatuto e tambem com a 

praposta da administragao para a destinagao do Iuera. As apropriagoes para 

reservas devem ser mostradas individualmente e destacadamente na 

Demonstragao. 



7. Apresenta(fao e Estrutura. 

QUADRO 6.5 Apresenta a Estrutura da Demonstrac;ao de Lueras e Prejuizos 

Acumulados (DLPA). 

Em face do disposto na Lei n°.404/76, art. 186, essa Demonstrac;ao deve ser 

apresentada da seguinte forma: 

CONTAS 
Saldo do inicio do exercicio 

Ajustes de exercicios anteriores 

Saldo Ajustado 
Lucro( ou prejuizo) liquido do exercicio 

Reversoes de reservas 
- Para contingencias 
- De lucros a realizar 
- Outras 

Destina<;ao aprovadas durante o exercicio 
- Parcela dos lucros incorporada ao capital, 

conforme Assembleia Geral Extraordinaria 
AGE, em __ / __ / __ _ 

- Dividendos antecipados conforme AGE 
em __ / __ / ____ de R$ ___ _ 

por a<;ao. 

Saldo a disposi.;ao da Assembh~ia Geral 
Destina.;oes propostas a AGO: 

- Reserva Legal 
- Reservas estatutarias 
- Reservas para contingencias 
- Lucros retidos para Financiar Plano de 

investimento. 
- Reserva de lucros a realizar 
- Dividendos (R$ Por a<;ao) 

Saldo no fim do periodo 

EXERCICIOS 
ANTERIOR A TUAL 



6.6 Demonstra9ao das Origens e Aplica9oes de Recursos (DOAR) 

Ha varias demonstragoes de origens e aplicagoes de fundos. Uma delas e a 

de origens e aplicagoes de caixa (mais conhecida como Demonstragao de Fluxo de 

Caixa); outra e a Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR). 

6.6.1 Apresentar;ao 

Essa demonstragao, conforme a Lei n°. 6.404/76, Art. 188, e apresentada 

como os seguintes grandes titulos: 

1. Origens dos Recursos: discrimina as origens por natureza e apura o 

valor total dos recursos obtidos no exercfcio; 

2. Aplicagoes dos Recursos: relaciona as aplicagoes tambem par 

natureza e evidencia o seu valor total; 

3. Aumento ou Redugao no Capital Circulante Liquido: representa a 

diferenga entre o total das origens e o total das aplicagoes; 

4. Saldo lnicial e Final do Capital Circulante' e variagao: evidencia os 

Ativos e Passivos Circulantes do inicio e do fim o exercicio. 

6.6.2 Descrir;ao das Origens 

Sao origens de recursos os aumentos no Capital Circulante Liquido, 

provenientes de diminuigao do Ativo Nao-Circulante ou aumento do Passivo Nao

Circulante, comumente face a ocorrencia dos seguintes fatos: 

a) Receitas do exercfcio maiores do que as despesas; 

b) Au menta do capital integralizado pelos acionistas no exercicio; 

· c) Emprestimos obtidos pela empresa, pagaveis a Iongo prazo, recursos 

oriundos da venda de bens do Ativo Permanente, ou de transformagao do Realizavel 

a Longo Prazo em Ativo Circulante. 



6.6.3 Descricao das Aplicacoes 

As aplicac;oes de recursos sao representadas pelas diminuic;oes do Capital 

Circulante Uquido, provocadas por aumentos do ativo nao circulante, sendo mais 

comuns: 

a) lnversoes permanentes, representadas por: 

• Aquisic;oes de bens do Ativo lmobilizado; 

• lnvestimentos permanentes em outras sociedades; 

• Aplicac;oes de recursos no Ativo Diferido; 

b) Pagamento de empn§stimos a Iongo prazo; 

c) Remunerac;ao a acionistas, derivada dos dividendos distribuidos. 

6.6.4 Origens e Aplicacoes que nao Afetam o Capital Circulante Liquido, mas 

que sao lnclusas na Demonstra<;ao 

Existem transac;oes efetuadas que nao afetam o Capital Circulante Uquido 
mais que sao representadas como origens ou aplicac;oes de recursos 
simultaneamente, como seguem: 

a) Aquisic;ao de bens do Ativo Permanente pagaveis a Iongo prazo. Nesse 
caso ha uma aplicac;ao (acrescimo no Ativo permanente) e ao mesmo 
tempo uma origem, pelo financiamento obtido (acrescimo no Exigivel a 
Longo Prazo) no exercicio, isto e, ocorre a entrada de recurso e imediata 
aplicac;ao; 

b) Conversao de emprestimos de Longo Prazo em Capital, caso em que ha 
uma origem pelo aumento do Capital e, concomitantemente, uma 
aplicac;ao pela reduc;ao do Exigivel a Longo Prazo, como se houvesse 
ingresso de recurso de Capital aplicac;ao na liquidac;ao de divida; 

c) lntegralizac;ao de Capital por meio de bens utilizados no Ativo Permanente, 
situac;ao que tambem nao afeta o Capital Circulante Liquido, mas que e 
representada na origem (aumento de Capital) e na aplicac;ao (bens do 
Ativo Permanente Recebidos) como se houvesse essa circulac;ao de 
recurso; 

d) Venda de bens do Ativo Permanente recebivel a Iongo prazo, operac;ao 
que tambem deve ser demonstrada na origem, como se recebido o valor 
da venda, e na aplicac;ao como se houvesse sido feito um emprestimo ara 
recebimento a Iongo prazo. 



6.6.5 Apresentac;ao e Estruturac;ao 

QUADRO 6.6 Apresenta a Estrutura da Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de 

Recursos (DOAR). 

Face ao disposto na Lei n°. 6.404/76, art. 188, essa Demonstrac;ao deveria 

ser apresentada como a seguir: 

CONTAS EXERCTCTOS 

ANTERIOR ATUAL VARTA<;::AO 
1- ORTGENS DE RECURSOS 

Lucro liquido do Exercicio 
Mais: 

Depreciayao, amortiza9ao 
ou exaustao 

Variayao nos resultados 
de exercicios futuros. 

Recursos de terceiros, originarios: 
- do aumento do Passivo Exigivel 
a Longo Prazo. 

- da reduyao do Ativo Realizavel 
a Longo Prazo. 
- alienayao de in vestimentos e 
direitos do Ativo lmobilizado 
(pelo valor liquido registrado nas 
contas na data da alienayao). 

TOTAL 

2 - APLICA<;::OES DE RECURSOS 
Dividendos distribuidos 
Aquisiyao de direitos do ativo 
imobilizado. 
Aumento 

- do Ativo Realizavel a Longo Prazo, e 
- dos lnvestimentos e 
-do Ativo Diferido 
TOTAL 

3 - AUMENTO (OU REDU<;::AO) DO 
CAPITAL CTRCULANTE LTQUTDO 

4- MUTA<;::OES NO CAPITAL .. 
: ... ":'; • ,~.·:;;CTR:iJ'5tt.\~~1JifiliW9:f,>·'!: ~-:'.: . .: ... : ::::.:." ·. · .. ·-.r·· 

Grupos 
Ativo Circulante 
Passivo Circulante 
Capital Circulante Liquido 

" ~"~·~ --- " 



6.7 Demonstracao das Mutacoes do Patrimonio Uquido (DMPL). 

6.7.1 Objetivo 

A sua elaborac;ao nao e obrigat6ria, ainda que reconhecida pela Lei n°. 

6.404/76 em seu art. 186 p. 2°, que determina: "podera ser inclufda na demonstrac;ao 

das mutac;oes do patrim6nio lfquido, se elaborada e publicada pela companhia". 

Todavia, e importante dispor dessa demonstragao que indica claramente a 

movimentac;ao, durante o exercfcio social, das contas que compoem o patrim6nio 

lfquido, destacando o fato que determinou cada um dos acrescimos ou diminuic;oes 

no patrim6nio. 

6.7.2 Apresentacao 

Nao existe modelo oficial para essa demonstrac;ao. 

A seguir, apresentamos apenas uma sugestao, que devera ser ajustada as 

peculiaridades de cada empresa. 

Quadro 6.7 Apresenta a Estrutura da Demonstrac;ao das Mutac;oes do Patrim6nio 

Uquido (DMPL). 

DEMONSTRAc;Ao DAS MUTAc;OES DO PATRIMONIO LiOUIDO 

EXERCiCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

Contas 
Reservas de Capital Reservas de L ucros 

Capital Agio na Saldo de Reservas para 
l::statutaria 

Reserva Reserva de 

Fatos Rcalizado Emissao Rcsarvas Contingencias Legal Lucros a 

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 200'/ 

AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES 

Retilicavao de Erros de Exercicios Anteriores 

AUMENTO DE CAPITAL: 

Com Lucros c Rcscrvas 

Por Subscriyao Rcalizada 

REVER<;:OES DE RESERV AS 

De Contingencias 

de L ucros a Realizar 

LUCRO LiQUIDO DO EXERCiCIO 

DESTINA(AO DO LUCRO 

Rcscrva Legal 

Rescrva l::statutaria 

Rcscrva de Lucros a Rcalizar 

Dividendos a Distribuir 
SAl DO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008 

Lucros 

Acumulados 



7. DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA 

7. 1 Conceitos 

Subentende-se que o Fluxo de caixa, e o planejamento financeiro para a 

tomada de decisoes e uma visao para honrar compromissos assumidos, como ja 

dizia Zadanowicz (2000, p.40). 

"Denomina-se par Fluxo de Caixa o conjunto de ingressos e desembolsos de 

numerario ao Iongo de um periodo projetado. 0 Fluxo de caixa consiste na 

representagao dinamica da situagao financeira de uma empresa, considerando todas 

as fontes de recursos e todas as aplicagoes em itens do ativo". 

Como se sabe, as empresas normalmente efetuam operagoes de compras, 

industrializagoes e vendas dos mais diversos produtos, e certamente ha periodos 

em que as mesmas tem seu caixa com valor disponivel e outras vezes com falta de 

disponibilidade. Visando honrar seus compromissos em seus respectivos 

vencimentos, a empresa necessita de um planejamento financeiro. 

Muitas vezes as Pequenas e Medias empresas dao importancia a 

Demonstragao de Fluxo de caixa apenas quando estao em uma situagao financeira 

desagradavel, onde sua liquidez ja nao esta em indices desejaveis, podendo 

comparar tal situagao a um individuo que nunca deu importancia a sua saude, e 

quando se encontra doente recorre a remedios pensando que estes serao a 

salvagao de tudo, o que dade encontro com as palavras de Frezatti (2006. p. 24). 

"Parece que a empresa em situagao de normalidade e grande perspectiva de 

viver o principia continuidade se preocupa fundamentalmente com o enfoque 

economico dos resultados. Resultado nesse caso significa gerar Iuera, dentro dos 

melhores e mais adequados conceitos que a contabilidade possa e pode dispor. 

Entretanto, nos casas limites, na crise, na fase terminal, o resultado e o financeiro, o 

caixa disponivel ou a ser disponivel em dado horizonte do tempo", Frezatti (2006. 

P.24). 

Convem-se assim afirmar, que a empresa deve basear-se sempre no Fluxo 

de caixa, pais o mesmo apresenta a real situagao financeira da empresa, 

representando os periodos bans e maus para a correta tomada de decisao. 



Com um perfeito acompanhamento e planejamento em conformidade com o 

Fluxo de caixa, a empresa reduz substancialmente as surpresas financeiras 

desagradaveis, como o vencimento de um emprestimo em epoca sem recursos 

disponiveis, o que geraria mais um curta de encargos financeiros para honrar este 

compromisso. 

Pais o Fluxo de Caixa, e uma ferramenta que auxilia na programac;ao de 

pagamentos e ingressos futuros, e demonstrando qual o periodo que havera 

deficiencia ou disponibilidade de caixa. 

Assim sendo, pode-se afirmar que o Fluxo de Caixa, e uma ferramenta 

indispensavel para o bam andamento, planejamento e continuidade da empresa. 

· A demonstrac;ao do Fluxo de caixa evidencia as modificac;oes ocorridas nas 

disponibilidades da companhia, em um determinado exercicio ou periodo, par meio 

da exposic;ao dos fluxos de caixa de recebimentos e pagamentos. 

Apesar do nome, alem das modificac;oes ocorridas no saldo da conta Caixa, a 

DFC deve expor as alterac;oes sofridas pelas demais disponibilidades, inclusive a 

conta Bancos Cota Movimento e os investimentos de elevada liquidez. 

7.2 Aspectos Legais 

A Lei das sociedades par ac;oes inclui a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa 

(DFC) entre as demonstrac;oes obrigat6rias conforme a Lei11638/07, esta esta 

substituindo a Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR). lsso 

se deve ao fato de a Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos (DOAR) 

ser de dificil interpretac;ao pelos nao-contabilistas, apesar de sua inegavel utilidade 

na analise da situac;ao da situac;ao das empresas. Em comparac;ao com a DFC, a 

DOAR e mais abrangente em termos de informac;oes. Entretanto, os conceitos e 

tecnicas utilizadas na elaborac;ao da DOAR fazem com que ela seja de dificil 

compreensao. A DFC pode ser mais facilmente entendida par administradores, 

analistas de mercado e investidores. 

Nos principais mercados financeiros internacionais, a DFC e uma 

demonstrac;ao obrigat6ria e segue a orientac;ao do International Accounting 

Standards Board (IASB), 6rgao que estabelece as normas internacionais de 

contabilidade, e do Financial Accounting Standards Board (FASB), que e 6rgao 



normatizador das praticas contabeis americanas. No Brasil a DFC comec;ou a ser 

exigida como uma demonstrac;ao obrigat6ria a partir 01 de Janeiro de 2008. 

7.3 0 Fluxo de Caixa e a Pequena Empresa 

Na pequena empresa, devido a simplicidade de sua estrutura, que muitas 

vezes prescinde de areas, departamentos e sec;oes, a principal contribuic;ao do fluxo 

de caixa e exatamente na compreensao dos efeitos das decisoes tomadas, com 

relac;ao a disponibilidade o empreendedor, ao conceder prazo para pagamento ou 

descontos aos clientes pode gerar a necessidade de captac;ao de recursos para 

pagamento das obrigac;oes e, consequentemente, implicar na incorrencia de 

despesas financeiras. E isso deve ser considerado o custo da operac;ao, ao calcular

se, por exemplo, os prec;os praticados para vendas a prazo. A contribuic;ao do fluxo 

de caixa e portanto, fundamental no entendimento do funcionamento da propria 

empresa e das implica9oes das decisoes tomadas. Alem disso podemos citar outros 

aspectos da atividade que a manutenc;ao do fluxo de caixa pode ajudar a perceber e 

compreender: 

• Existencia de concentrac;ao de pagamentos/recebimentos; 

• Sazonalidade nas vendas; 

• Necessidade e resultados das polfticas de marketing e promoc;oes; 

• Estrutura de custos/despesas fixas; 

• Necessidade de separac;ao dos controles pessoais e da empresa; 

• Necessidade de uma remunerac;ao pelo trabalho do empreendedor; 

• Efeitos dos tributos; 

• A noc;ao de passivos/obrigac;oes. 

~ Outra razao para se considerar com administrac;ao das disponibilidades e 
caracteristica especial da pequena empresa de dispor escassos recursos de caixa, 

pelo menos durante os primeiros anos de operac;ao e ficam vulneraveis a qualquer 

mudanc;a repentina tanto dentro da empresa quanta no ambiente geral do neg6cio. 

Muitas empresas pequenas, por escassez de caixa, fracassam exatamente no 

momenta que na verdade estao tendo Iuera. 

A sobrevivencia antecede o sucesso. A unica pre-condic;ao para a 

sobrevivencia da empresa e a disponibilidade de dinheiro na mao quando voce 



realmente precisar. Ficar sem dinheiro significa ficar fora do negocio. A 

administragao do caixa e uma condigao decisiva para a sobrevivencia e o sucesso 

de uma pequena empresa. 

7.4 Vantagens e Desvantagens da Demonstra~ao do Fluxo de Caixa 

7 .4.1 Vanta gens da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa 

. Atraves do conhecimento do passado (o que ocorreu) se podera fazer uma 

boa projegao do fluxo de caixa para o futuro (proxima semana, proximo mes, 

proximo trimestre, etc.). A comparagao do fluxo projetado com o real indica as 

varia<;6es que, quase sempre, demonstram as deficiencias nas projeg6es. Estas 

variag6es sao excelentes subsfdios para aperfeigoamento de novas projeg6es de 

fluxo de caixa. 

0 objetivo basico e a projegao das entradas e das safdas de recursos 

financeiros para determinado perfodo, visando prognosticar a necessidade de captar 

emprestimos ou aplicar excedentes de caixa em operag6es rentaveis para a 

empresa, proporcionando um fluxo de caixa equilibrado, otimizando a aplicagao, de 

recursos proprios e de terceiros nas atividades mais rentaveis pela empresa. 

