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RESUMO 

 

 

A contabilidade privada está num processo de convergência para com às Normas 

Internacionais de Contabilidade. O objetivo deste estudo é demonstrar as dificuldades 

percebidas pelos contadores na implantação da demonstração do fluxo de caixa em empresas 

de grande porte da região do ABC. Tendo em vista o objetivo desta a pesquisa foi realizada 

em duas etapas: primeiro o estudo descritivo por meio de pesquisa bibliográfica e documental 

e segundo o levantamento por questionário aplicado aos contadores responsáveis pelo 

departamento de Contabilidade.  

A Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), até a publicação da 11.638/07, não era 

obrigatória no Brasil, exceto em casos específicos, como, por exemplo, empresas de energia 

elétrica (por exigência da ANEEL) e empresas participantes do Novo Mercado (por exigência 

da BONESPA).No entanto, o IBRACON, por meio da NPC 20, de abril de 1999, e a própria 

Comissão de Valores Imobiliários (CVM) já recomendavam que tal demonstração fosse 

apresentada como informação complementar. 

Demonstração é agora obrigatória, a DFC deve ser preparada segundo as orientações do 

CPC 03, o qual foi elaborado com base na Internacional de Contabilidade IAS 07, Statements 

of Cash Flows – e muito se assemelha a norma norte americana FAS 95 - Statements of Cash 

Flows. 

 

 

 

Palavras Chave: Contabilidade; Normas Internacionais; Demonstração do Fluxo de Caixa 

(DFC). 
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ABSTRACT 

 

 

The private accounting is a process of adjustment towards the International Accounting 

Standards. The aim of this study is to demonstrate the difficulties perceived by accountants in 

the implementation of the statement of cash flows in medium and large metropolitan region. 

Given the objective of this research was conducted in two stages: first the descriptive study 

through literature and documents and second the survey questionnaire applied to accountants 

responsible for the Accounting department. 

The Statement of Cash Flow (DFC), until the publication of 11.638/07, was not 

mandatory in Brazil, except in specific cases, for example, electric utilities (required by 

ANEEL) and companies participating in the New Market (as required by the BONESPA). 

Nevertheless, the Ibracon through the NPC 20, April 1999, and own Securities and Exchange 

Commission (CVM) has recommended that such a demonstration was presented as 

supplementary information. 

Demo is now mandatory, the DFC must be prepared according to the guidelines of the 

CPC 03, which was prepared based on International Accounting Standard IAS 07, Statements 

of Cash Flows - much resembles the North American standard FAS 95 - Statements of Cash 

Flows . 

 

 

Keywords: Accounting, International Standards, Statement of Cash Flow (SCF). 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A Contabilidade Brasileira sempre foi uma ferramenta de gestão e de controle do 

Patrimônio das Empresas, o “guarda livros” que antes exercia funções meramente 

burocráticas estão cedendo espaço para profissionais mais arrojados, que desejam aproximar 

informações e utilidade gerencial. 

Em 1976 foi criada a Lei das Sociedades Anônimas a Lei 6.404/76, para aperfeiçoar o 

Decreto Lei 2.627/40, com o objetivo de estabelecer as normas de contrato de constituição das 

empresas com e sem fins lucrativos. Essa Lei não teve grande importância para a 

Contabilidade. (IUDÍCIBUS et al., 2010) 

O Regime Tributário de Transição, mais conhecido como "RTT", foi criado pela Medida 

Provisória nº 449/08 e convertida em 27/05/2009 na Lei nº 11.941/09. A referida lei dentre as 

importantes alterações efetuadas na legislação fiscal, busca neutralizar os impactos tributários 

da adoção dos novos critérios contábeis instituídos pela Lei nº 11.638/07, de 28.12.2007, até 

que se possam regular definitivamente o modo e a intensidade de integração da legislação 

tributária com os novos métodos e critérios internacionais de contabilidade. (LUZ, 2009) 

A Contabilidade, desde então vinha caminhando de forma lenta e sem grandes alterações. 

A grande revolução contábil ocorreu em 2007 com o surgimento da Lei 11.638/07.  

Com as alterações das leis 11.638/07 e a Lei 11.941/09 que alterou a Lei 6.404/76, as 

empresas foram obrigadas a divulgar as Demonstrações Contábeis, tanto pelas sociedades por 

ações como as empresas de grande porte, possibilitando o aperfeiçoamento, entendimento e 

interpretação a nível Internacional das mesmas, ou seja, a nova legislação harmoniza a 

Contabilidade Brasileira aos padrões Internacionais, o que facilita e incentiva o investimento 

estrangeiro em empresas do nosso País. 

Dessa forma foram criados os CPC – Comitê de Pronunciamentos Contábeis com base na 

IASB - International Accounting Standards Board que são as normas contábeis internacionais, 

adotadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
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1.1 Justificativa do Tema 
 

Após estudarmos a convergência aplicada na Lei 11.638/07 e as normas contábeis, 

entendemos que uma das grandes mudanças foi a inclusão da apresentação da Demonstração 

do fluxo de Caixa (DFC), ao analisarmos a legislação, verificamos que uma vez que a 

Demonstração do Fluxo de Caixa é uma novidade no conjunto das demonstrações contábeis, 

poderiam surgir algumas dificuldades pelos contadores para se adequar as normas e a 

apresentação da DFC. 

Por esse motivo escolhemos esse tema para estudo e pretendemos colaborar com a 

ciência contábil no desvendamento de tais dificuldades e dessa forma colaborar com os 

demais profissionais da área no sentido de buscar soluções práticas. 

 

1.2 Questão Problemática 
 

Quais são as dificuldades percebidas pelos contadores na Implantação da Demonstração 

do Fluxo de Caixa (DFC) em empresas de grande porte da região do grande ABC?  

 

1.3 Objetivo Geral 
 

O objetivo deste estudo é demonstrar as dificuldades percebidas pelos contadores na 
implantação da demonstração do fluxo de caixa em empresas de grande porte da região do 
ABC. 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 
 

Este trabalho está dividido em cinco capítulos, de modo a facilitar o entendimento e a 

compreensão da pesquisa, descritos a seguir: 

a) No capítulo 1: Apresenta-se a introdução, a justificativa do tema, a situação problema; 

b) No capítulo 2: Apresenta-se o referencial teórico, abordando os assuntos necessários 

para a execução deste trabalho: Fundamentação Teórica, Lei 6.404/76, Demonstrações 

Contábeis, Convergências, Lei 11.638, Demonstração do Fluxo de Caixa e as Características 

de uma empresa industrial, de comércio e serviços; 

c) No capítulo 3: É apresentada a Metodologia empregada para a execução deste 

trabalho; 

d) No capítulo 4: Apresentada à análise e Interpretação dos Dados. 

e) No capítulo 5: São apresentadas as Considerações Finais.
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Neste capítulo, é realizado o levantamento bibliográfico e documental que auxiliará na 

realização deste trabalho. Contém o estudo das dificuldades percebidas pelos Contadores na 

implantação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em empresas da região 

metropolitana. 

 

2.1 Apresentação dos Períodos Históricos da Contabilidade 

 

A origem da Contabilidade está ligada a necessidade de registros do comércio. Há 

indícios de que as primeiras cidades comerciais eram dos fenícios. A prática do comércio não 

era exclusiva destes, sendo exercida nas principais cidades da Antiguidade. 

A atividade de troca e venda (escambo) dos comerciantes semíticos requeria o 

acompanhamento das variações de seus bens quando cada transação era efetuada. As trocas de 

bens e serviços eram seguidas de simples registros ou relatórios sobre o fato. Mas as 

cobranças de impostos, na Babilônia já se faziam com escritas, embora rudimentares. Um 

escriba egípcio contabilizou os negócios efetuados pelo governo de seu país no ano 2000 a.C.  