Outros objetivos 

• Saldar as obrigag6es da empresa na data do vencimento; 

• Planejar pagamentos em datas certas nao incorrer em inadimplencia; 

• Ter i, fundo com saldo de caixa para eventuais despesas; 

• Quando tem caixa elevado programar para uma melhor aplicagao e 

pelo tempo que depois de analisado o fluxo de caixa deixar; 

• Buscar perfeito equilibria entre ingressos e desembolsos de caixa da 

empresa; 

• Analisar fontes de credito que oferecem emprestimos menos onerosos 

em caso de necessidade. 

· 0 fluxo de caixa e de vital importancia para a eficacia econ6mico-tecnico

financeira e administrativa das empresas, sejam elas micros, pequenas ou medias 

empresas, tal ponto, que muitas instituig6es de credito exigem a sua apresentagao 



antes de concederem emprestimos ou financiamentos a seus clientes. Atraves do 

fluxo de caixa a empresa podera saber antecipadamente o que ela tera de 

necessidade ou de excedentes de recursos financeiros, podendo com isso tamar 

decisoes mais adequadas para solucionar seus impasses. A sua adogao como 

ferramenta gerencial proporciona ainda que a empresa tenha: 

se. 

Dentre as inumeras vantagens decorrentes do usa do fluxo de caixa, destaca-

• Visao integrada do caixa: sabendo-se t) saldo verdadeiro do caixa, 

busca-se a sua otimizagao, atraves de aumento de entradas e/ou 

redugao dE! safdas. 

• Alta preocupagao com a competitividadE e o desempenho: ao se 

projetar un fluxo de caixa, definem-se os p .. ~rametros de desempenho. 

Ex: se uma empresa vender X, sua prcldugao sera modesta no 

mercado, sem influenciar a concorrencia. Se vender X+Y sua produgao 

sera sa~:isfat6ria e equiparada aos dos concorrentes, mas caso ela 

venda X+Y+Z, sua atuagao passa a ser 6tima e \:;upera a condigao dos 

concon·entes. Com isso, esses indicadores de defempenho norteiam a 

empresa quanta aos seus objetivos e metas a sen:\''1 alcangadas. 

Equilibria financeiro de caixa: Permite a empresa conbecer seu ponto de 

equilibria com reiE.Jgao ~o caixa, determinar qual o volume de c.:,,pital que precisa 

estar presente, ac minima para que a empresa possa arcar com seus custos dia-a

dia. Este procedirnento evita situagoes prejudiciais a empresa como .::; falta de caixa, 

o que pode gerar df~idas com emprestimos e o excesso de caixa, >ituagao esta 
I ' 

referente a umc:: reserva muito alta de capital no caixa e que ooderia ser 

tra2~~i~-~~~D~\;9w,,f:~,~~~J~~:.l~~'~¥!~0q~uit~~1~8.~:r~;J~gsop§~~Goncorr~~mes. m :· caso ela 
.. ··.· . .. .. . . . :·. I 

7 .4.2 Desvantagons da Demonstra<;ao de Fluxo de Caixa 

• Falta de consenso sabre qual conceito de caixa utilizar; (caixa, :,)ancos, 

e titu!os a curta prazo 011 s6 caixa e bancos); 

• Juntyao do Fluxo de d1videndos recebidos com o fluxo~da at1\';iade 

operacional, e os juros pagos e recebidos referente ao capital da uiro 



sao definidos como sendo parte do fluxo de caixa operacional, o que 

distorce a real gera<;ao tie caixa pelas opera<;5es; ·. q 

• Possibilidade de manipula<;ao de pagamentos e recebimentos visando 

melhorar seus fluxos de caixa em um periodo especifico. 

7. 5 F/uxo de Caixa 

Contextos economicos modernos de concorrencia de mercado ex1gem das 

empresas maior eficiencia na gestao financeira de seus recursos, nao cabendo 

indecisoes sabre o que fazer com eles. 

Sabidamente, uma boa gestao dos recursos financeiros reduz 

substancialmente a necessidade de capital de giro, r romovendo maiores Iueras pela 

redu<;ao principalmente das despesas financeiras. 

Em verdade, a atividade financeira de uma er·1presa requer acompanhamento 

permanente de seus resultados, de maneira a avaliar seu desempenho, bem como 

proceder aos ajustes e corre<;5es necessarios. 

0 objetivo basico da fun<;ao financeira e prover a empresa de recursos de 

caixa suficiente de modo a respeitar os varios compromissos assumidos e promover 

a maximiza<;ao dos seus Iueras. 

· E nesse contesto que se destaca o Fluxo de Caixa como um instrumento que 

possibilita o planejamento e o controle dos recurs•.:1s financeiros de uma empresa. 

Gerencialmente, e indispensavel ainda em todo o processo de tomada de decisoes 

financeiras. 

A partir da elabora<;ao do Fluxo de Caixa e passive! prognosticar eventuais 

excedentes ou escassez de caixa, determinando-se medidas saneadoras a serem 

tomadas. 0 Fluxo de Caixa e de fundamental importancia para as empresas, 

constituindo-se numa indispensavel sinaliza<;ao dos rumos financeiros do neg6cio. 

A insuficiencia de caixa pode determinar cortes de creditos, suspensao de 

entregas de materiais e mercadorias, e ser causa tie uma seria descontinuidade. A 

manuten<;ao de saldos de caixa propicia folga financeira imediata a empresa, 

revelando melhor capacidade de maximizar a liquidez. Neste posicionamento a 

administra<;ao financeira nao deve manter suas reservas de caixa em nfveis 



elevados como maximizar a liquidez. Ao contrario, devem buscar um volume mais 

adequado de caixa sob a pena de incorrer em custos de oportunidades crescentes. 

E indispensavel que a empresa avalie criteriosamente seu ciclo operacional, 

de maneira a sincronizar as caracterfsticas de sua atividade com o desempenho do 

caixa. 

E importante que se avalie tambem que limitac;oes de caixa nao se constituem 

em caracterfsticas exclusivas de empresas que convivem com prejufzo. Empresas 

lucrativas podem tambem apresentar problemas de caixa como consequencia do 

comportamento de seu ciclo operacional. 

7.5.1 Fluxo de Caixa das Empresas 

Os Fluxos de Caixa da empresa Foram divididos em: operacionais, fluxos de 

investimentos e fluxos de financiamento. 

Os fluxos operacionais sao os fluxos de caixa - entradas e safda -

diretamente relacionados a produc;ao e venda de produtos e servic;os da empresa. 

Estes fluxos, captam a demonstrac;ao do resultado e as transac;oes das contas 

circulantes (excluindo os titulos a pagar) ocorridas durante o periodo. 

Os fluxos de investimentos sao fluxos de caixa associados com a compra e 

venda de ativos imobilizados, e participac;oes societarias. Obviamente, as operac;oes 

de compra resultam em safdas de caixa, enquanto que as operac;oes de venda 

geram entradas de caixa. 

Os fluxos de caixas de financiamento resultam de operac;oes de emprestimos 

e capital proprio. Tomando ou quitando emprestimos tanto de curta prazo (tftulos a 

pagar) quanta de Iongo prazo resultara numa correspondente entrada ou saida de 

caixa. 

Do mesmo modo a venda de ac;oes pode resultar numa entrada de caixa, 

enquanto que a recompra de ac;oes ou pagamento de dividendos pode resultar em 

uma safda financeira. 

7 .5.2 Fluxo de Caixa dos Ativos 

0 fluxo de caixa dos ativos envolve tres componentes: fluxo de caixa 

operacional, gastos de capital e aumento de capital de giro lfquido. 0 fluxo de caixa 

operacional diz respeito ao fluxo de caixa que resulta das atividades diarias de 



produc;ao e venda da empresa. As despesas associadas ao financiamento de ativos 
: ... _,,.:::·" •;',~t:\;:c:a§·~·~mBH~§~·'~H:~8:~§~6;:'lh'd'l'rtf8~~-~,~b1'§:~~~6{~~~6~Aff@~·~~g~~~fJ~'t'~'6fBH'~fg:~8:v1r::o~~tR.~t}?i:ti'~;~,;g~~wf~17:;'Et~li;!o;~,riJ~!i 

No transcorrer normal das atividades da empresa, parte do fluxo de caixa da 

empresa e reinvestida. Os gastos de capital referem-se aos desembolsos liquidos 

com ativo permanente (compras menos vendas de ativo permanente). Finalmente, 

os aumentos de capital de giro liquido representam os montantes gastos com capital 

de giro liquido. Sao medidos pela variac;ao de capital de giro liquido no periodo 

examinado, e representam o aumento liquido de ~1tivo circulante, descontada a 

variac;ao do passivo circulante. Os tres compor ;ntes do fluxo de caixa sao 

examinados a seguir. 

7.5.2.1 Fluxo de Caixa Operacional 

Para calcular o fluxo de caixa operacional (FCO), queremos medir a diferenc;a 

a diferenc;a entre receitas e despesas, mas nao desejamos incluir a depreciac;ao, 

pais nao e uma saida de caixa, e nao desejamos in,ciL,ir os pagamentos de juros, 

pais se trata de uma despesa de financiamento. Queremo.3 incluir impastos, pais sao 

pagamentos em dinheiro. 

0 fluxo de caixa operacional e um numero importante porque nos diz, num 

nivel basico, se as entradas de caixa geradas pelas operac;oes da empresa sao 

suficiE=mtes para cobrir seus pagamentos diarios. Par esse rncAivo, um fluxo de caixa 

operacional negativo e geralmente um sinal de dificuldades. 

7 .5.2.2 Gastos de Capital 

0 gasto liquido de capital e simplesmente a diferenc;a entre o dinheiro 

despendido com ativo permanente menos os dinheiro recebido t-:om a venda desse 

tipo de ativo. 

7 .5.2.3 Acrescimos de Capital de Giro Liquido . ' 

Alem de aplicar recursos em ativo permanente, uma empresa tambem investe 

em ativo circulante. A medida que a empresa tira seu investimento em ativo 

circulante, normalmente seu passivo circulante tambem se modifi~a Para determinar 
( 



os acrescimos ao capital circulante lfquido, o enfoque mais facil e simplesmente 

tamar a diferenr;a entre os saldos inicial e final de capital de giro lfqyido. 

7.5.3 Fluxo de Caixa aos Credores e aos Acionistas 

Os fluxo de caixa aos credores e acionistas representam pagamentos liquidos 

a credores e acionistas durante o ano. Sao calculados de maneira semelhante. 0 

fluxo de caixa dos credores e o valor do pagamento de juros menos novas 

financiamentos; o fluxo de caixa aos acionistas e igual a dividendos pagos menos 

novas recursos pr6prios obtidos. 

7.6 Abrangencia do Fluxo de Caixa 

Foi comentado que o fluxo de caixa descreve as diversas movimentar;oes 

financeiras da empresa em determinado periodo de tempo, e sua administrar;ao tern 

por objetivo preservar uma liquidez imediata essencial a manutenr;ao das atividades 

da empresa. 

Por nao incorporar explicitamente um retorno operacional, seu saldo deve ser 

o mais baixa passive!, o suficiente para cobrir as varias necessidades associadas 

aos fluxos de recebimentos e pagamentos. 

Deve-se ter em conta que saldos mais reduzidos de caixa podem provocar, 

entre outras conseqOencias, perdas de descontos financeiros vantajosos pela 

incapacidade de efetuar compras a vista junto aos fornecedores. 

Por outro !ado, posir;oes de mais elevada liquidez imediata, ao mesmo tempo 

em que promovem seguranr;a financeira para a empresa, apuram maior custo de 

oportunidade. Em essencia, este e o dilema risco rentabilidade presente nas 

finanr;as das empresas. 

Ao apurar o saldo liquido destes fluxos monetarios, o instrumento do fluxo de 

caixa permite que se estabeler;am progn6sticos com relar;ao a eventuais sabras ou 

faltas de recursos, em funr;ao do nivel de caixa desejado pela empresa. 

0 fluxo de caixa nao deve ser enfocado como uma preocupar;ao exclusiva da 

area financeira. Mais efetivamente, deve haver comprometimento de todos os 

setores empresariais com os resultados liquidos de caixa, destacando-se: 

• A area de produr;ao, ao promover alterar;oes nos prazos de fabricar;ao 

dos produtos, determina novas alterar;oes nas necessidades de caixa. 



De forma identica, os custos de produc;ao tem importantes reflexes 

sabre o caixa; 

• As decisoes de compras devem ser tomadas de maneira ajustada com 

a existencia de saldos disponfveis no caixa. Em outras palavras, deve 

haver preocupac;ao com relac;ao a sincronizac;ao dos fluxos de caixa, 

avaliando-se os prazos concedidos para pagamento das compras com 

aqueles estabelecidos para recebimento das vendas. 

• Polfticas de cobranc;a mais ageis e eficientes, ao permitirem colocar 

recursos financeiros mais rapidamente a disposic;ao da empresa, 

constituem-se em importante reforc;o de caixa; 

• A area de vendas, junto com a meta de crescimento da atividade 

comercial, deve manter um controle mais proximo sabre os prazos 

concedidos e habitos de pagamentos dos clientes, de maneira a nao 

pressionar negativamente o fluxo de caixa. Em outras palavras, e 
recomendado que toda a decisao envolvendo vendas deve ser tomada 

somente ap6s uma previa avaliac;ao de suas implicac;oes sabre os 

resultados de caixa (exemplos: prazo de cobranc;a, despesas com 

publicidade e propaganda etc.); 

• A area financeira deve avaliar criteriosamente o perfil de seu 

endividamento, de forma que os desembolsos necessaries ocorram 

concomitantemente a gerac;ao de caixa da empresa. 

Uma adequada administrac;ao dos fluxos de caixa pressupoe a obtenc;ao de 

resultados positives para a empresa, devendo ser focalizada como um segmento 

lucrative para seus neg6cios. A melhor capacidade de gerac;ao de recursos de caixa 

promove, entre outros beneffcios a empresa, menor necessidade de financiamento 

dos investimentos em giro, reduzindo seus custos financeiros. 

Dessa forma, o objetivo fundamental para o gerenciamento dos fluxos de 

caixa e atribuir maior rapidez as entradas de caixa em relac;ao aos desembolsos ou, 

da mesma forma, otimizar a compatibilizac;ao entre a posic;ao da empresa e suas 

obrigac;oes correntes. 

As principais areas que podem contribuir para melhor desempenho do fluxo 

de caixa, acelerando os ingresses ou retardando os desembolsos, inserem-se 



basicamente nas fases do ciclo operacional e o fator determinante das necessidades 

de recursos do ativo circulante; ele e administrado atraves de: 

• Negociac;oes com fornecedores e outros credores visando alongar os 

prazos de pagamento; 

• Medidas mais eficientes de valores a receber, sem prejuizo de vendas 

futuras, objetivando reduzir o volume de clientes em atraso e 

inadimplentes; 

• Decisoes tomadas na area com intuito de diminuir os estoques e 

incrementar seu giro; 

• Concessao de descontos financeiros, sempre economicamente 

justificados, na expectativa de reduc;ao dos prazos de recebimentos 

das vendas etc. 

Os sistemas de cobranc;a por outro lado, devem ser avaliados com base em 

sua facilidade de pagamentos e rapidez de emissao e entrega das faturas/duplicatas 

aos clientes. A agilidade do sistema revela-se mais indispensavel, ainda, no caso de 

clientes que pagam somente em determinados dias do mes, ou que apresentam um 

processo Iento de pagamento. 

De maneira ampla, o fluxo de caixa e um processo pelo qual uma empresa 

gera e aplica seus recursos de caixa determinados pelas varias atividades 

desenvolvidas. Neste enfoque, ainda, o fluxo de caixa focaliza a empresa como um 

todo, tratando das mais diversas entradas e safdas (movimentac;oes financeiras) de 

caixa refletidas par seus neg6cios. 

0 entendimento do fluxo de caixa pode se dar tambem dentro de um sentido 

mais restrito, definido pro fluxo de caixa proveniente das operac;oes. Este fluxo e 

formado de maneira progressiva, determinado como um resultado monetario, no 

sentido de realizac;ao de caixa, proveniente das operac;oes realizadas pela empresa. 

Em outras palavras, sao os recursos gerados par suas pr6prias operac;oes em 

determinado periodo, tambem denominados par gerac;ao interna de caixa. 

0 fluxo de caixa proveniente das operac;oes e apurado, na hip6tese de 

realizac;ao financeira plena de todas as operac;oes, pela soma do Iuera liquido (ap6s 

o Impasto de Renda (IR), Contribuic;ao Social Sabre o Luera e antes dos dividendos 

e participac;oes) com os custos e despesas caracteristicamente nao desembolsaveis, 

ou seja, aquelas que afetaram o resultado do periodo. Mas nao consumiram 



.·:.:-

efetivamente recursos (depreciac;ao, amortizac;ao, apropriac;ao de encargos 

financeiros pro compet€mcia etc.) nesse mesmo periodo. 

Oeste resultado, ainda, devem ser subtraidas as receitas consideradas na 

apurac;ao do Iuera, mas que nao evolvem efetivamente ingressos de recursos, tais 

como receita de equivalencia patrimonial, juros ativos, apropriados contabilmente 

etc. 