À medida que o homem começava a possuir maior quantidade de valores, preocupava-lhe 

saber quanto poderiam render e qual a forma mais simples de aumentar as suas posses; tais 

informações não eram de fácil memorização quando já em maior volume, requerendo 

registros. 

Foi o pensamento do "futuro" que levou o homem aos primeiros registros a fim de que 

pudesse conhecer as suas reais possibilidades de uso, de consumo, de produção etc. 

É importante lembrarmos que naquele tempo não havia o crédito, ou seja, as compras, 

vendas e trocas eram à vista. Posteriormente, empregavam-se ramos de árvore assinalados 

como prova de dívida ou quitação. O desenvolvimento do papiro (papel) e do cálamo (pena de 

escrever) no Egito antigo facilitou extraordinariamente o registro de informações sobre 

negócios. 

À medida que as operações econômicas se tornam complexas, o seu controle se refina. As 

escritas governamentais da República Romana (200 a.C.) já traziam receitas de caixa 

classificadas em rendas e lucros, e as despesas compreendidas nos itens salários, perdas e 

diversões. 
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No período medieval, diversas inovações na contabilidade foram introduzidas por 

governos locais e pela igreja. Mas é somente na Itália que surge o termo Contabilitá. 

Iudícibus et al. (2010), resume a evolução da ciência contábil da seguinte forma: 

� Contabilidade do Mundo Antigo - período que se inicia com as primeiras 

civilizações e vai até 1202 da Era Cristã, quando apareceu o livro Liber Abaci (livro do 

ábaco), da autoria Leonardo Pisano, conhecido de Fibonaci (cabeça dura). 

� Contabilidade do Mundo Medieval - período que vai de 1202 da Era Cristã até 1494, 

quando apareceu o Tratactus de Computis et Scripturis (Contabilidade por Partidas Dobradas) 

de Frei Luca Pacioli, publicado em 1494, enfatizando que à teoria contábil do débito e do 

crédito corresponde à teoria dos números positivos e negativos, obra que contribuiu para 

inserir a contabilidade entre os ramos do conhecimento humano. 

 

Figura (1) - Frei Luca Bartolomeo de Pacioli  

 
Fonte: Site Wikipedia.org 

 

� Contabilidade do Mundo Moderno - período que vai de 1494 até 1840, com o 

aparecimento da Obra "La Contabilità Applicatta alle Amministrazioni Private e Pubbliche", 

da autoria de Franscesco Villa, premiada pelo governo da Áustria. Obra marcante na história 

da Contabilidade. 

� Contabilidade do Mundo Contemporâneo ou Científico – período que se inicia em 

1840 e continua até os dias de hoje. Neste período, surgiram muitas escolas que identificavam 

várias visões para a contabilidade. Essas escolas demonstravam cada uma, a sua visão para a 

contabilidade. 
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2.1.1 Surgimento das Escolas de Contabilidade 

 

Segundo Iudícibus et al. (2010), várias são as teses que evidenciam o surgimento e 

desenvolvimento da Contabilidade. O desenvolvimento econômico acompanha de perto o 

desenvolvimento Contábil. Em 1920, com a grande ascensão dos EUA, deu-se origem à 

Escola Norte-Americana. Com o surgimento das grandes Corporations, principalmente no 

século atual, adicionando-se o desenvolvimento do mercado de capitais, a Contabilidade 

encontrou um campo propício para o seu desenvolvimento com teorias e aplicações no campo 

prático. 

Os Estados Unidos herdaram da Inglaterra a tradição de Auditoria, criando lá sólidas 

raízes. No início do século XX, a chamada Escola Européia teve sua queda, quando a Escola 

Norte-americana obteve sua ascensão. 

 

Diferenças entre as escolas européias e norte americanas: 

 

Quadro (1) - Diferença entre as escolas Européias e Norte Americanas 

ALGUMAS RAZÕES DA QUEDA DA ESCOLA 

EUROPEIA (ESPECIALMENTE ITALIANA) 

ALGUMAS RAZÕES DA ASCENSÃO DA 

ESCOLA NORTE-AMERICANA 

Excessivo Culto à Personalidade: grandes mestres e 

pensadores da Contabilidade ganharam tanta 

notoriedade que passaram a ser vistos como 

“oráculos” da verdade Contábil. 

Ênfase ao Usuário da Informação Contábil: a 

Contabilidade é apresentada como algo útil para a 

tomada de decisões, evitando-se endeusar 

demasiadamente a Contabilidade; atender os usuários 

é o grande objetivo. 

Ênfase a uma Contabilidade Teórica: as mentes 

privilegiadas produziam trabalhos excessivamente 

teóricos, apenas pelo gosto de serem teóricos, 

difundindo-se idéias com pouca aplicação prática. 

Ênfase à Contabilidade Aplicada: principalmente à 

Contabilidade Gerencial. Ao contrário dos europeus, 

não havia uma preocupação com a teoria das contas, 

ou querer provar que a Contabilidade é uma ciência. 

Pouca Importância à Auditoria: principalmente na 

legislação italiana, o grau de confiabilidade e a 

importância da auditagem não eram enfatizados. 

Bastante Importância à Auditoria: como herança dos 

ingleses e transparência para os investidores das 

Sociedades Anônimas (e outros usuários) nos 

relatórios contábeis, a auditoria é muito enfatizada. 

Queda do nível das principais faculdades: 

principalmente as faculdades italianas, superpovoadas 

de alunos. 

Universidades em busca de qualidade: grandes 

quantias para as pesquisas no campo contábil, o 

professor em dedicação exclusiva, o aluno em período 

integral valorizaram o ensino nos Estados Unidos. 

Fonte: Site Portal da Contabilidade 



20 

 

 

2.1.2 O Brasil 

 

Da mesma forma como no resto do mundo, no Brasil a contabilidade nasceu com a 

necessidade de controles e evolução tecnológica. No início fomos influenciados pela Escola 

Italiana, deixando diversos autores que até hoje em dia tem sido fonte de pesquisas. 

Na vinda da Família Real Portuguesa, o crescente desenvolvimento da atividade 

colonial,e o aumento dos gastos públicos e também da renda nos Estados – um melhor aparato 

fiscal, é constituído o Erário Régio ou o Tesouro Nacional e Público, juntamente com o 

Banco do Brasil (1808). 

Hoje, as funções do contabilista não se restringem ao âmbito meramente fiscal, tornando-

se, num mercado de economia complexa, vital para empresas informações mais precisas 

possíveis para tomada de decisões e para atrair investidores. O profissional vem ganhando 

destaque no mercado em Auditoria, Controladoria, Tributária e Atuarial. 

Em outras palavras a Contabilidade tornou-se, nos últimos anos, a real bússola para a 

navegação empresarial, em qualquer sentido. Quem arriscaria pilotar um avião ou um navio, 

com a velocidade imprimida nos dias em que vivemos, sem um painel de controle confiável e 

um bom sistema de informações? As ferramentas gerenciais estão cada vez trazendo maior 

realidade nas informações geradas.  

Novas metodologias surgem e outras alteram seu formato e identificação trazendo novos 

e importantes resultados. Balanced Storecard já não são mais estrangeirismos e não causam 

mais surpresas nas reuniões de planejamento. O valor do capital intelectual e os balanços 

sociais estão cada vez mais presentes nos relatórios anuais de grandes empresas e na internet. 

Com as alterações das normas contábeis e as definições da Lei nº. 11.638/2007 e da MP 

nº. 449/2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, a contabilidade brasileira deve ser observadas 

por todas as empresas obrigadas a obedecer à Lei das S/A, compreendendo não só as 

sociedades por ações, mas também as demais empresas (sob o ponto de vista contábil), 

inclusive as constituídas sob a forma de limitadas, independentemente da sistemática de 

tributação por elas adotada. 