Em outras condic;oes, a forma mais rapida de se apurar o fluxo de caixa 

proveniente das operac;oes a partir do demonstrative de resultados de um periodo e 

samar ao Iuera liquido aquelas despesas classificadas como nao desembolsaveis e 

subtrair as receitas tidas como nao realizadas financeiramente. 

Nao obstante sua simplicidade, o metoda de calculo exposto constitui numa 

medida aproximada do fluxo de caixa proveniente das operac;oes. Em determinadas 

situac;oes, a demonstrac;ao de resultado, conforme convencionalmente elaborada 

pela contabilidade, ja nao revela claramente os elementos que afetam o Iuera liquido 

sem consumir recursos do caixa. Por outro lado, a elaborac;ao do fluxo de caixa 

decorrente das operac;oes implica tambem a hip6tese discutida de realizac;ao plena, 

em termos de caixa, de todos os itens que participam da formac;ao do Iuera. 

Para uma conclusao mais correta sabre o comportamento dos fluxos de 

caixas das operac;oes, e indispensavel o conhecimento destas informac;oes 

adicianais. 

7.7 Fatores Que Afetam o Caixa 

Existem fatores internos e externos que afetam o fluxo de caixa, o que 

ocasiona diferenc;as acentuadas entre o previsto e o realizado, comprometendo a 

eficiencia do sistema, bem como a sua liquidez. 

Vejamos primeiros os fatores internos: 

• Aumento no prazo de vendas concedido como uma mane1ra de 

aumentar a competitividade ou a participac;ao no mercado; 

• Compras que nao estao em linha com as projec;oes de vendas; 

• Diferenc;:as representativas nos prazos medicos de recebimento e 

pagamento; 

..... o:::·:······· =· .• .-.,.::.G:.icloS'•:de·produQaomuftolongosque·-nao:estaoem consonancia comb 

prazo media dado pelos fornecedores; 



• Politica salarial incompatfvel com as receitas e demais despesas 

operacionais; 

• Pequena ocupac;ao do ativo fixo; 

• Distribuic;ao de Iueras incompatfveis com a capacidade de gerac;ao de 

caixa; 

• Custos financeiros altos originarios do nivel de endividamento; 

Os fatores externos: 

• lnflac;ao, elevada do nivel de prec;os e taxas de juros; 

• Diminuic;ao das vendas em decorr€mcia de retrac;ao do mercado; 

• Novos concorrentes; 

• Mudanc;as na aliquota de impastos; 

• Aumento do nfvel de inadimplencia; 

Para que esses descompassos nao acontec;am e comprometam o fluxo de 

caixa; e necessaria que haja entrosamento entre os setores, para que as decisoes a 

serem tomadas sejam antes conservadas e analisadas com o administrador 

financeiro, para em conjunto verificar e conhecer os possfveis impactos no caixa, e 

assim preservar os interesses da empresa. 

Assim, o fluxo de caixa e um instrumento gerencial, que permite apoiar o 

processo decis6rio da empresa, de modo que ela alcance os resultados 

estabelecidos. 

7.8 Elabora<;ao da Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa 

A projec;ao do fluxo de caixa depende de varios fatores como o tipo de 

atividade economica, o porte da empresa, o processo de produc;ao e/ou 

comercializac;ao se e continuo ou nao, etc. 

0 fluxo de caixa e um dos instrumentos mais eficientes de planejamento e de 

controle financeiro, o qual poderc~ ser elaborado de diferentes maneiras, conforme as 

necessidades ou conveniencias de cada empresa, a fim de permitir que se visualize 

os ingressos de recursos e os respectivos desembolsos. 

0 perfodo ideal para um planejamento de fluxo de caixa e um mfnimo de tres 

meses. 0 fluxo de caixa mensa! devera, posteriormente, transformar-se em semanal 



e este em diario. Onde o modelo diario fornecera a posic;ao dos recursos em func;ao 

dos ingressos e dos desembolsos de caixa, e constitui-se em poderosos 

instrumentos de planejamento e de controle financeiro para a empresa. 

Elabora-se o fluxo de caixa a partir das informac;oes recebidas dos diversos 

departamentos, setores, sec;oes da empresa, de acordo com cronograma anual ou 

mensal de ingressos e de desembolsos, remetidos ao departamento ou gerencia 

financeira. 

As seguintes informac;oes ou estimativas, segundo os periodos de tempo, sao 

uteis para a elaborac;ao do fluxo de caixa: 

• Projec;ao de vendas, considerando-se as provaveis proporc;oes entre as 

vendas a vista e a prazo da empresa; 

• Estimativa das compras e as respectivas condigoes oferecidas pelos 

fornecedores; 

• Levantamento das cobranc;as efetivas com os creditos a receber de 

clientes; 

• Determinac;ao da periodicidade do fluxo de caixa, de acordo com as 

necessidades, tamanho, organizac;ao da empresa e ramo de atividade; 

• Orc;amento dos demais ingressos e desembolsos de caixa para o 

periodo. 

Os dados deverao ser os mais corretos possiveis, onde os seus responsaveis 

estejam conscientes da exatidao, clareza e confiabilidade dos dados prestados. 

Para se fazer um fluxo de caixa tambem se deve conhecer todas as receitas 

(com datas de entrada) e todas as despesas (com datas de vencimentos). 

As principais receitas sao as vendas a vista, recebimento de vendas a prazo; 

aumento de capital social, vendas de Ativo Permanente, receita de alugueis e 

resgate de aplicac;oes no mercado financeiro. 

As principais despesas sao: custos para financiar o ciclo operacional da 

empresa (aluguel, mao-de-obra, materia-prima, luz, telefone, agua e etc.), 

amortizac;ao de emprestimos e financiamentos. 

As principais transac;oes que afetam o caixa: 

a) Transacoes que aumentam o caixa (disponivel) 

• lntegralizac;ao de capital pelos s6cios ou acionistas; 



• Emprestimos bancarios e financiamentos; 

• Venda de itens e recebimento de duplicatas a receber; 

• Outras entradas, como: juros recebidos, dividendos recebidos, 

indenizagoes de seguros, etc. 

b) Transa<;oes que diminuem o caixa (disponivel). 

• Pagamento de dividendos aos acionistas; 

• Pagamento de juros, corregao monetaria da divida e amortizagao da 

divida; 

• Aquisigao de itens do Ativo Permanente; 

• Compras a vista e pagamento de fornecedores; 

• Pagamento de despesas/custo, contas a pagar e outros; 

c) Transa<;oes que nao afetam o caixa (disponivel). 

• Provisao para devedores duvidosos. Estimativa de provaveis perdas 

com clientes que nao representa desembolso ou encaixa; 

• Acrescimo (ou diminuigao) de itens de investimentos pelo metoda de 

equivalencia patrimonial. Assim como corregao monetaria, podera 

haver aumentos ou diminuigoes de investimentos sem significar que 

houve vendas ou novas aquisigoes; 

• Depreciagao, amortizagao, exaustao, embora diminuam o Iuera da 

empresa nao afetam o caixa, por nao gerar uma saida de dinheiro. 

7.9 Processo de Planejamento 

0 processo de planejamento do fluxo de caixa da empresa consiste em 

implantar uma estrutura de informac;ao util, pratica e economica. A proposta e dispor 

de um mecanisme seguro para estimar os futures ingresses e desembolsos de caixa 

da empresa. 

0 fluxo de caixa e um dos instrumentos mais eficientes de planejamento e 

controle financeiro, o qual podera ser elaborado de diferentes maneiras, conforme as 

necessidades ou conveniencias da empresa, a fim de permitir que se visualize os 

futures ingresses de recursos e os respectivos desembolsos. 



0 fluxo de caixa projetado pode ser expresso de forma generico pela seguinte 

equac;ao: 

SFC = SIC + I -D 

On de 

SFC = Saldo Final de Caixa; 

SIC = Saldo lnicial de Caixa; 

I = lngressos 

D = Desembolsos. 

Nestes termos, o fluxo de caixa e o instrumento utilizado pelo administrador 

financeiro, com a finalidade de detectar se o saldo inicial de caixa adicionado ao 

somat6rio de ingressos, menos o somat6rio de desembolsos em determinado 

perioelo, apresentara excedentes de caixa o escassez de recursos financeiros pela 

empresa_ 

Caso houver excedentes financeiros, permitira ao administrador financeiro 

efetuar a destinac;ao mais eficiente dos mesmos. Se houver escassez de recursos 

financeiros, possibilitara a ele captar nas fontes menos onerosas do mercado. 

Devemos destacar que, na captac;ao e na aplicac;ao de recursos financeiros por 

parte da empresa, devera ser fixada, entre os fatores, o prazo da operac;ao_ Por 

exemplo, na aplicac;ao de recursos no mercado financeiro (fundo de aplicac;oes 

financeiras), o administrador financeiro devera levar em considerac;ao nao s6 a taxa 

de juros que sera paga pela instituic;ao financeira, mas tambem a seguranc;a da 

opera,c;ao e o periodo que sera aplicado, pais a empresa e industria, comercio ou 

prestadora de servic;os, e nao uma especuladora no mercado financeiro_ 

7.9.1 lmportancia do Planejamento 

E importante o planejamento do fluxo de caixa, porque ira indicar 

antecipadamente as necessidades de numerario para o atendimento dos 

compromissos que a empresa costuma assumir, considerando os prazos para serem 

saldados. Com isso, o administrador financeiro estara apto a planejar com a devida 

antecedencia, os problemas de caixa que poderao surgir em conseqllencia de 

reduc;ao ciclicas das receitas ou de aumento no volume dos pagamentos_ 

Acresce-se outro papel importante, que desempenha o fluxo de caixa, que e a 

possibilidade de evitar a programac;ao de desembolsos vultosos para periodo em 



que o ingresso orc;ado sejam baixas por questoes de mercado. 0 planejamento de 

fluxo de caixa permite ao administrador financeiro verificar se poden~ realizar 

aplicac;oes a curta prazo com base na liquidez, na rentabilidade e nos prazos de 

resgate. 

Nestes termos, o fluxo de caixa e de vital importancia para a efici€mcia 

economico - financeiro e gerencial das empresas, sejam elas, microempresa, 

pequenas empresas, medias ou grandes empresas, a tal ponto que muitas 

instituic;oes de credito exigem a sua apresentac;ao antes de concederem 

emprestimos a seus clientes. 

7.9.2 Prazo de Planejamento do Fluxo de Caixa 

0 periodo abrangido pelo planejamento do fluxo de caixa depende do 

tamanho e ramo de atividade da empresa. Em geral, quando as atividades estao 

sujeitas a grandes oscilac;oes, a tendencia e para estimativas com prazos curtos 

(diario, semanal ou mensa!), enquanto as empresas que apresentam volume de 

vendas estavel, preferem projetar o fluxo de caixa para periodos longos (trimestral, 

semestral ou anual). A finalidade do planejamento tambem inclui o periodo 

abrangido pelo mesmo. Por exemplo, para um programa de investimento intensivo 

por parte da empresa, torna-se conveniente um planejamento mais detalhado, 

referente a urn prazo menor, para se dar uma ideia aproximada da projec;ao de 

saldos mensais durante o exercicio social. 

7 .9.3 Planejamento do Fluxo de Caixa a Longo Prazo 

0 Planejamento do fluxo de caixa a Iongo prazo dispensa a apresentac;ao de 

muitos detalhes, pais tern em vista apenas relacionar alterac;oes significativas nos 

futuros saldos de caixa da empresa. De acordo com os pianos de ac;ao aprovados 

pela cupula diretiva, deverao resultar de expansao ou modernizac;ao da capacidade 

de produc;ao e/ou comercializac;ao, lanc;amento de novas linhas de produtos e 

crescimento almejado da empresa dentro de urn ou tres anos, ou em urn futuro 

proximo. 

"Tem por objetivo demonstrar a possibilidade de serem geradas as 

disponibilidades de caixa, ou obtidos os recursos financeiros necessarios a 
manutenc;ao das atividades planejadas para urn dado periodo" (Zdanowicz, 2001 ). 



Deverao indicar as epocas em que as disponibilidades poderao ser 

insuficientes, a fim de que o administrador financeiro fique apto a: 

• lncluir no planejamento de caixa o montante dos emprestimos ou 

financiamentos com que a empresa devera contar a curta, media au 

Iongo prazos; 

• Prever aumento de capital social, mediante aproveitamento de reservas 

ou subscric;ao de novas ac;oes; 

• Analisar os efeitos que cada uma dessas maneiras de obter maiores 

recursos tera na estrutura do capital da empresa; 

• Determinar para a alta administrac;ao os projetos que poderao ser 

executados de acordo com os pianos, quais serao adiados au 

alterados. 

7.9.4 Hequisitos Basicos para o Planejamento do Fluxo de Caixa 

E importante, para a elaborac;ao do fluxo de caixa, considerar as oscilac;oes 

que possam eventualmente ocorrer e irao implicar em ajustes dos valores 

projetados, mantendo-se assim a flexibilidade desse instrumento de trabalho do 

administrador financeiro. 

Dentre os principios pre-requisitos para o planejamento do fluxo de caixa 

estao os dados economico-financeiros, que serao utilizados pelo administrador 

financeiro, pais deverao ser os mais corretos possiveis, captados no plano geral de 

operac;oes da empresa para o periodo a ser projetado. 

Neste momenta, o administrador financeiro ira buscar informac;oes em outros 

departamentos da empresa, e e importante que seus responsaveis estejam 

conscientes da exatidao, clareza e confiabilidade dos dados prestados. 

A empresa, para utilizar este instrumento de gestao financeira e alcanc;ar os 

objetivos e as metas propostas, nao deve medir esforc;os na sua implantac;ao e 

implementac;ao, em termos empresariais. Ela deve manter um nfvel razoavel em 

caixa para que possa atender as necessidades diarias. 

Este saldo disponivel nao podera ser arbitrario, porem determinado pelo 

administrador financeiro de acordo com os parametros operacionais da empresa. 

Quando mais cuidado houver na sua elaborac;ao menor tera de ser o nfvel de caixa. 



Para que a empresa obtenha resultados positivos atraves do fluxo de caixa e 

necessaria que observe os seguintes requisitos: 

• Buscar maximizac;ao do Iuera, possuindo certos padroes de seguranc;a 

previamente fixados; 

• Assegurar ao caixa um nivel desejado, a partir da constituic;ao de 

reservas necessarias a empresa; 

• Obter maior liquidez nas aplicac;oes financeiras dos excedentes de 

caixa no mercado financeiro; 

• Oeterminar o nivel desejado de caixa, a partir das contas que 

compoem o disponivel da empresa; 

• Fixar limites minimos, mediante as experiencias adquiridas pela 

empresa, permitindo realizar os ajustes quando for necessaria; 

• Ainda que a empresa observe certos padroes de seguranc;a, pode 

investir parte de seus recursos disponiveis, mas nunca alem do minima 

necessaria para as suas atividades operacionais. 



8. METODOS PARA ELABORACAO DA DEMONSTRACAO DO FLUXO DE 

CAIXA 

0 fluxo de caixa pode ser apresentado de duas formas. As formas 

decorrentes do metoda direto e do metoda indireto. 

A distingao entre os metodos de elaboragao e apresentagao do fluxo de caixa 

da empresa consiste apenas na forma de apresentagao do fluxo de caixa derivado 

das atividades operacionais. 

Os fluxos de caixa, apresentados na Demonstragao do Fluxo de Caixa, 

podem ser estruturados segregando as atividades da empresa em operacionais, de 

financiamentos e de investimentos. 

8.1 Demonstracao do Fluxo de Caixa Pelo MtHodo Direto 

0 fluxo de caixa pelo metoda direto e 0 produto final da integragao das 

entradas e das saidas de caixa havidas nas subcontas do Disponivel ao Iongo de 

um periodo. Sua equagao generica e: 

Saldo lnicial + Entradas- Saidas = Saldo Final 

Na equagao acima as expressoes "saldo inicial" e "Saldo Final" referem-se 

aos saldos do Disponivel no inicio e no final do periodo considerado. 

0 arcabougo do metoda direto e o plano de contas da tesouraria, assim 

compreendido como uma estrutura em varios niveis que decompoe as entradas e as 

saidas em contas e subcontas de forma a permitir uma melhor visualizagao, analise 

e interpretagao dos resultados obtidos. 0 plano de contas da tesouraria permite 

ainda: 

• A comparagao do comportamento de uma conta em dois momentos 

diferentes do tempo; 

• A projegao de uma conta baseada em seu comportamento passado. 

Por permitir o acompanhamento e a projegao, dia a dia, das entradas, das 

saidas e dos saldos resultantes, o fluxo de caixa obtido pelo metoda direto e a base 

do planejamento financeiro feito pela tesouraria. 

E importante que o saldo final do fluxo de caixa seja conciliado diariamente 

com o saldo do disponivel apurado pela contabilidade. Este controle diario garante 



que nao ocorreram omissoes de lanc;amentos, lanc;amentos em duplicidade ou erros 

de digitac;ao que acabariam pro desfigurar o fluxo de caixa e comprometer sua 

analise e interpretac;ao. 