 

2.1.3 Eventos da Contabilidade no Brasil 

 

Alguns eventos que marcaram o desenvolvimento da contabilidade no Brasil. 
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Figura (2) - Eventos da Contabilidade no Brasil 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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2.2 Lei 6.404/76  

 

Em 15 de dezembro de 1976, após 36 anos de regulamentação do Decreto-Lei 2.627 de 

26 de setembro de 1940, foi aprovada pelo número 6.404 a lei hoje denominada de “Lei das 

S/A” representando, na época, uma grande evolução. 

Surgiu num contexto histórico importante, quando o País atravessava uma fase de 

crescimento e modernização, sobretudo em relação às empresas aqui sediadas; e mais do que 

isso, foi talvez o único diploma legal sujeito à discussão pública no regime autoritário, o que 

ensejou várias polêmicas, inclusive acirradas. (BULGARELLI, 1997, p. 1) 

Sobre as mudanças trazidas pela lei, Sá (1978, p. 11) comenta: 

Além de suas implicações econômicas e jurídicas, a Nova Lei das S.A., que regula e 

estabelece normas de funcionamento das sociedades por ações, acarretou uma série de 

modificações no campo contábil, quanto à elaboração e apresentação das demonstrações 

financeiras, passaram a ser exigidas publicações de valores de exercícios consecutivos, com o 

intuito de que se tornem possíveis comparações de interesse contábil, econômico, financeiro e 

fiscal. 

Conforme Perez Filho, Begali (2002, apud MEIRA, 2002, p.9): O maior avanço contábil, 

no Brasil ocorreu com a Lei nº 6.404/76, que além de estabelecer normas contábeis 

detalhadas, fez uma separação entre a contabilidade para efeitos comerciais e aquela para 

efeitos fiscais. De fato, podemos dizer que a contabilidade se valorizou como atividade a 

partir da Lei nº 6.404/76, quando passou a ser efetuada tendo em vista objetivos mais amplos 

do que o mero atendimento às exigências fiscais. 

A Lei das Sociedades por Ações trata das questões contábeis, no que se refere aos 

critérios de classificação e avaliação dos elementos patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio 

líquido, bem como da elaboração das demonstrações contábeis. 

O artigo 177 dessa lei regula a escrituração: “A escrituração da companhia será mantida 

em registros permanentes, com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e 

aos princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou critérios 

contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais segundo o regime de 

competência...”. 
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Com essa Lei, o Brasil vê sua contabilidade desvinculada, até certo ponto, da legislação 

fiscal, o que representa um considerável avanço. Evidentemente, com essa desvinculação, não 

significa que a contabilização deva ser realizada com total indiferença a legislações fiscais, 

pois, sabe-se que, quanto mais próximos os critérios contábeis dos fiscais melhor, já que, além 

de a contabilidade ter funções gerenciais, mostrando a situação patrimonial da entidade aos 

usuários da mesma, ela também serve de suporte para os órgãos fiscalizadores. 

A contabilidade, em sua essência, não se trata de atividade que pode aceitar interferências 

de órgãos fiscais preocupados com arrecadação tributária e, mesmo, com os sistemas 

financeiros, interessados em não criar desequilíbrios momentâneos. No entanto, os operadores 

desta ciência milenar devem ter o bom censo, e se adaptarem as situações. 

 

2.3 Demonstrações Contábeis. 

 

2.3.1 Balanço Patrimonial. 

 

O Balanço é a demonstração contábil que tem por finalidade apresentar a situação 

patrimonial da empresa em dado momento, dentro de determinados critérios de avaliação. 

É a demonstração que encerra a sequência dos procedimentos contábeis, apresentando de 

forma ordenada os três elementos componentes do patrimônio: Ativo, Passivo e Patrimônio 

Liquido. 

Uma vez bem estudada a natureza do Ativo (bens e direitos), do Passivo (obrigações), do 

Patrimônio Líquido (diferença entre o ativo e o Passivo) e as rotinas e procedimentos 

contábeis, muito fácil se torna entender o que é o Balanço. 

A importância do Balanço é obter dados do Ativo, Passivo e Patrimônio Liquido, analisar 

suas variações durante determinado período de tempo, por meio da verificação direta dos 

registros contábeis, é tarefa trabalhosa.  

Daí a necessidade de resumir e apresentar os dados de forma adequada, que permitam às 

pessoas interessadas conhecer a situação patrimonial da empresa e as variações ocorridas 

durante certo período de tempo. 
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A tarefa de resumir e apresentar os elementos para analise e interpretação será 

simplificada se a contabilização das operações for feita com critério e calculada em um plano 

de contas bem elaborado. 

A grande importância do Balanço reside na visão que ele dá das aplicações de recursos 

feitas pela empresa (Ativos) e quantos desses recursos são devidos a terceiros (Passivos). Isto 

evidencia o nível de entendimento, a liquidez da empresa, a proporção do capital próprio 

(Patrimônio Liquido) e outras analises a serem vistas no apêndice sobre Analise de Balanços. 

A visão de dois balanços consecutivos mostra facilmente a movimentação ocorrida no período 

e como a estrutura patrimonial e financeira se modificou no período. 

 

2.3.2 Apresentação do Balanço 

 

A apresentação dos elementos patrimoniais assume grande importância, pois se trata de 

peça contábil utilizada para revisão e analise dos negócios. 

Com o propósito de reduzir excessos de heterogeneidades, caso os responsáveis pela 

empresa agissem livremente na preparação da demonstração, são estabelecidos certos 

princípios gerais sobre a forma de apresentação do Balanço. 

O Ativo é indicado no lado esquerdo ou na parte superior. O Passivo no lado direito ou na 

inferior. O Patrimônio Liquido, que dá a informação adicional, mostrando o investimento e o 

lucro (ou prejuízo) acumulado, é indicado no lado direito ou inferior, somado ou subtraído do 

Passivo, conforme seja positivo ou negativo.  

A classificação das contas depende da natureza da empresa e da função de cada uma no 

conjunto. A liquidez é comumente utilizada como parâmetro. A lei brasileira classifica os 

ativos dos mais líquidos aos menos líquidos.  

A Lei n.º 6.404/76 regulamenta as sociedades por ações: introduziu inúmeras inovações 

na legislação societária do Brasil no que tange às normas e aos princípios contábeis, inclusive 

na forma e conteúdo do Balanço. 

A adoção de agrupamentos padronizados e oficiais é útil, porque facilita a preparação das 

demonstrações, analises, interpretações, comparações e estudos estatísticos. 
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2.3.3 Critérios de Classificação dos Elementos Patrimoniais. 

 

No Brasil, não há uso obrigatório, pelas empresas, de um Plano de Contas padronizado. A 

lei apenas disciplina, genericamente, a função e a ordem das contas dos vários grupos em que 

se divide o Ativo e o Passivo. 

Ativo : São todos os bens e direitos de propriedade da empresa, que são avaliáveis em 

dinheiro e que representam benefícios presentes ou futuros para a empresa. 

Bens: máquinas, terrenos, estoques, dinheiro (moeda), ferramentas, veículos, instalações 

etc. 

Direitos: contas a receber, duplicatas a receber, títulos a receber, ações, depósitos em 

contas bancarias, títulos de credito etc. 

Passivo: Evidencia toda obrigação (divida) que a empresa tem com terceiros: contas a 

pagar, fornecedores de matéria prima (a prazo), impostos a pagar, financiamentos, 

empréstimos etc. 

O Passivo é uma obrigação exigível, isto é, no momento em que a dívida vencer, será 

exigida (reclamada) a liquidação da mesma. Por isso, é mais adequado denomina-lo Passivo 

Exigível. 

As regras básicas de enquadramento dos elementos patrimoniais são resumidas a seguir. 

 

A. Critérios de Classificação do Ativo. 

 

De acordo com a Lei n.º 6.404, de 15-12-1976, no Ativo as contas devem estar dispostas 

em ordem decrescente de grau de liquidez dos elementos nela registrados nos seguintes 

grupos: 

� Ativo Circulante. 

� Ativo Realizável a Longo Prazo. 

� Ativo Permanente. 