Tal como acontece com o plano de contas da contabilidade, a estrutura do 

plano de contas da tesouraria varia de empresa para empresa dependendo das 

caracterfsticas do neg6cio. Por outro lado, diretamente do que acontece com o plano 

de contas da contabilidade, para a qual a legislac;ao estabelece os contornos de seu 

formato, o plano de contas da tesouraria depende quase exclusivamente, do 

discernimento da pessoa que o estrutura_ 

No metoda direto, a explicac;ao do caixa gerado pelas operac;oes e 

demonstrada pelos calculos dos recebimentos e dos pagamentos realizados pela 

empresa mediante o confronto direto entre as contas da Demonstrac;ao do 

Resultado do Exercfcio (ORE) com as contas do Balanc;o Patrimonial (BP), de forma 
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a detalhar a"s "entradas e safdas de caixa_ --

Nesse mesmo metoda a explicac;ao do caixa gerado pelas atividades de 

investimento e explicada mediante 0 calculo das aquisic;oes de bens e direitos do 

Ativo Realizavel a Longo Prazo e da baixa destes_ 

Quanta a explicac;ao do caixa gerado pelas atividades de financiamento deve

se considerar a obtenc;ao e baixa de emprestimos e financiamentos de Iongo prazo, 

assim como a integralizac;ao de capital em moeda e a distribuic;ao do resultado 

obtido. 

Obtido o saldo de caixa desta tn§s atividades adiciona-se esses valores e o 

resultado e a variac;ao das disponibilidades no perfodo, o qual acrescento ao saldo 

inicial, obtem-se o saldo final das disponibilidades. 

8.1.1 Recebimentos de Clientes 

Onde sao registrados os valores efetivamente recebidos de clientes pela 

venda de bens produzidos ou de servic;os prestados. 

0 recebimento de clientes e calculado pelo acrescimo da receita de vendas 

ao saldo inicial de clientes deduzindo o saldo final de clientes_ 

Padoveze (2007, p_ 83) nos atenta para alguns fatos que pod em variar o valor 

do recebimento de clientes ap6s o calculo acima descrito: 

• Juras de duplicatas recebidas; 



• Descontos concedidos em duplicatas a receber; 

• Saldo final de adiantamentos de clientes; 

• Saldo inicial de adiantamentos de clientes; 

8.1 .2 Pagamentos a Fornecedores 

Para que possamos realizar o calculo do pagamento a fornecedores, sao 

necessarios dais passos: primeiro deve-se calcular 0 valor das compras, 0 qual e 

obtido pelo acrescimo do custo do produto vendido ao saldo final dos estoques 

deduzindo o saldo inicial destes. 

Obtido o valor das compras, acrescenta-se o saldo inicial de fornecedores e 

subtrai-se o saldo final de fornecedores. lnclui-se, tambem, o valor dos impastos 

sabre as compras. 

Padoveze (2007, p. 83) nos atenta para alguns fatos que podem levar as 

alterac;oes do valor do calculo do pagamento a fornecedores: 

• Juras de duplicatas pagas em atraso; 

• Descontos obtidos em duplicatas pagas; 

• Saldo final de adiantamento a fornecedores; 

• Saldo inicial de adiantamento a fornecedores. 

8. 1.3 Pagamentos 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 acrescentar

se o saldo inicial de impastos a recolher e subtrair o seu saldo final. Se houver 

atualizac;ao dos impastos sabre mercadorias, esta deve ser acrescentada. 

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

do periodo e a atualizac;ao monetaria, se houver, a variac;ao entre o saldo inicial eo 

saldo.final do impasto a recolher. 

8.1.4 Impastos Sobre Mercadorias 

Esse valor podera ser obtido se forma direta, dependendo de como foi a 

movimentac;ao dessa rubrica. Caso todo o saldo provisionado no mes anterior seja 

pago no mes seguinte, basta adicionar a ele a atualizac;ao monetaria da obrigac;ao, 

se houver. 



8.1.5 Folha e Encargos 

. Compreendendo as saidas referentes salarios, encargos, rescisoes e 

indenizac;oes e beneficios concedidos aos empregados, espontaneamente ou par 

forc;a de lei, tais como seguros de vida, seguro saude, vale transporte, vale refeic;ao, 

vale alimentac;ao, etc. 

Padoveze (2007, p. 85) nos atenta para alguns fatos que podem gerar 

alterac;ao deste valor: 

• Mao de obra direta; 

• Mao de obra indireta; 

• Salarios comercializac;ao; 

• Salarios administrativos; 

• Atualizac;ao monetaria s/encargos sociais; 

• Salarios/encargos - saldo inicial; 

• Salarios/encargos - saldo final. 

8.1.6 Despesas gerais 

Compreendendo as saidas referentes a alugueis, despesas com condominia, 

manutenc;ao de im6veis, manutenc;ao de maquinas e equipamentos, material de 

escrit6rio, material de higiene e limpeza, etc. 

Padoveze (2007, p. 85) demonstra algumas rubricas que podem gerar 

algumas alterac;oes futuras nestes valores: 

• Despesas gerais industriais; 

• Despesas gerais de comercializac;ao; 

• Despesas gerais administrativas; 

• Outras contas- saldo inicial; 

• Ouras contas - saldo final. 

8.1.7 lnvestimentos Permanentes 

Padoveze (2007, p.86) afirma que o valor dos investimentos em ativos 

permanentes e normalmente obtido atraves de levantamento pela contabilidade. 

Para que possamos integrar essa informac;ao, faz-se necessaria a criac;ao de contas 



adicionais, que serao alimentadas juntamente com a contabilizagao do razao auxiliar 

de corregao monetaria de balango. 

Percebe-se que o razao e o instrumento auxiliar para que possamos fazer o 

levantamento necessaria dos investimentos feitos pela empresa a serem 

apresentados na Demonstragao de Fluxo de Caixa. 

8.1.8 Varia9ao do Exigivel a Longo Prazo. 

Padoveze (2007, p.86) diz que a variagao do exigivel a Iongo prazo pode ser 

obtida de forma direta, atraves do retrabalho das contas de financiamento e 

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

despesas financeiras com os financiamentos Uuros e variac;oes monetarias), da 

demonstrac;ao do resultado 

Ou seja, para o calculo deste grupo deve-se adicionar as despesas 

financeiras com financiamentos e emprestimos a diferenga entre o saldo inicial e o 

saldo final das contas do Passivo Exigivel a Longo Prazo. 

8.1.9 Encargos Financeiros Uquidos 

Desconsiderando as despesas financeiras decorrentes de atualizagao de 

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

as receitas financeiras, obtendo-se a variac;ao dos encargos financeiros liquido e sua 

afetac;ao no fluxo de caixa. 

8.2 Distribuiqao do Resultado. 

Para o Calculo do pagamento de dividendo e participagoes nos Iueras deve-se 

observar o valor apurado e acrescentar a variagao do saldo inicial e final das 

correspondentes contas no passivo circulante. 

8.2.1 Saldo lnicial e Final de Caixa 

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

disponibilidades e obtido o saldo final dos recursos disponiveis na empresa. 



8.2.2 Estrutura da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa pelo Metodo Direto 

QUADRO 8.1 Apresentamos a Seguir, um exemplo de Fluxo de Caixa pelo Medo to 

direto .. 

DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA 

I- ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ENTRADAS 

Recebimentos de Clientes 

Dividendos Recebidos 

Juras Recebidos 

Recebimentos por Reembolso de seguras 

Recebimentos de Iueras de subsfdios 

Outras receitas 

SAIDAS 

Pagamentos a Fornecedores 

Pagamentos de Salarios e Encargos 

Pagamento de Impastos 

Pagamentos de Despesas 

Outras despesas 

SALDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

II- ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

SAIDAS 

lnvestimentos no Ativo lmobilizado 

lnvestimentos no Ativo Realizavel a Longo Prazo 

ENTRADAS 

.. ·< .· ••• ;}£~,~g-~.g~ih~liW~)W£~Ui~g,9s9t;;;;.,1i~if:,;:c: .. · ··• · .. , ·. · .... ·.· 

SALDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

Ill- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

ENTRADAS 

lntegralizac;;ao de Capital 

Juras Recebidos de Emprestimos 



Emprestimos Tornados 

Aumento do Capital Social 

SAIDAS 

Amortizac;:ao de Emprestimos 

Encargos Financeiros Liquidos 

Despesas (-) Receitas Financeiras 

Distribuic;:ao de Resultado 

SALDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO 

SALDO DO PERIODO 

(+) Saldo lnicial das Disponibilidades 

(=) Saldo Final das Disponibilidades 

8.3 Demonstrac;ao Do Fluxo de Caixa Pelo Metodo lndireto. 

0 metoda indireto apresenta da Demonstrac;:ao do Fluxo de Caixa semelhante 

a Demonstrac;:ao das Origens e Aplicac;:oes de Recursos (DOAR) 

Neste metoda sao apresentada as variac;:oes dos grupos de contas da 

empresa a partir do Iuera liquido, ou pela comparac;:ao das contas circulantes 

vinculadas ao resultado, exceto o proprio valor das disponibilidades_ 

Apresenta-se a variac;:ao das contas referentes as atividades operacionais 

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

apresentac;:ao e identica ao metoda direto. Podemos exemplificar da seguinte forma: 

• Um aumento na conta clientes significa uma aplicac;:ao de caixa; 

• Uma reduc;:ao na conta de fornecedores significa uma aplicac;:ao de 

caixa; 

• Uma reduc;:ao na conta de estoques representa liberac;:ao de dinheiro, e 

uma origem de caixa; 

• Um aumento no saldo de contas a pagar gera recursos, e uma origem 

de caixa_ 



8.3.1 Estrutura Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa pelo Metodo lndireto. 

QUADRO 8.2 Apresentamos a seguir urn exemplo de Demonstragao do Fluxo de 

Caixa pelo Metoda lndireto: 

DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

Luera Liquido (antes da distribuigao de resultado) 

Variagoes dos Ativos e Passives 

FLUXO DE CAIXA DAS OPERA<;OES 

11-ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 

lnvestimento no Ativo Permanente 

Aplicagoes no Ativo Realizavel a Longo Prazo 

Resultado nao Operacional 

FLUXO DE CAIXA DOS INVESTIMENTOS 

Ill- ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 

Emprestimos Obtidos 

Arnortlzagao de ErnprE§stimos ·. 

lntegralizagao de Capital 

Distribuigao do Resultado 

FLUXO DE CAIXA DOS FINANCIAMENTOS 

VARIA<;AO DO CAIXA 

(+) Saldo lnicial das Disponibilidades 

(=) Saldo Final das Disponibilidades 

8.4 Compara(fao entre a Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes de Recursos 

(DOAR) e a Demonstra(fao do Fluxo de Caixa (DFC). 

A Demonstragao do Fluxo de Caixa (DFC) compreende aos dados da 

Demonstragao de Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR) mais a variagao da 

NCG e dos Emprestimos Bancarios de Curto Prazo, sendo, pais uma demonstragao 

mais completa. 



0 Fluxo de Caixa e o substituto da Demonstrac;ao das Origens e Aplicac;oes 

de Recursos (DOAR), conforme o a Lei 11.638/07. 

A DOAR apresenta termos mais tecnicos, dificultando a interpretac;ao por 

parte dos leigos. E um relat6rio fundamental dos fatores que influenciam a variac;ao 

do Capital Circulante Liquido (CCL) 

0 Fluxo de Caixa, que a partir de 2008, passou a ser obrigat6rio, e uma fonte 

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

nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamento. 



9. ANALISE FINANCEIRA 

9.1 Limita~oes do Fluxo de Caixa e a lmportancia dos indices de Liquidez e do 

Capital de Giro Liquido. 

0 fluxo de caixa e um importante relat6rio para demonstrar a movimentagao 

das disponibilidades de uma empresa num determinado perfodo, mas as demais 

demonstragoes apresentadas tambem sao importantes para a tomada de decisoes. 

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

financeira da empresa, quanta as origens e aplicagoes de capital de giro. A analise 

de capital de giro lfquido e mais adequada para previsoes de mediae Iongo prazo. A 

Demonstragao das Origens e Aplicagoes de Recursos (DOAR) apresenta as 

transagoes que influenciam o Capital de Giro Liquido. 

0 Capital de Giro Liquido (CGL), tambem conhec'do como Capital Circulante 

Uquido (CCL), e obtido pela diferenga do Ativo Circulante eo Passivo Circulante 

A Analise de Balango patrimonial tambem e importante para avaliar a situagao 

financeira da empresa, bem como para obter fndice;s e valores que estao 

diretamente relacionados ao capital de Giro Uquido . 

. 0 analista de balangos e o analista financeiro precisam conhecer intimamente 

o significado e as relagoes 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, embora extrafdos do m~smo conjunto basico de 

informagoes. 

9.2 lndicadores Financeiros 

Os indices financeiros tem como fungao de medir o desempenho da empresa 

no que se refere a sua liquidez, o seu ciclo operacional, ao seu grau de 

endividamento, sua rentabilidade e atividade. 0 seu calculo e feito a partir das 

informagoes financeiras apresentadas no Balango Patrimonial e no Demonstrativo 

de Resultado do Exercfcio da empresa em analise. 

Pode-se subdividir a analise das demonstragoes financeiras em analise da 

situagao financeira e analise da situagao econ6mica. lnicialmente, analisa-se a 



situac;ao financeira separadamente da situac;ao econ6mica, no momenta seguinte, 

juntam-se as conclusoes dessas analises. 

9.3 Estrutura de Capitais 

Os indices deste grupo mostram as grandes linhas de decisoes financeiras, 

em termos de obtenc;ao e aplicac;ao de recursos 

9.3.1 Participa~ao de Capital de Terceiros 

A participac;ao de Capital de terceiros e obtida pela divisao de capitais de 

terceiros pelo Patrim6nio Liquido 

PCT = PC + PNC x 100 
PL 

Sendo: PC ;;;; Passivo Circulante; 

ELP = Exigivel a Longo Prazo; 

PL = Patrim6nio Liquido. 

0 capital de terceiros e formado pela soma do Passivo Circulante com o 

Passivo nao Circulante. 

Este indice indica quanta a empresa tomou de capital de terceiros para cada 

R$ 1,00 de capital proprio investido. Quanta menor este indice for, melhor sera a 

situac;ao da empresa. 

Relaciona, portanto, as duas grandes fontes de recursos da empresa, ou seja, 

Capital Proprio e Capitais de Terceiros. E um indicador de risco de dependencia a 

terceiros, por parte da empresa. Tambem pode ser chamado indice de Grau de 

Endividamento 

9.3.2 Composi~ao do Endividamento 

A Composic;ao do Endividamento e obtida pela divisao do passivo circulante 

pelo Capital de Terceiros multiplicado por 100. 

CE = PC 
X 100 

PC+ PNC 



Sendo: PC= Passivo Circulante 

PNC = Passivo Nao Circulante 

Indica qual o percentual de obrigac;oes de curta prazo em relac;ao as 

obrigac;oes totais 

Quanta menor for a Composic;ao do Endividamento, melhor. 

9.3.3 lmobiliza<;ao do Patrimonio Uquido 

·A lmobilizac;ao do Patrimonio Liquido e obtida pela divisao do Permanente 

pelo Patrim6nio Liquid a multiplicado par 100. 

IPL = IMOBILIZADO x 1 OO 

PL 

Indica quanta a empresa aplicou no Permanente para cada R$ 1 ,00 de 

Patrim6nio Liquido 

Quanta menor for a lmobilizac;ao do Patrim6nio Liquido, melhor. 

Podemos deduzir ainda que o Capital Circulante Proprio e igual ao Patrimonio 

Liquido- Permanente, onde temos: 

CCP = Patrim6nio Liquido- lmobiliza~o._j 

0 Capital Circulante Proprio e a parcela do Patrim6nio Liquido que foi 

investido no Permanente da empresa. 

As aplicac;oes do Patrimonio Liquido sao mutuamente exclusivas do 

Permanente e do Ativo Circulante da empresa. Quanta mais a empresa investir no 

Permanente, menos recursos proprios sobrarao para o Ativo Circulante e, em 

consequencia, maior sera a dependencia de capitais de terceiros para o 

financiamento do Ativo Circulante. 

· 0 ideal e em termos financeiros e a empresa dispor de Patrimonio Liquido 

suficiente para cobrir o Permanente e ainda sobrar uma parcela para o Capital 

Circulante Proprio (CCP), suficiente para financiar o Ativo Circulante. 



9.3.4 lmobiliza<;ao dos Recursos nao Correntes 

Podemos obter este indice dividindo o Permanente pelo Passivo Circulante 

(PC)+ Pass iva Nao Circulante (PNC) multiplicado par 100. 

RC = lmobilizado x 100 
PC+ PNC 

-------------------' 

Indica qual o percentual de Recursos nao Correntes a empresa aplicou no 

Permanente. 

Quanta menor for o indice de lmobilizac;ao dos Recursos nao Correntes, 

melhor sera para a empresa. 

Podemos dizer que a parte que a empresa destinou dos Recursos nao 

Corrente para o Ativo Circulante e chamada de Capital Circulante Uquido. 