 

B. Critérios de Classificação do Passivo. 

 

� Passivo Circulante. 

� Exigível a Longo Prazo . 
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2.3.4 Oportunidade do Balanço. 

 

As empresas são obrigadas a levantar o balanço pelo menos uma vez em cada período de 

12 meses, podendo esse período coincidir ou não com o ano civil. 

Para fins de gestão administrativa, econômica e financeira dos negócios, quanto maior 

número de balanço for levantado em um período, tanto melhor para a empresa e para as 

pessoas interessadas em suas atividades, pois estas terão oportunidade de conhecer, em menor 

intervalo de tempo, o patrimônio, suas variações, as causas dessas variações e, como 

consequência, poderão verificar o grau de acerto ou desacerto das decisões passadas, bem 

como fixar nova política para futuros negócios. Normalmente, os balanços, incorporações, 

fusões e cisões. 

 

2.3.5 Demonstração do Resultado do Exercício. 

 

A. Conceito 

A demonstração do resultado do exercício deve apresentar o resumo das variações 

positivas, que são as receitas e os ganhos, e negativas, como custos, despesas e perdas, 

ocorridas durante um determinado período de tempo, normalmente no exercício social, em 

função da exploração das atividades operacionais da empresa. 

 

B. Finalidade 

A finalidade básica da demonstração do resultado do exercício é descrever a formação do 

resultado gerado no exercício, mediante especificação das receitas, custos e despesas por 

natureza dos elementos componentes, até o resultado líquido final, que é o lucro ou prejuízo. 

Esse resultado líquido final, se lucro, representa o ganho efetivo obtido pela empresa, que 

tem por finalidade remunerar os sócios ou acionistas e manter e desenvolver o patrimônio da 

empresa. Se prejuízo líquido do exercício representa a parcela de desgaste sofrido pelo 

patrimônio no período, significando que as receitas geradas foram insuficientes para cobrir os 

custos e despesas incorridas na obtenção de tais receitas. 
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2.3.6 Composição 

 

2.3.6.1 Receitas Operacionais. 

 

As Receitas Operacionais são provenientes da exploração das atividades operacionais, 

principais e acessórias, desenvolvidas pela empresa. São as receitas de vendas de mercadorias, 

produtos ou serviços, obtidas pela participação em sociedades controladas e coligadas. Estas 

receitas devem ser demonstradas por seu montante bruto, de modo que fique consistente com 

o valor faturado a clientes, contendo as deduções das receitas e a receita operacional líquida. 

 

2.3.6.2 Custos Operacionais das Receitas. 

 

Os Custos Operacionais das Receitas são representados pelos custos incorridos na 

produção dos bens ou serviços vendidos, ou ainda, os custos de aquisição das mercadorias 

vendidas. Os custos englobam o custo das mercadorias vendidas, custos dos produtos 

vendidos, e custo dos serviços prestados. 

 

2.3.6.3 Lucro ou Prejuízo Bruto. 

 

O Lucro ou prejuízo Bruto é o resultado bruto das operações depois de deduzidos os 

custos permanentes, ou seja, é a diferença entre a receita operacional líquida e os custos 

operacionais da receita. Será lucro bruto quando a receita for maior que o custo, caso 

contrário, resultará em prejuízo bruto. 

 

2.3.6.4 Despesas Operacionais. 

 

As Despesas Operacionais são as despesas que contribuíram para a consumação das 

operações realizadas no período.Representam os gastos incorridos com as áreas comercial, 

administrativa e financeira para obtenção das receitas operacionais do período. Incluem as 

despesas com vendas ou comercialização, despesas administrativas, despesas financeiras e 

despesas necessárias à consecução das operações. 
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2.3.6.5 Lucro ou Prejuízo Operacional. 

 

O Lucro ou Prejuízo Operacional é representado pela diferença entre o lucro ou prejuízo 

bruto e as despesas operacionais. Se o lucro bruto for superior ao montante das despesas 

operacionais, haverá lucro operacional; caso contrário, haverá prejuízo operacional. 