Podemos obter o Capital Circulante dividindo o Capital Circulante Proprio 

(CCP) pelo Passivo nao Circulante (PNC): 

0 CCL representa a folga financeira a curta prazo, ou seja, financiamentos de 

que a empresa dispoe para o seu giro e que nao sao cobrados a curta prazo. 

CCL= PL + PNC- lmobilizado_ 

CCL= PL- lmobilizado + PNC 

CCL= CCP- PCN 

Portanto, a folga financeira de uma empresa deve-se aos recursos pr6prios 

mais as exigibilidades de Iongo prazo investidos no Ativo Circulante. 

9.4. indices de Liquidez 

Tais indices medem a capacidade da empresa em cumprir suas obrigac;oes 

junto a Empregados, Fornecedores, Clientes e Governo_ Os indices deste grupo 

mostram a base da situac;ao financeira da empresa_ Muitas pessoas confundem 

indices de liquidez com indices de capacidade de pagamento_ 

Os indices de liquidez nao sao extraidos do fluxo de caixa que comparam as 

entradas com as saidas de dinheiro. 



Sao indices que, a partir do confronto dos ativos circulantes com as dividas . , 

procuram medir quao s61ida e a base financeira da empresa. Uma empresa com 

bans indices de liquidez tem condigoes de ter boa capacidade de pagar suas 

dividas, mas nao estara, obrigatoriamente, pagando suas dividas em dia em fungao 

de outras variaveis como prazo, renovagao de divida, etc. 

9.4.1 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 dividas de curta prazo. 

Liquidez lmediata = Disponivei/PC 

No numerados apresenta-se o montante imediatamente disponivel numa data 

e no denominador o montante das dividas vencidas em ate um ano. Dessa forma, 

ludicibus (1998, p99) "a comparagao mais correta seria com valor presente de tais 

vencimentos, ou colocando-se no denominador o valor que pagariamos se nos 

dispusessemos a pagar as dividas de curta prazo hoje, de uma s6 vez". 

9.4.2. Liquidez Seca 

. A Liquidez Seca e obtida pela divisao do Ativo Circulante (AC) deduzindo do 

valor dos Estoques pelo Passivo Circulante (PC). 

[ Liquidez Seca = (AC- Estoques) l PC .J 

Este indice e um teste de forga aplicado a empresa; visa medir o grau de 

excelencia de sua situagao financeira. De um lado, abaixo de certos limites, obtidos 

segundo os padroes do ramo, pode indicar alguma dificuldade de liquidez, mas 

raramente tal conclusao sera mantida quando o indice de Liquidez Corrente for 

satisfat6rio. De outro lado, o indice de Liquidez Seca conjugado com o indice de 

Liquidez Corrente e um reforgo a conclusao de que a empresa e uma "atleta de 

liquidez". 



Segundo ludicibus (1998, p 1 02) Esta e uma variante adequada para se 

avaliar conservadoramente a situagao de liquidez da empresa. Eliminando-se os 

estoques do numerador, estamos eliminando uma fonte de incerteza. 

Este indice, em outras palavras apresenta uma posigao realista da empresa e 

conservadoramente da liquidez da empresa num determinado momenta. 

9.4.3 Liquidez Corrente 

A Liquidez Corrente e obtida pela divisao do Ativo Circulante (AC) pelo 

Passivo Circulante (PC). 

I Liquidez Corrente = AC/PC I 

Relaciona "quantos reais dispomos, imediatamente disponiveis e conversiveis 

em curta prazo em dinheiro, com rela<;ao as dividas de curta prazo". (ludicibus, 1998 

p, 1 00). 

E um indice muito utilizado e freqi..ientemente considerado como melhor 

indicador da situa<;ao de liquidez da empresa. 

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

considerar que o numerador estao incluidos itens nao diversos como 

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

antecipadamente. No denominador, estao incluidas as dividas e obrigagoes 

venciveis a curta prazo". 

A comparagao do Ativo Circulante com o Passivo Circulante nao leva em 

conta o fato de que os prazos de vencimento das obrigag6es podem ser diferentes 

dos prazos de recebimento e de estocagem. 

Um ponto referencial e apresentado par Padoveze (2007, p, 209), "este 

indicqdor deve ser sempre superior a 1 ,OO,sendo considerado como 6timo a partir de 

1 ,50. Uma avaliagao conclusiva deste indicador dependerc~. todavia, da qualidade 

dos ativos e passivos. E importante notar a qualidade dos val_ores a re~eberl bem 
vV.• ''"''"''"'' "'' '1\..lv v IIUIIICI au_VI c;:nau llli._;IUIUU::> ·llt::l I::> IICIU urver::;os 'COmO;'; 

como da relevancia dos estoques". 



9.4.4 Liquidez Geral 

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

Ativo Nao Circulante (ANC) pelo montante do Passive Circulante (PC) e do Passive 

nao Circulante (PNC) . 

I Liquidez Geral = (AC + ANC) I (PC + PNC 1 

Conforme afirma9ao de ludfcibus (1998, p1 02) 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 liquida9ao do 

passive podem ser os mais variados possfveis, tendo em vista a compara9ao de 

montantes de curto e de Iongo prazo. 

9.4.5 Analise e lnterpretac;;ao dos indices de Liquidez 

A liquidez geral indica quanto a empresa possui de Ativo Circulante e Nao 

Circulante para cad a R$ 1,00 de divida total. Conclui-se, que quanto maior a 

Liquidez Geral melhor para a empresa, pois podera cumprir com suas obriga9oes a 

Iongo prazo. Ha, porem, o detalhe de que a Liquidez Geral nao e suficiente para 

determinar a situa9ao da liquidez da empresa a curto prazo. 

A Liquidez Corrente indica quanto a empresa possui de Ativo Circulante para 

cada R$ 1,00 de Passive Circulante. Conclui-se, entao, que quanto maior a Liquidez 

Corrente melhor para a empresa, pois o aumento da Liquidez Corrente evidencia 

que a empresa pode cumprir com as obrigayoes de curto prazo_ Mas para que essa 

afirma9ao seja valida deve-se observar, ainda, a Liquidez Seca. 

A Liquidez Seca indica quanto a empresa possui de Ativo Liquido para cada 

R$ 1 ,00 de Passive Circulante. lsto significa, em outras palavras, a compara9ao 

entre os recursos disponfveis e os realizaveis a curto prazo com as dividas de curto 

prazo, e como ja exposto, conclui-se que apresenta a posi9ao realista e 

conservadora da situayao financeira da empresa num determinado memento. 

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

Liquidez Seca para avaliar a situayao financeira de uma empresa, Matarazzo (2007, 



P, 173) afirma sabra a Liquidez Seca que "este fndice e um teste de forc;a aplicado a 
empresa, visa medir a excelencia de sua situac;ao financeira". 

0 mesmo autor faz uma comparac;ao entre a Liquidez Seca e a Liquidez 

Corrente, conforme Quadro Abaixo: 

QUADRO 9.1 Liquidez Seca X Liquidez Corrente. 

Liquidez Liquidez Corrente 
--

Nfvel ALTA BAIXA 
I--· ---·· 

Situa<;ao financeira boa 
Situa<;ao financeira em 
principia insatisfat6ria, 

ALTA 
mas atenuada pela boa 
Liquidez Seca. Em 
certos casos pode ate 
ser considerada 
razoavel. 

~·· 

Situa<;ao financeira Liquidez Seca 
Situa<;ao Financeira em I nsatisfat6ria. 
principia insatisfat6ria. 
A baixa Liquidez Seca 

BAIXA 
nao indica necessariamente 
comprometimento da 
situa<;ao financeira. Em 
em certos casos pode ser 
sin6nimo de excessivos 
estoques "encalhados". 

9.5 Rentabilidade 

Os indices de rentabilidade mostram qual a rentabilidade dos capitais 

investidos, isto e, quanta renderam aos investidores e, portanto, qual o grau de exito 

economico da empresa. 

9.5.1 Giro do Ativo 

Podemos obter o Giro do Ativo dividindo-se a Vendas Liquidas pelo Ativo. 

GA = Vendas Liquidas 
Ativo 

Indica quanta a empresa vendeu para cada R$ 1,00 de investimento total. 



Quanta maior foro Giro do Ativo, melhor. 

0 sucesso de uma empresa depende em primeiro Iugar de um volume de 

vendas adequado. 

0 volume de vendas ou servic;os prestados tem relac;ao direta com o 

montante de investimentos. Nao se pode dizer se uma empresa esta vendendo 

pouco ou muito olhando-se apenas o valor absoluto de suas vendas. 

9.5.2 Margem Liquida 

Podemos obter a margem liquida dividindo-se o Luera Liquido (LL) pelas 

Vendas Liquid as (VL) multiplicando por 100: 

ML = Luera Liquido x 100 
Vendas Liquidas 

Indica quanta a empresa obtem de Iuera para cad a R$ 1,00 vendidos 

Quanta maior for a Margem Liquida, melhor. 

9.5.3 Rentabilidade do Ativo 

Podemos obter a Rentabilidade do Ativo dividindo-se o Luera Liquido (LL) 

pelo Ativo (AT) multiplicando por 100. 

IRA;;:: Luera Liquido x 100 
L Ativo 

Indica quanta a empresa obtem de Iuera para cada R$ 1,00 de investimento 

total 

Quanta maior for a Rentabilidade do Ativo, melhor. 

Este indice mostra quanta a empresa obteve de Luera em relac;ao ao Ativo. E 
uma medida do potencia de gerac;ao de lucro da parte da empresa. Nao e 

exatamente uma medida de rentabilidade do capital. 



9.5.4 Hentabilidade do Patrimonio Liquido 

Podemos obter a rentabilidade do Patrim6nio Uquido dividindo-se o Luera 

Liquido (LL) pelo Patrim6nio Liquid a Media (PLM), multiplicando por 100. 

RTL = Luera Liquido 
X 100 

Patrimonio Liquido Media 

Para Calcularmos a Rentabilidade do Patrimonio Liquido, devemos achar o 

Patrimonio Uquido media, podemos obter o Patrimonio Liquido Media (PLM) 

somando o Patrim6nio Liquido inicial (PLI) mais o Patrim6nio Liquido Final (PLF) 

dividindo por 2, como mostramos a seguir: 

PLM = PLI + PLF 
2 

A Verificagao Pura e simples do valor do Luera de uma empresa nao e 

esclarecedora. E precise comparar esse valor com o Capital Proprio investido. 

A rentabilidade empresarial pode variar de um ano para o outro, num ano ela 

pode .estar acima das taxas de mercado, noutro abaixo e noutro em torno delas. 

9.6 Necessidade de Capital de Giro (NCG) e Saldo em 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 Passive Circulante Operacional. 

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

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

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

que decorre dessas atividades" Matarazzo, 2007 p. 338) 

"A diferenga entre esses investimentos (ACO) e Financiamentos (PCO) e 

quanta a empresa necessita de capital para financiar o giro, ou seja, NCG 

(Matarazzo, 2008 p. 338) 



Logo, a Necessidade de Capital de Giro (NCG) e obtida pela diferenr;a entre o 

Ativo Circulante Operacional (ACO) eo Passivo Circulante Operacional (PCO). 

Matarazzo (1998, p. 345) apresenta ainda as seguintes situar;oes da 

relar;~o entre o ACO e o PCO: 

Se o Ativo Circulante Operacional for maior que o Passivo Circulante 

Operacional: "e a situar;ao 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 Passivo Circulante 

Operacional: "a empresa tem mais financiamentos operacionais do que 

investimentos operacionais. Sobram recursos das atividades operacionais, os 

quais poderao ser usados para aplicar;ao 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 curtissimo prazo do ativo circulante que 

nao tem vincular;ao direta com as operar;oes com as operar;oes da empresa: caixa, 

bancos e aplicar;oes financeiras". Tambem e importante identificar o conceito de 

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

curtissimo prazo do passivo circulante que nao tem vincular;ao direta com as 

operar;oes da empresa: emprestimos, financiamentos e outras obrigar;oes 

financeiras de curtissimo prazo". A diferenr;a entre o Ativo Flutuante e o Passivo 

Flutuante e denominada Saldo de Tesouraria, logo: 

I ST = AF- PF 



0 exemplo abaixo evidenciara esses calculos: 

ATIVO PASSIVO 
~ 

Caixa 250,00 Emprestimos 100,00 

Aplica96es Financeiras 200,00 Fornecedores 350,00 

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

Estoques 450,00 Impastos e Taxas 100,00 

lmobilizado 1.800,00 Exigivel a Longo Prazo 200,00 

Patrimonio Uquido 2.200,00 

TOTAL 3.100,00 TOTAL 3.100,00 

Ativo Circulante Operacional = Contas a Receber + Estoques = 400,00 + 450,00 = 

850,00 

Passivo Circulante Operacional = Fornecedores + Salarios e Encargos + Impastos e 

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

Ativo Flutuante = Caixa + Aplica96es Financeiras = 250,00 + 200,00 = 450,00 

Passivo Flutuante = Emprestimos = 100,00 

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

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



10 APLICACAO PRATICA- ANALISE FINANCEIRA 

10.1 Apresentacao 

Neste capitulo sera apresentado uma simula<;ao em que se aplicam os 

conteudos pesquisados nos capitulos anteriores. Visando apresentar caso proximo a 
realidade de pequenas e medias empresas no Brasil. 

A legisla<;ao em vigor (Lei 11.638/07 e a MP 449/2008 ambas alteram a Lei 

6.404/76) apresenta demonstra<;oes Contabeis vistas no capitulo 6 exigidas tanto 

para -as Sociedades An6nimas (S/A), como tambem para a pequenas e Medias 

empresas (Sociedades por Quotas de Responsabilidade Limitada) tambem seguem 

o padrao dessas demonstra<;oes no que for aplicavel. 

Haja vista que as constantes mudan<;as na legisla<;ao brasileira, procurou-se 

aproximar do que e aplicado as empresa optantes pelo Supersimples (Sistemas 

lntegrado de Pagamento de Impastos e Contribui<;oes das Microempresas e 

Empresas de Pequeno Porte) no que diz respeito as aliquotas de tributos federais, 

estaduais municipais e previdenciarios As aliquotas do SuperSimples e dos tributos 

municipais sao apresentadas nos Anexos 1 e 2. 

A empresa Apresentada e uma empresa de servi<;os, situada em Curitiba, e 

atua a tres anos na area de consultoria. 

Nessa situa<;ao a empresa inicia suas atividades durante o anode 2006 e sao 

analisadas as Demonstra<;oes Contabeis dos anos de 2006, 2007 e 2008 da 

seguinte forma: 

• Apresenta<;ao do Balan<;o Patrimonial, da Demonstra<;ao do Resultado 

do Exercicio, da Demonstra<;ao de Lueras ou prejuizos Acumulados, e 

da Demonstra<;ao das Muta<;oes do Patrim6nio Liquido destes tres 

periodos; 

• Calculo e Analise da Estrutura de Capitais, indices de Liquides e 

Endividamento da empresa; 

• Calculo e analise da Necessidade de Capital de Giro; 

• Comentarios e conclusoes sabre a situa<;ao financeira e do capital de 

giro da empresa; 



• Elabora<;ao da Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;oes de Recursos 

de 2006, 2007 e 2008 

• Elabora<;ao da Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa de 2006, pelo Metoda 

lndireto e em seguida pelo Metoda Direto 

10.2 Demonstracoes Contabeis de 2006, 2007 2008 da empresa ACC 

Consultores SIS Ltda. 

1 0.2.1 Balanco Patrimonial 
-~ 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 
Ativo 

Circulante 243.965,68 273.530,82 325.243,29 
Disponivel 968,08 0,00 5.609,09 

Caixas e Bancos 968,08 0,00 5 609,09 
Creditos 242.997,60 273.530,82 319.634,20 

--- -----'-------

Clientes Nacionais 17.634,13 29.971,35 34.187,43 
Adiantamentos a Funcionarios 2,72 2,80 0,00 
Emprestimos a S6cios 

'--· 
224.841,21 242 516,66 284.406,7§_ 

Impastos a Recuperar 519,54 1.040,01 1.040,01 
Nao Circulante 18.893,60 12.144,04 9.598,95 
lmobilizado 18.893,60 12.144,Q! --~Ji98,95 ----· 

lnstalac;;oes 7.915,50 7.915,50 11.315,50 

Equipamentos de Informatica 52.792,83 52.792,83 52.792,83 
M6veis e Utensflios 16.770,76 16.770,76 16.770,76 

-- -- -----

Softwares 8.706,35 8.706,35 8.706,35 

lJ Deprecia_gao/Amortizay_ao Acumulada (67.291 ,84) (74 041,40) (79.986,49) 

Total do Ativo 262.859,28 285.674,86 334.842,24 
'---

Passivo 

Circulante 178.835,16 - 208.3lf_5,62_ 257.513,05 
------~---~-·-- -------- -- _________ __.__ 

Fornecedores 1.957,79 1.957,79 0,00 

Obrigac;oes Trabalhistas e Sociais 53.327,58 71.783,43 94 298,65 

QQr~gac;g_~~_Tributa~l§s 118891,39 128 772,01 163.214,40 
------.----------------

Provisao de Ferias , 13° Salario e Encargos 4.658,40 5.624,93 0,00 

Emprestimos 0,00 207,51 0,00 

Nao Circulante 57.329,19 57.329,19 57.329,19 
-------------~-

Exigivel a Longo Prazo 57.329,19 57.329,19 57.329,19 

Emprestimos e Financiamentos 57.329,19 57.329,19 57 329,19 

_!'.<!!!.ill! 6 n i~ U qui~~-- __ 26.694,93 20.000,00 20.000,00 
- -----------------·----------

Capital Social 20.000,00 20.000,00 20.000,00 

Capital Social 20 000,00 20 000,00 20.000,00 

Lucros ou Prejuizos Acumulados 6.694,93 0,00 0,00 
-~ 

Lueras Acumulados 6.694,93 0,00 0,00 

Total do Passivo 262.859,28 285.674,86 334.842,2! 
'--------- --



10.2.2 Demonstracao do Resultado do Exercicio 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Receita Operacional Bruta 417.218,53 376.978,72 337.051,82 

Venda de Servi9os 
!-------- 417.218,53 376.978,72 337.051,82 

Deducoes da Receita Bruta (15.228,46) (13.759_,73) (12.302,42) 

__ lmpo_stos lncidentes sobre Vendas (15.228,46) (13.759,73) (12 302,42) 

Receita Liquida de Vendas 401.990,07 363.218199 324.749,40 

Lucro Bruto 401.990,07 363.218,99 324.749,40 

Despesas Operacionais (168.304,05) (143.878,87) (203.229,85) 

Despesas Administrativas e Comerciais (168.304,05) (143.878,87) (203.229,85) 

Resultado Financeiro Liquido (5.417,16) (17 .792,85) (3.697,37) 

Receitas Financeiras - 4,00 -
--

Despesas Financeiras (5.417,16) (17.796,85) (3.697,37) 

Lucro antes do IRPJ e CSLL 228.268,86 201.547,27 117.822,18 

Provisao para Contribuir;:ao Social (12.015,89) (10856,98) (9 707, 10) 
-------------

Provisao para Impasto de Renda (20.026,49) (18.094,97) (16178,49) 

Lucro Liquido do Exercicio 196.226,48 172.595,32 91.936,59 

~... - ~' 

10.2.3 Demonstracao dos Lucros ou Prejuizos Acumulados 

31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 

Saldo lnicial 0,00 6.694,93 0,00 

Luero Uquido do Exereieio 196.226,48 172.595,32 91.936,59 

~ste C!._e_I::xercieio:>__<l_n_!El_ri~re;_s ___________ --~ 694,93 --- - -
----------··--·---------·· 

Lueras Distribuidos (196.226,48) (179.290,25) (91.936,59) 

Saldo Final 6.694,93 0,00 0,00 

10.2.4 Demonstraf;{oes das Mutaf;{oes do Patrimonio Liquido 

---· -
DEMONSTRAc;:Ao DAS MUTAc;:OES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2006 

f----
Ajustes de Lueros ou 

Capital Exercicios Prejuizos Lueras Distribuidos Total 
Ante rio res Aeumulados 

-· 

Saldo lnicial 20.000,00 20.000,00 

Ajustes de Exercieios 
Anteriores 6.694,93 6.694,93 

Resultado do Exercicio 196.226,48 196.226,48 

Lueros Distribuidos (196.226,48) (196.226,48) 

Saldo Final 20.000,00 6.694,93 196.226,48 
L__-------------~--- ~---------L____-

(196.226,48) 26.694,93 



DEMONSTRA<;Ao DAS MUTA<;OES DO PATRIMONIO LIQUIDO 2007 
Ajustes de Lueras ou 

Lueras Capital Exercicios Prejuizos 
Distribuidos Total 

Anteriores Aeumulados 

Saldo lnieial 26.694,93 26.694,93 
Ajustes de Exereieios 

Anteriores - ------··-- -------c---- ---- -------

Resultado do Exercicio 172.595,32 172.595,32 

Lucros Distribuidos (179290,25) (179.290,25) 

Saldo Final 26.694,93 - 172.595,32 (179.290,25) 20.000,00 

----- DEMONSTRA<;:Ao DAS MUTA<;:OES DO PATRIMONIO LIQUIDO 200_8 
Ajustes de Lueras ou 

Capital Exercicios Prejuizos Lueras Distribuidos Total 
Anteriores Aeumulados 

Saldo lnicial 20.000,00 20.000,00 
Ajustes de Exereieios 

Anteriores - -

Resultado do Exereieio 91.936,59 91.936,59 

Lueras Distribuidos (91.936,59) (91.936,59) 

Saldo Final 20.000,00 - 91.936,59 (91.936,59) 20.000,00 
~-



11. ANALISE POR iNDICES 

11.1 Estrutura de Capitais 

Participac;ao de Capital de Terceiros 

2006 2007 

I I PC+ PN_y PCT = --~--- x 100 PCT 1-1 PC+ PNC 
: X 100 -~ PL 

PCT I=: 236.164,35 I X 100 
26.694,93 I 

PCT 1- I 265.674,86 
: X 100 -I 20.000,00 

PCI_L:_j_ 8,85 I x100 PCT I= I 13,28 I x100 

PCT I= I 884,68 I PCT -~~ -r 1.328,37 I 

2008 

PCT 1· = : PC+ PNC 
\X 100 PL 

PCT I = : 
314 842,24 I X 100 

2o.ooo.oo 1 

_PeT]=_] 15,74 I x100 

PCT I= I 1.574~ 

Demonstra que para cada R$ 100,00 de Capital Proprio, a empresa utilizou no ana 

de 2006 R$ 884,68 de capital de terceiros, e em 2007 R$ 1.328,37 de capital de 

terceiros e em 2008 1.574,21 de capital de terceiros. 

Composi9ao do endividamento 

2006 2007 

I - I PC 
\ X 100 CE - I PC+ PNC CE I = : 

PC I X 100 
PC+ PNC I 

CE I = : 178.83S:16 I X 100 
236.164,35 I ~-l:J 208.345,67 I X 100 

265.674,86 I 

_ _g_sl..:._l___ _ o. 76 1 x 1 oo c~--r- 0,78 I x100 

CE I= I 75,72l CE I= I 78,42 1 



2008 

CE I = : PC I 
PC + PNC I X 100 

-~=I 257.513,05_] x
100 

314.842,24 I 

cE·I =I 0,82 I X 100 

CE I= I 81,79 I 

Este in dice demonstra que para cad a R$ 100,00 que a empresa tem de divida 

75,72 em 2006 sao de curta prazo, em 2007 a empresa tem R$ 78,42 de divida a 

Curto Prazo e em 2008 a empresa tem R$ 81,79 de divida a curta prazo, isto que a 

empresa tem um endividamento muito elevado e precisa melhorar isso com 

urgencia. 

lmobiliza(fao do Patrimonio Liquido 

2006 2007 

IPL I=: lmobilizado l X 100 PL IPL I = l lmobilizado I 
100 PL j x 

IPL I= l 18.893,60 I x 100 
26.694,93 l IPL J = I 12.144,04 j X 100 

2o.ooo,oo I 

IPL I= I 0,71 I X 100 IPL I= I 0,61 I X 100 

IPL I= I 70,78 I IPL I= I 60,72 I 

2008 

IPL I=\ lmobilizado l X 100 PL 

IPL I= l 9.598,95 I X 100 
20.000,00 

--

IPL I= I 0,48 I X 100 

----,~------39l IPL = 47,99 



Este indice demonstra que para cada R$ 100,00 que a empresa esta 

aplicando no lmobilizado R$ 70,78 em 2006, em 2007 a empresta tem aplicado no 

lmobilizado R$ 78,42 e em 2008 a empresa tem R$ 47,99 aplicado no lmobilizado, 

isto demonstra que o percentual de imobilizado do patrim6nio Liquido diminuiu entre 

os anos de 2006 e 2008 

Capital Circulante Proprio 

2006 2007 
CCP = PL- lmobilizado CCP = PL- lmobilizado 

CCP = 26.694,93-18.893,60 CCP = 20.000,00-12.144,04 

CCP = 7.801,33 CCP = 7.855,96 

2008 
CCP = PL- lmobilizado 

CCP = 20 000,00-9 598,95 

CCP = 10401,05 

Este indice demonstra que a empresa tem R$ 7.801,33 de capital propno 

investido na empresa no ano de 2006, R$ 7.855,96 de capital proprio investido no 

a no de 2007 e 10.401,05 de capital proprio investido em 2008, este nivel baixo de 

capital na empresa demonstra o quanta esta dependente de capitais de terceiros 

para que a empresa possa realizar as suas atividades. 

lmobilizacao dos Recursos nao Correntes 

2006 2007 

~R~J = \ 
lmobilizado I x 100 IRC I= I lmobilizado I X 100 
PC+ PNC J PC+ PNC 

~~~~~1 fu~,Eijbj I ~~Qtll. 
I 236.164,35 I 

~ ~~e lC:h 6~~~~iie13tMMm, ~o' 
l 265.674,86 l 

~_h_l= __ __Q,08 I X 1 00 IPL I= I 0,05 I X 100 

IPL I= I 8,oo I IPL 1=1 4,57 l 



2008 

IRC I = I lmobilizado I 
100 

PC+ PNC I X 

IRC I = 1-~598·~~ X 100 314.842,24 

IPL I= I 0,03 I X 100 

f----·· 

IPL I= I 3,o5l 

A lmobilizac;ao dos Recursos nao Correntes nos mostra que para cada R$ 

100,00 de Recursos nao Correntes a empresa tern aplicado no lmobilizado R$ 8,00 

no anode 2006, R$ 4,57 no anode 2007 e 3,05 no anode 2008. 

Capital Circulante Uquido 

2006 2007 

CCL = PL- lmobilizado + PNC CCL = PL- lmobilizado + PNC 

CCL 26694,93-18893,60+57329, 19 CCL = 20.000,00-12.144,04+57.329, 19 

CCL 65.130,52 CCL = 65.185,15 

2008 

CCL = PL- lmobilizado + PNC 

CCL 20.000,00-9.598,95+57329, 19 

CCL 67.730,24 

0 Capital Circulante Liquido Representa a folga financeira a curta prazo, 

analisando os dados que obtivemos podemos dizer que a empresa tern urn CCL de 

R$ 65.130,52 e em 2007 obteve urn CCL de R$ 65.185,15 ja em 2008 a empresa 

conseguiu um CCL de R$ 67.730,24, o que demonstra que a empresa vern 

aumentando o Seu CCL ou folga financeira como o passar do tempo. 



11.2 indices de Liquidez 

Liquidez lmediata 

2006 2007 2008 

Ll = DISPONIVEL Ll = DISPONIVEL Ll = DISPONIVEL 
PC PC PC 

Ll = 968,08 Ll = 0,00 Ll = 5.609,09 
178.835,16 208 345,67 257.513,05 

Ll = 0,005413 Ll = 0,000000 Ll = 0,021782 

Analisando os numeros obtidos, podemos ver que para cad a R$ 1,00 de 

divida a curta prazo a empresa dispoem em 2006 de R$ 0,005413 para quitar suas 

dividas, em 2007 a empresa dispoem de R$ 0,00 para quitar suas dividas, o que 

demonstra que e empresa esta correndo um serio risco , ja no periodo de 2008 a 

empresa obteve uma melhora pais a empresa esta dispondo de R$ 0,021782 para 

quitar suas dividas. 

Liquidez Seca 

1-----------...... 1 ~~----------......1 ,.:....1-'------------~ L 

LS 

2006 

AC- ESTOQUES 
PC 

LS = 243.965,68- 0 

LS= 243.965,68 

2007 

LS AC - ESTOQUES 
PC 

LS = 273.530,82- 0 

LS= 273.530,82 

2007 

LS = AC - ESTOQUES 
--~~~~~~~ 

PC 

LS = 325.243,29- 0 

LS= 325243,29 

A liquidez seca e um teste de forc;a aplicado a empresa, pais este mede o 

grau de excelencia de sua situac;ao financeira. Demonstra o quanta que a empresa 

dispoem de ativo liquido para quitar as suas dividas. Em 2006 a empresa dispunha 

de R$ 243.965,68 para quitar suas dividas, em 2007 a empresa dispunha de R$ 

273530,82 e em 2008 a empresa dispunha de R$ 325.243,29, isto demonstra que 

empresa conseguiu aumentar o seu ativo liquido entre os anos de 2006 e 2007 no 

valor de R$ 29.565,14 , ja no periodo de 2007 a 2007 a empresa conseguiu 

aumentar o seu ativo liquido em R$ 51.712,47, isto demonstra que a empresa esta 

conseguindo melhorar a sua situac;ao financeira. 



Liquidez Corrente 

2006 2007 2008 

LC 
AC 

= 
PC 

LC 
AC 

= 
PC 

LC 
AC 

= 
PC 

LC = 243.965,68 
178.835,16 

LC = 
273.530,82 
208.345,67 

LC = 325.243,29 
257.513,05 

LC 1,3642 LC = 1,3129 LC :::; 1,2630 

Analisando OS calculos obtidos pela Liquidez Corrente, podemos dizer que 

para cada R$ 1,00 de dividas que a empresa tem no ano de 2006 esta dispoem de 

R$ 1,3642 para quita-las, em 2007 a empresa dispunha de R$ 1,3129 e em 2008 a 

empresa dispunha de R$ 1,2630. lsto demonstra que a empresa esta em uma 

situagao financeira boa, mas os gestores tem que tamar muito cuidado pois se 

analisarmos o perfodo entre os anos de 2006 e 2008, podemos constatar que a 

empresa esta tendo uma redugao em seu ativo financeiro. 

Liquidez Geral 

2006 2007 2008 

LG = AC + ANC LG = AC + ANC LG = AC + ANC 
PC+ANC PC+ANC PC+ANC 

LG = 243.965,68+18893,60 LG = 273.530,82+12.144,04 LG 325.243,29+9. 598,95 

178.835, 16+57329, 19 208.345,67+57329, 19 257.513,05+57 .329,19 

LG = 262.859,28 LG = 285.674,86 LG = 334.842,24 
236.164,35 265.674,86 314.842,24 

LG = 1 '11304 LG = 1,07528 LG 1,06352 

Se analisarmos os Indices obtidos pela Liquidez Geral, podemos dizer que 

para cada R$ 1,00 de divida de Iongo prazo a empresa dispoem em 2006 de R$ 

1,11304 para, em 2007 a empresa dispunha d e1.07528 e em 2008 R$ 1.06352, 

insto demonstra que a empresa esta com uma situagao no Iongo prazo boa, mas 

deve tamar cuidado, pois se analisarmos o perfodo entre os anos de 2006 e 2008 



podemos ver que a situac;ao da empresa esta tendo uma piora como o passar do 

tempo. 

11.3 Rentabilidade 

Giro do Ativo 

2006 2007 2008 

GA = 
Vendas Liquidas 

Ativa 
GA = Vendas Liquidas 

Ativa 
GA = Vendas Liquidas 

Ativa 

GA -
4Q1.990,07 
262.859,28 

GA = 363.218,99 
285.674,86 

GA = 
324.749,40 
334.842,24 

GA = 1,5293 GA = 1,2714 GA = 0,9699 

Se analisarmos o Giro do Ativo desta empresa, podemos verificar que para 

cada R$ 1,00 investido a empresa a empresa vendeu em 2006 R$ 1,5293, a 

empresa girou 1,5293 vezes o seu ativo, em 2007 para cada R$ 1,00 investido a 

empresa vendeu R$ 1,2714, a empresa girou 1,2714 vezes o seu ativo e em 2008 

para cad a R$ 1,00 investido a empresa vendeu R$ 0,9699, a empresa girou 0,9699 

o seu ativo, isto demonstra que empresa esta com dificuldade para fazer com que 

seu ativo gire. 

Margem Liquida 

2006 2007 

= Luera Liquida 
ML Vendas Liquidas 

X 100 
Luera Liquida 

x 100 ML = -------'----
Vendas Liquidas 

ML = 196.226,48 
401.990,07 

172.595,32 x 100 ML = --------'---
363.218,99 

X 100 

ML = 0,4881 X 100 ML = 0,4752 X 100 

ML 48,8138 ML 47,5183 



2008 

ML = Lucro Liquido 
Vendas Liquidas 

----------L------ x100 

X 100 ML - 91.936,59 
324.749,40 

ML = 0,2831 X 100 

ML = 28,3100 

Como podemos verificar houve uma consideravel queda no lucro da empresa 

entre os anos de 2006 e 2008. 0 proprio valor absoluto do lucro liquido caiu, como 

tambem o valor absoluto das vendas diminuiu. lsto significa que auferiu um menor 

lucro global e tambem ganhou muito menor por unidade vendida, como tambem a 

redugao das vendas de prestagao de servigos demonstra que a empresa teve uma 

retragao nas mesmas entre os periodos mencionado. Para cada R$ 1,00 vendido a 

empresa obteve R$ 48,8138 de lucro em 2006, R$ 47,5183 de lucro em 2007 e R$ 

28,3100 de lucro em 2008. 

Rentabilidade do Ativo 

2006 2007 

RA = Lucro Liquido 
X 100 RA = 

Lucro Liquido 
X 100 

Ativo Ativo 

RA = 196.226,48 
262.859,28 

X 100 RA = 172.595,32 
285.674,86 

X 100 

RA = 0,7465 X 100 RA = 0,6042 X 100 

RA 74,6508 RA = 60,4167 

2008 

RA = 
Lucro Liquido 

X 100 
Ativo 

RA = 91.936,59 
X 100 

334.842,24 

RA = 0,2746 X 100 

RA = 27,4567 



Este indiee mostra quanta a empresa obteve de Iuera Liquido em rela<;:ao ao Ativo. E 
uma medida do potencial de gera<;:ao de Iuera da parte da empresa. Para eada R$ 

1,00 investidos, a empresa ganhou R$ 74,6508 em 2006, R$ 60,4167 em 2007 e R$ 

27,4567 em 2008. 0 que demonstra que a rentabilidade do ativo diminuiu 

eonsideravelmente no periodo entre os anos de 2006 e 2008. 

Patrimonio Liquido Medio 

2006 2007 
PLM = PLI + PLF PLM = PLI + PLF 

2. 2. 

PLM ::: 20.000,00 + 26.694,93 PLM = 26.694, 93+20. 000,00 
-----

2 2. 

PLM = 46 694,93 PLM ::: 46.694,93 

2 2. 

PLM ::: 23.347,47 PLM = 23.347,47 

·:·."·<-'-·.· .. .-.'. :-•.:·.: ..... ·'::':- :, __ :,·:-.. :::::::J:-'.2"·:2"c;<: ::: 
2008 

PLM = PLI + PLF 
2. 

PLM ::: 20.000,00 + 20.000,00 
2. 

PLM = 40 000,00 

2. 

PLM = 20.000,00 

0 patrim6nio liquido mediae a media entre o Patrim6nio Liquido lnieial mais o 

Patrim6nio Liquido Final dividido par dais, o resultado do ealeulo do Patrim6nio 

Liquido Mediae utilizado para ealeular a Rentabilidade do Patrim6nio Uquido. 



Rentabilidade do Patrimonio Liquido 

2006 2007 
Luera Liquido X 

RTL 
Lucro Liquido X = PLM 100 PLM 100 

RTL = ------'----

196.226,48 X 
RTL 

172.595,32 X = 
23.347,47 100 23.347,47 100 

RTL = -------~-

X X 

RTL = 8,4046 100 RTL = 7,3925 100 

RTL 840,4616 RTL = 739,2465 

2008 
Lucro Liquido 

X 100 
PLM 

RTL "' ---------'----

91.936,59 RTL = ___ ____;:____;:..::._::..!...::_::_._ 

20.000,00 
X 100 

RTL = 4,5968 X 100 

RTL = 459,6830 

0 Papel do indice de Rentabilidade do Patrim6nio Liquido e mostrar qual a 

taxa de rendimento do Capital Proprio. Essa taxa pode ser comparada com a de 

outros rendimentos alternativos no mercado, como Caderneta de Poupanga, COBs, 

Letras de Cambia, Ag6es, etc. Com isso podemos avaliar se a empresa oferece 

rentabilidade superior ou inferior a essas opg6es. Para cada R$ 1,00 real investido a 

empresa obteve R$ 840,4616, a taxa de 840,4616% em 2006, R$ 739,2465 a taxa 

de 739,2465% em 2007 e R$ 459,6830 a taxa de 459,6830% em 2008, o que 

demonstra que a empresa teve uma rentabilidade muito elevada entre os periodos 

de 2006 e 2008, como podemos ver nos calculos acima, mas devemos lembrar que 

a rentabilidade do ativo se deve levar muito em consideragao, pais se a empresa 

tiver um passivo de curta prazo muito elevado esta rentabilidade nao terra muito 

peso para a empresa. 



11.4 Necessidade de Capital de Giro 

2006 2007 2008 
NCG = ACO + PCO NCG = ACO + PCO NCG = ACO + PCO 

NCG = 17.634,13 NCG 29.971,35 NCG = 34.187,43 
178.835,16 208.345,67 257.513,05 

NCG = 0,09861 NCG = 0,14385 NCG = 0,13276 

A necessidade de Capital de Giro da empresa teve um crescimento de 

0,09864 em 2006, 0,14385 em 2007 e 0,13276 em 2008. Entre as fontes de 

recursos destacou-se o uso do passive que teve um aumento consideravel. 0 que 

demonstra que a empresa esta utilizando na sua maioria das vezes recursos de 

terceiros a curto prazo para manter a empresa funcionando o que e arriscado pois a 

mesma pode ter que desembolsar os recursos necessaries para quitar esta divida, o 

que nao aconteceria se a empresa estivesse utilizando recursos de terceiros a Iongo 

prazo. 



12. APLICACAO PRATICA: ELABORACAO DA DOAR E FLUXO DE CAIXA. 

12.1 Elaborac:;ao da Demonstrac:;ao das Origens e Aplicac:;oes de Recursos 

(DOAR) 

DEMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS 31/12/2006. 

ORIGENS DE RECURSOS 
DAS OPERA((OES 

Luera Uquido do Exereieio 
Depreeia9ao 
Aumento do Exigivel a Longo Prazo 
Luera Liquido Ajustado 

Total das Origens 

APLICA((OES 
Aquisigao de Ativo Permanente 
Distribuigao de Dividendos 

Total das Aplica<;6es 

Variagao do Capital Cireulante Uquido 

QUADRO CIRCULANTE 

,------------------··---

Ativo Cireulante 

Passivo Cireulante c----------.. -·----------
Capital Circulante Liquido 

196226,48 
12.508,51 
57.329,19 

266.064,18 

266.064,18 

1.367,00 
196.226,48 

197.593,48 

68.470,70 

--
2.005,00 

215.944,51 

219.284,69 
3.340,18 

---·------
2.006,00 Variagao 

243.965,68 28.021,17 

178.835,16 40.449,53 
65.130,52 68.470,70 

A DOAR evidencia que, em 2006 todas a origens de recursos da atividade da 

empresa, nao foram decorrente apenas da atividade empresarial, havendo 

necessidade de capital de terceiros para a manuten9ao da atividade da empresa. 

Com os recursos gerados R$ 266.064,18 aplicou-se na aquisi9ao de bens 

permanente R$ 1.367,00, na distribui9ao de Iueras para os s6cios R$ 196.226,48, 

sendo que parte destes recursos R$ 266.064,18, sao empn§stimos de Iongo prazo 

R$ 57.329,19 auferidos com terceiros. Podemos dizer entao que houve um au menta 

do Capital Circulante liquido da empresa em 68.470,70. 



EMONSTRACAO DAS ORIGENS E APLICACOES DE RECURSOS 31/12/2007. 

ORIGENS DE RECURSOS 

DAS OPERA<;OES 

Luera Uquido do Exerdcio 

Depreciac;;ao 
Lucro Liquido Ajustado 

Total das Origens 

APLICA<;OES DE RECURSOS 

Distribuic;;ao de Dividendos 

Total das Aplica£oes 

Varia~iio do Capital Circulante Liquido 

QUADRO CIRCULANTE 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

_f~pital C i rcu_l~nt~_~iqu~t1() _ 
------

172.595,32 

6.749,56 
179.344,88 

179.344,88 

179.290,25 

179.290,25 

54,63 

2006 

243.965,68 

178.835,16 

_ _ ____§_?: 130,52 

2007 Variac;;ao 

273.530,82 29.565,14 

208.345,67 (29.510,51) 

65.185,1_1) -- _ __!)_'1-,63_ 

A DOAR em 2007 evidencia que a empresa nao buscou recursos de terceiros, 

ah§m · dos recursos gerados pelas operagoes R$ 172.595,32, alem do ajuste 

necessaria da depreciagao do periodo R$ 6.749,56, totalizando as origens em R$ 

179.344,88. 

As aplicagoes de recursos foram menos representativas, po1s apenas se 

distribuiu Iueras no valor de R$ 179.290,25_ 

Como as origens de recursos foram maiores que aas aplicagoes de recursos 

houve um aumento do Capital Circulante Liquido de R$ 54,63 em relagao a 2006. 



DEMONSTRAGAO DAS ORIGENS E APLICAGOES DE RECURSOS 31/12/2008 

ORIGENS DE RECURSOS 
DAS OPERA<;OES 

Luera Liquido do Exerclcio 
Depreciagao 
Lucro Liquido Ajustado 

Total das Origens 

APLICA<;OES DE RECURSOS 
Aquisigao de Ativo Permanente 
Distribuigao de Dividendos 

Total das Aplica£oes 

Varia~ao do Capital Circulante Liquido 

QUADRO CIRCULANTE 

91.936,59 
5 945,09 
97.881,68 

97.881,68 

3.400,00 
91.936,59 

95.336,59 

2.545,09 

2005 2006 Variagao 
--~-----------------r------t-------t----"------1 

Ativo Circulante 273.530,82 325.243,29 51.712,47 
-~----------r----~-r--~~r--~~ 

Passivo Circulante 208.345,67 257.513,05 (49.167,38) 
Capital Circulante Uquido 65.185,15 67.730,24 2.545,09 
L----~~---------~---------~---~~---~~--~ 

A DOAR evideneia que em 2008 todas as origens de reeursos da empresa 

foram deeorrentes da atividade operacional da empresa, nao havendo neeessidade 

de busea de reeursos de s6cios e de tereeiros. Com os reeursos gerados R$ 

97881,68 aplieou-se na aquisic;:ao de ativo permanente R$ 3.400,00, distribuic;:ao de 

Iueras para os s6eios R$ 91936,59 e a diferenc;:a R$ 2.545,09 eontribuiu para o 

aumento do Capital Cireulante Uquido em Relac;:ao a 2006 e 2007. 

12.2 Elabora9ao da Demonstra9ao do Fluxo de Caixa Pelo Metodo lndireto. 

Sera elaborado, inieialmente, a Demonstrac;:ao do Fluxo de Caixa do ana de 

2007 pelo metoda indireto, posteriormente sera elaborado a Demonstrac;:ao do Fluxo 

de Caixa do ano de 2008 

0 primeiro passo e partir dos valores utilizados para apurar o Iuera ajustado 

da DOAR, no easo R$ 266.064,18 menos a variac;:ao do Emprestimos de Tereeiros a 

Longo Prazo R$ 57.329,19 teremos um Iuera liquido ajustado de R$ 179.344,88. 



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

Ativo e do Passivo, visando apurar o Fluxo de Caixa Uquido das operac;oes. Os 

aumentos do Passivo Circulante (maiores dividas) e as reduc;oes do Ativo Circulante 

(maiores recebimentos) recebem sinal positivo, pais sao responsaveis por um 

aumento no saldo de caixa, enquanto que as reduc;oes do Passivo Circulante (mais 

pagamentos) e os aumentos do Ativo Circulante (mais valores nao convertidos em 

dinheiro) recebem sinal negativo. 

2006 2007 Variac;ao 
Clientes 17.634,13 29.971,35 (12.337 ,22) 
Adiantamentos a Funcionarios 2,72 2,80 (0,08) 
~mprestimos a S6cios 224.841,21 242.516,66 (17.675,45) 
Impastos a Recuperar 519,54 1.040,01 (520,47) 
Fornecedores 1.957,79 1.957,79 0,00 

-:::c 

Obrigac;oes Trabalhistas e Sociais 53.327,58 71.783,43 _(18.455,85) 
Obrigac;oes Tributarias 118.891,39 128.772,01 (9.880,62) 
Pravisao de Ferias/13 Salario e 
Encargos 4.658,40 5.624,93 (966,53) 
Emprestimos 0,00 207,51 (207,51) 

Acrescentando-se as variac;oes com estes sinais ao Iuera Uquido Ajustado encontra

se o Valor de R$ 119.301,15, o qual representa o Fluxo de Caixa das Operac;oes. 

E como as origens nao foram provenientes exclusivamente das operac;oes 

entao podemos dizer que houve Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos. 

Acrescentando-se a variac;ao desses fluxos ao saldo de 2006 das 

disponibilidades encontram-se o saldo final de 2007 desse grupo. E a Demonstrac;ao 

do Fluxo de Caixa de 2007 e apresentada da Seguinte Forma: 

ACC CONSUL TORES ASSOCIADOS 5/5 L TDA 

DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 2007 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
f----· ---f--~------

Luera Uquido do Exercfcio 172.595,32 _, __________ 
( +) Depreciac;ao · 6.749,56 
Luera Lfquido Ajust~do 179.344,88 
Variac;oes nos ativos e passivos circulantes 
Aumento em Clientes (12.337,22) 
Aumento Adiantamentos a Funcionarios (0,08) 
Aumento de Emprestimos a S6cios (17.675,45) 
~- -. 

Aumento de Impastos a Compensar (520,47) 
Aumento de Obrigac;oes Trabalhistas e Sociais 18.455,85 
Aumento de Obrigac;oes Tributarias 
~-~-----------·--·-···· 

·-------L .. 
9.880,62 

---··------~------



Aumento de Provisao de Ferias/13 Salario e Encargos 966,53 
Caixa Liquido Consumido nas Atividades Operacionais 178.114,66 
DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Distribuigao de Dividendos (179.290,25) 
f----------------·--·------

Emprestimos de Curto Prazo 207,51 
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos (179.082,74) 
Redugao nas Disponibilidades (968,08) 
Saldo lnicial das Disponibilidades 968,08 
§al_2g Final das Di_sponibilidades -

Comentarios: 

A empresa obteve um Iuera de R$ 172.595,32, em 2007, sendo que a 

despesas com deprecia<;ao de R$ 6.749,56, gerando um resultado que aumentou o 

caixa em R$ 179.344,88. 0 aumento no saldo de Obrigagoes Trabalhistas e sociais 

R$ 18.455,85, aumento no saldo de Obrigagoes Tributarias R$ 9.880,62,aumento na 

Provisao de Ferias e 13 Salario R$ 966,53 eo aumento do saldo de Emprestimos de 

Curto Prazo tambem contribuiram para que o saldo do Caixa aumentar. Mas o 

aumento no Saldo de Clientes R$ 12.337,22, o aumento no saldo de Adiantamento a 

Funcionarios R$ 0,08, o aumento do saldo de Emprestimos a S6cios R$ 17675.45, o 

aumento do saldo de Impastos a Compensar R$ 520,47 eo saldo de Distribuigao de 

Dividendos R$ 179.290,25 contribufram para que o saldo do caixa zerasse em 

ralagao ao anode 2005. 

Seguindo-se os mesmos passos sera elaborado o Fluxo de Caixa de 2008. 

Parte-se do Lucro Lfquido acrescentando a deprecia<;ao e encontra-se o lucro 

Liquido Ajustado de R$ 97.881 ,68. 0 proximo passo e apurar as variagoes entre os 

saldos do Ativo Circulante e Passivo Circulante. 
----~----·--------------~---------;--,-----:--,-:------:------

2006 2007 Varia<;ao 
!-------------·--------------·-- -------'---:---+--------+-----"'--c-:---
Ciientes 29.971,35 34.187,43 (4.216,08) 
Adiantamentos a Funcionarios 2,80 0,00 2,80 

-------~~-+-----~~---~--~ 
Emprestimos a S6cios 242.516,66 284.406,76 (41.890, 1 0) 
Fornecedores 1.957,79 0,00 1.957,79 

1-:----------------------------------------''---+-------'-

Obrigagoes Trabalhistas e 
•. _. _., ..• ,~ ':: ~Jii~~~''"1·l':\'.l'::;u.f:1·:9-l>i.:'·r:-M"ntiill1ci.ir'if:irn·;;:Z·1 ·7~~ ~0tn:.''' · .Qf-.?Q~~.9<b·tvi:l•-· 7~~15~}. 

Obrigagoes Tributarias 128.772,01 163.214,40 (34.442,39) 
f----

Provisao de Ferias/13 Salario e 
En cargos 

f-Emprestimos 
5.624,93 

207,51 
0,00 5.624,93 
0,00 207,51 

Apurando o Fluxo de Caixa das Opera<;6es (R$ 101.153, 19), deve-se 

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



Permanente. Esses valores representam saldas de Caixa e Formam o Fluxo de 

Caixa utilizado nos investimentos. Observa-se que houve uma distribuic;ao de lucros 

apurado aos acionistas. 

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

disponibilidades de 2007 apura-se o saldo final das disponibilidades de 2008. E a 

Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa apresenta-se da seguinte forma: 

ACC CONSUL TORES ASSOCIADOS SIS L TDA 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA- METODO INDIRETO 2008 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
Lucrq Uquido do Exercicio 91.936,59 
(+) Depreciac;ao 5.945,09 
Lucro Liquido Ajustado 97.881,68 
Variac;oes nos ativos e passivos circulantes 
Aumento em Clientes (4.216,08) 

c--
Aumento Adiantamentos a Funcionarios 2,80 
Aumento de Emprestimos a S6cios (41.890, 1 0) 
Reduc;ao de Fornecedores Nacionais (1.957,79) 
Aumento de Obrigac;oes Trabalhistas e Sociais 22.515,22 
~- -

Aumento de Obrigac;oes Tributarias 34.442,39 
-~~_0:1_ento de Provisao de Ferias/13 Salario e Encargos (5.624,93) 
Caixa Liquido Consumido nas Atividades Operacionais 101.153,19 
DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
lnvestimento no Ativo lmobilizado (3.400,00) 
Caixa Liquido Consumido Nas Atividades de (3.400,00) 
lnvestimentos 

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
f----· 

Distribuic;ao de Dividendos (91.936,59) 
-· -

Emprestimos de Curto Prazo (207,51) 
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos 

f------- . 
(92.144, 1 0) 

Reduc;ao nas Disponibilidades 5.609,09 
Saldo lnicial das Disponibilidades -
Saldo Final das Disponibilidades 5.609,09 



Comentarios: 

A empresa obteve um Iuera de R$ 91.936,59, em 2008, sendo que a despesa 

com depreciac;ao foi de R$ 5.945,09, gerando um resultado que aumentou o caixa 

R$ 97.881 ,68. A Reduc;ao do saldo de Adiantamento a Funcionarios R$ 2,80, o 

aumento no saldo de Obrigac;6es Trabalhistas e Sociais R$ 22.515,22 e o aumento 

no s~ldo de Obrigac;oes Tributarias R$ 34.442,39 tambem contribuiram para 

aumentar o caixa. Mas o Aumento no saldo de Clientes R$ 4.216,08, o aumento no 

saldo de Emprestimos a S6cios R$ 41.890,1 0, a reduc;ao no saldo de Fornecedores 

Nacionais R$ 1.957,79, a reduc;ao no saldo de Provisao de Ferias e 13° Salario R$ 

5.624,93, a Distribuic;ao de Lueras a S6cios R$ 91.936,59, a Reduc;ao no saldo de 

Emprestimos de Curto Prazo R$ 207,51 e os lnvestimentos em novas lmobilizados 

R$ 3.400,00, contribuiram para a reduc;ao do caixa no ano, mas se comparando 

como e ano anterior o saldo no caixa aumentou saindo de um caixa inicial igual a 0 

(Zero) para um saldo final de Caixa no valor de R$ 5.609,09. 

12.3 Elaborac;ao da Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa Pelo Metodo Direto. 

A DOAR foi apresentada e evidenciou a variac;ao do Capital Circulante 

Liquido, assim como as origens e aplicac;oes de recursos da empresa nos anos de 

2006, 2007 e 2008. 

A Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa, apresentada pelo metoda indireto, 

evidenciou as variac;6es dos saldos dos grupos das contas visando apurar a 

variac;ao do saldo das disponibilidades nesses mesmos anos. 

Mas se a questao e saber quanta realmente a empresa recebeu e pagou 

nesses anos as demonstrac;6es contabeis tambem podem ser importantes fontes de 

informac;ao. Para essa situac;ao elabora-se a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa pelo 

Metoda Direto. 

Os passos para a elaborac;ao dessa demonstrac;ao serao aplicados, 

simultaneamente para os anos de 2007 e 2008. 



Calculo para Demonstra<;ao do Fluxo de Caixa Exercicio 2007. 

Recebimentos de Clientes (RC): 

RC = Saldo lnicial de Clientes (BP Ant.) + Receita Bruta (ORE) - Saldo Final de 

Clientes (BP) 

RC = 17.634,13 + 376.978,72-29.971,35 

RC = 364.641,50 

Receita Financeira (Rendimento de Aplicac;oes) (RF) 

RF = Saldo de Receitas Financeiras (ORE) 

RF = 4,00 

Pagamento de Adiantamentos (PA) 

PA = Saldo lnicial Adiantamentos (BP) + Pagamentos de Adiantamentos - Saldo 

Final de Adiantamentos 

PA = 225.363,47- 243.559,47 

PA = 18.196,00 

Pagamento de Salarios e Encargos (PSE) 

PSE = Saldo lnicial de Obrig. Trab. E Sociais (BP) + Salaries e Encargos (DRE) -

Saldo Final de Obrig. Trab. e Sociais (BP) 

PSE = 57.985.98 + 83.143,71 -77.408,38 

PSE = 63.721,33 

Pagamentos de lmpostos (PI) 

PI = Saldo lnicial de Obrig. Tributarias (BP Ant.) + Imp. S/Receita (ORE) - Saldo 

Final de Obrig. Tributarias (BP) 

PI= 1.18.891,39 + 42.711,68-128.772,01 

PI= 32.831,06 

Pagamentos de Despesas (PD) 

PO = Saldo lnicial de Contas a Pagar (BP) + Oespesas Gerais e Adm. (ORE)- Saldo 

lnicial de Contas a Pagar (BP) + Saldo Final de Oesp. Antecipadas (BP) - Saldo 

Final de Despesas Antecipadas (BP Ant.) + Despesas Financeiras (ORE) 

PO= 0 + 60.735,16 + 0 + 0 + 0 + 17.796,85 

PO= 78.532,01 



Calculo para Demonstracao do Fluxo de Caixa Exercicio 2008. 

Recebimentos de Clientes (RC): 

RC = Saldo lnicial de Clientes (BP Ant.) + Receita Bruta (ORE) - Saldo Final de 

Clientes (BP) 

RC = 29.971,35 + 337.051,82-34.187,43 

RC = 332.835,74 

Pagamento de Adiantamentos (PA) 

PA = Saldo lnicial Adiantamentos (BP) + Pagamentos de Adiantamentos - Saldo 

Final de Adiantamentos 

PA = 243.559,47- 285446,77 

PA=41.887,30 

Pagamento Pela Compra de Ativo lmobilizado (PAl) 

PAl = Saldo lnicial (BP)- Saldo Final (BP) 

PAl = 86.185,44- 89.585,44 

PAl = 3.400,00 

Pagamentos a Fornecedores (PF) 

PF = Saldo lnicial- Saldo Final 

PF = 1.957,79- 0 

PF = 1.957,79 

Pagamento de Salarios e Encargos (PSE) 

PSE = Saldo lnicial de Obrig. Trab. E Sociais (BP) + Salarios e Encargos (ORE) -

Saldo Final de Obrig. Trab. e Sociais (BP) 

PSE = 77.408,36 + 118.623,18- 94.298,65 

PSE = 101.732,89 

Pagamentos de lmpostos (PI) 

PI = Saldo lnicial de Obrig. Tributarias (BP Ant.) + Imp. S/Receita (ORE) - Saldo 

Final de Obrig. Tributarias (BP) 

PI= 128.772,01 + 38.188,01 -1483.214,40 

PI= 3.745,62 

Pagamentos de Despesas (PO) 



PD = Saldo lnicial de Contas a Pagar (BP) + Despesas Gerais e Adm. (DRE) -

Saldo lnicial de Contas a Pagar (BP) + Saldo Final de Desp. Antecipadas (BP) -

Saldo Final de Despesas Antecipadas (BP Ant.)+ Despesas Financeiras (ORE) 

PD = '84.606,67 + 3.697,37 

PD = 88.304,04 

Com estes valores apura-se o saldo das Atividades Operacionais. Quanta as 

atividades de investimentos e de financiamento, as informac;oes apresentadas no 

metoda indireto serao apresentadas de forma idEmtica no metoda direto, pois nessas 

atividades os aumentos e diminuic;oes de saldos foram influenciados por menor 

numero de fatos contabeis. 

Assim a Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa pelo Metoda Direto em 2007 e 

2008 sera apresentada da seguinte forma: 

ACC CONSUL TORIA S/S L TDA 
f---· 

DEMONSTRACAO DO FLUXO DE CAIXA · METODO DIRETO 
EXERCICIO 2007 

DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 
ENTRADAS 
r---~-~-.. 

364.641,50 Recebimento de Clientes 
Depreciac;ao 6.749,56 
Receitas Financeiras 4,00 
Caixa Liquido das Entradas 371.395,06 
SA[DAS 
f--------~--------~---~-----~~---·- ---------· 

Pagamentos de Adiantamentos (18.196,00) 
Pagamento de E~cargos e Salariqs 

... 
(63.721 ,33) 

Pagamentos de Impastos (32.831 ,06) 
Pagamentos de Despesas (78.532,01) 

f-------· 
Caixa Liquido Consumido nas Atividades 178.114,66 
Q_peracionais ___ 

DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
f---· 

Distribuic;ao de Dividendos (179.290,25) 
Emprestimos de Curto Prazo 207,51 
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos 

f------- --·-
(179:082,74) 

Aumento das Disponibilidades (968,08) 
~aldo lnicial das Disponibilidades 968,08 
Saldo Final das Disponibilidades 

.. 
(0,00) 



ACC CONSUL TORIA S/S L TDA 
DEMONSTRA<;AO DO FLUXO DE CAIXA- METODO DIRETO 

EXERCICIO 2008 
DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 

ENTRADAS 
Recebimento de Clientes 332.835,74 
Depreciac;ao 

"""""----~~~-,---

, ___ 5.945,09 
Ca,ixa Liquido das Entradas 338.780,83 
SAID AS 
Pagamentos a Fornecedores (1.957,79) 
Pagamentos de Adiantamentos (41.887 ,30) 
Pagamento de Encargos e Salarios (1 01.732,89) 
Paga·mentos de Impastos (3.745,62) 
Pagamentos de Despesas 
~ -

(88.304,04) 

Caixa Liquido Consumido nas Atividades 101.153,19 
Operacionais 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS 
Pagamento Pela Compra de lmobilizado (3.400,00) 
Caixa Liquido das Atividades de lnvestimentos 

r---
(3.400,00) 

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS 
Distribuic;ao de Dividendos 

--·--
(91.936,59) 

-~----~--~,---------~,~----

Emprestimo de Curto Prazo (207,51) 
Caixa Liquido das Atividades de Financiamentos (92.144,10) 

Aumento das Disponibilidades 5.609,09 
Saldo lnicial das Disponibilidades -
Saldo Final das Disponibilidades 5.609,09 



13. CONCLUSAO 

Pelo presente trabalho foi possivel apresentar a importancia das 

demonstrac;;oes contabeis como fontes de informac;;ao para a analise da situac;;ao 

financeira das empresas, assim como para a elaborac;;ao do Fluxo de Caixa. Este 

relat6rio, conforme o metoda de apresentac;;ao, evidencia as variac;;oes 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 informac;;oes extraidas das demonstrac;;oes contabeis tambem 

auxiliam na interpretac;;ao da situac;;ao 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 liquido e a sua necessidade, 

e que acompanha o fluxo de caixa tera inumeras informac;;oes para a correta tomada 

de decisoes. Par este trabalho, procurou-se mostrar que isso e passive! em qualquer 

empresa, independente de seu porte. 

Tendo em vista, porem, que as demonstrac;;oes contabeis apresentam 

termos tecnicos, isso dificulta a interpretac;;ao das informac;;oes par parte de muitos 

usuarios, obrigando o contabilista a orientar o empresario para uma correta 

compreensao e avaliac;;ao de cada situac;;ao. 

Pode-se dizer, entao, que os objetivos propostos foram alcanc;;ados nesse 

trabalho mediante fundamentac;;ao te6rica de t6picos correlacionados e simulac;;ao de 

demonstrac;;oes contabeis, visando avaliar a situac;;ao e apresentar os devidos 

comentarios como diretrizes de analise aos usuarios. 

0 metoda apresentado para analise da situac;;ao financeira e do capital de 

giro da empresa, como para a elaborac;;ao da Demonstrac;;ao das Origens de 

Aplicac;;oes de Recursos e da Demonstrac;;ao 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. 

A aplicac;;ao pratica dessas analises aliada a comunicac;;ao entre 

empresario e contabilista torna-se um importante diferencial para uma melhor 

competitividade da empresa no mundo dos neg6cios. 
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15. GLOSSARIO 

Ativo - Conjunto de valores que expressa o investimento ou as aplicagoes de 

capital da empresa. 

Ativo Circulante - Conjunto de valores do Ativo suscetiveis de movimentagao, os 

quais sao representados pelas disponibilidades (Caixa e Bancos), pelos direitos 

realizaveis no curso do exercicio subsequente, pelos estoques e pelos valores 

aplicados em despesas do exercicio seguinte. 

Ativo Circulante Operacional - E o investimento que representa as atividades 

operacionais da empresa nas atividades de compra, produgao, estocagem e venda. 

Ativo Flutuante - Parte do Ativo que reune as contas que expressam Caixa, 

Bancos e Aplicagoes Financeiras. 

Ativo Nao Circulante - Parte do Ativo que engloba valores cujo prazo para 

transformagao em dinheiro e superior a urn ano. Muitos desses valores podem ser 

de realizagao incerta. 

Permanente - Parte do Ativo que expressa valores de bens e direitos que nao se 

destinam a venda, mas para utilizagao. 

Balango Patrimonial - E o relat6rio que reflete a posigao financeira de uma entidade 

num 'determinado periodo; e o quadro demonstrative do patrim6nio. 0 Balango 

Patrimonial e constituido de duas colunas: a do lado esquerdo apresenta o Ativo, 

enquanto que a do lado direito apresenta o Passivo eo Patrim6nio Uquido. 

Capital Circulante - Representa os valores do Ativo realizaveis dentro do mesmo 

exercicio, 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. 

Demonstrac;oes 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;oes de Recursos - E um relat6rio que tem a 

finalidade de apresentar a variac;ao do capital Circulante Uquido entre dais periodos 

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 destinac;ao dada a estes dentro do periodo. 

Demonstrac;ao das Mutac;oes do Patrim6nio Uquido - E um relat6rio que tem a 

finalidade de evidenciar a movimentac;ao de todas as contas do Patrim6nio Uquido 

de uma entidade num determinado perlodo. 

Demonstrac;ao de Lueras ou Prejuizos Acumulados- E um relat6rio que apresenta a 

movimentac;ao da conta de Lueras ou Prejuizos Acumulados num determinado 

periodo. Demonstra o Luera Uquido do Exercicio, assim como o saldo 

remanescente do Luera Uquido de exercicios anteriores. 

Demonstrac;ao do Fluxo de Caixa - Relat6rio que tem 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 Exercicio- E um relat6rio que apresenta as receitas 

e as despesas de uma empresa num determinado periodo 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 prejuizo quando as receitas forem inferiores as despesas. 



Liquidez- E a capacidade de solvencia ou de pagamento de dfvidas, valor circulante 

capaz de ressarcir as dividas, valor liquido disponfvel para investimento, valor 

conversfvel em dinheiro. 

Liquidez Corrente - indice obtido pela rela9ao entre o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante. 

Liquidez Geral - indice obtido pela rela9ao entre a soma do Ativo Circulante com o 

Ativo Realizavel a Longo Prazo e a soma do Passivo Circulante com o Passivo 

Exigivel a Longo Prazo. 

Liquidez lmediata- indice obtido pela rela9ao entre as Disponibilidades e o Passivo 

Circulante. 

Liquidez Seca - lndice obtido pela rela9ao entre o Ativo Circulante deduzido dos 

Estoq·ues eo Passivo Circulante. 

Lucratividade- E a capacidade de uma empresa de produzir Iueras. 

Necessidade de Capital de Giro- E a diferen9a entre o Ativo Circulante Operacional 

e o Passivo Circulante Operacional e representa um conjunto de itens de 

financiamento necessaries para manter o giro da atividade da empresa. 

Passivo - Conjunto de valores que representa as origens de recursos, os qua1s 

estao aplicados no Ativo. Representa o total das obriga9oes de uma empresa para 

com terceiros e para com os s6cios. 

Passivo Circulante - E o Passivo Exigivel a Curto Prazo, ou seja, representa o valor 

das dfvidas de uma entidade para com terceiros venciveis no curso do exercicio 

seguinte. 

Passivo Circulante Operacional - E financiamento que ocorre automaticamente das 

atividades operacionais da empresa- de compra, produ9ao, estocagem e venda 



Passivo Nao Circulante - Parte do Passivo que apresenta as dfvidas de uma 

empresa cujo prazo de vencimento e superior ao do encerramento do periodo 

seguinte, normalmente um ana. 

Passivo Flutuante - Representa os itens do Passivo Circulante nao vinculados ao 

ciclo operacional da empresa, como emprestimos e financiamentos de curta prazo. 

Patrimonio Lfquido -Valor resultante da diferen<;a 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. 

Receitas e Despesas Diferidas - Valores que representam uma apura<;ao 

antecipada de um resultado (Iueras ou perdas) que deverao ocorrer em periodos 

futuros. 

Saldo de Tesouraria - E a diferen<;a entre o Ativo Flutuante e o Passivo Flutuante, 

tambem calculado pela diferen<;a entre o Capital de Giro Lfquido (Capital Circulante 

Uquido) e a Necessidade de Capital de Giro. Representa o saldo de recursos 

financeiros de curta prazo nao decorrentes da atividade operacional da empresa. 