 

2.3.6.6 Resultado Não Operacional. 

 

O Resultado Não Operacional é a diferença entre as receitas e as despesas não 

operacionais. Se as receitas forem superiores às despesas, ocorrerá um lucro não operacional; 

caso contrário, resultará um prejuízo não operacional. Esses resultados podem ser receitas ou 

despesas não operacionais. 

 

2.3.6.7 Resultado Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda. 

 

O Resultado Líquido do Exercício Antes do Imposto de Renda é o resultado obtido pela 

soma algébrica dos resultados operacionais e não operacionais. Sendo positivo o resultado, 

será utilizado para compensar prejuízos acumulados, considerados na dedução do lucro, a fim 

de determinar a base de cálculo da provisão para o imposto de renda. 

 

2.3.6.8 O Resultado Líquido do Exercício Depois do Imposto de Renda. 

 

O Resultado Líquido do Exercício Depois do Imposto de Renda é o resultado apresentado 

após deduzida a provisão para o imposto de renda. Na hipótese de não restar lucro para a 

constituição da provisão para o imposto de renda, esta será constituída, e o lucro em questão 

será o lucro líquido do exercício, que será levado para a conta que registra os prejuízos 

acumulados, para fins de compensação total ou parcial. 
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2.3.6.9 Participações. 

 

As Participações são as parcelas do lucro destinadas a debenturistas, empregados, 

administradores, partes beneficiárias e contribuições para fundo de assistência ou previdência 

de empregados. As participações só serão atribuídas se houver lucro, após consideradas as 

deduções de prejuízos acumulados, provisão para imposto de renda e os dividendos de 

acionistas. 

 

2.3.6.10 Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício. 

 

O Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício é o resultado final do exercício. Se positivo 

após deduzidas as participações, obtém-se o lucro do exercício. Sendo o resultado do 

exercício negativo antes das participações, ocorrerá um prejuízo líquido, que deverá ser 

compensado com lucros acumulados, reserva de lucros e reserva legal, respectivamente. 

 

2.3.6.11 Demonstração de Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

 

A. Objetivos 

O lucro líquido do exercício pertence aos proprietários da empresa, sócios ou acionistas, 

sob a forma de apropriação de lucros ou mediante a sua distribuição. A apropriação de lucros 

configura-se em sua utilização para aumento de capital e na constituição de reservas. 

O objetivo da demonstração de lucros ou prejuízos acumulados é de apresentar o saldo 

residual de lucros ou prejuízos, suas alterações durante o exercício e a destinação dada ao 

lucro ao final de cada exercício social ou em períodos intermediários. 

A distribuição dos lucros podem apresentar duas destinações principais: 

� A distribuição direta aos sócios e acionistas; 

� E a distribuição indireta, na qual o lucro fica retido na empresa. 

A destinação do lucro deve ser orientada no sentido de resguardar a estrutura econômico-

financeira da empresa e oferecer aos sócios e acionistas uma remuneração acima das taxas de 

remuneração dos demais ativos existentes no mercado. 
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2.3.6.12 Saldo do Início do Período 

 

É o saldo acumulado proveniente do exercício ou período imediatamente anterior ao 

lucro ou prejuízo. 

 

2.3.6.13 Modificações Ocorridas durante o período. 

 

São as alterações efetuadas no saldo da conta, decorrentes de utilização de lucros para 

aumento de capital, distribuição de dividendos complementares e outras operações no 

período. 

 

2.3.6.14 Ajustes de Exercícios Anteriores. 

 

São os ajustes efetuados em decorrência de efeitos da mudança de crédito contábil ou de 

retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, desde que não possam ser 

atribuídos a fatos subsequentes. Os ajustes serão debitados ou creditados na conta de lucros 

ou prejuízos acumulados, conforme se trate de redução ou aumento dos lucros, ou aumento ou 

redução dos prejuízos. 

 

2.3.6.15 Reversão de Reservas 

 

São os lançamentos efetuados com o objetivo de utilizar as reservas de lucro na 

compensação de prejuízos ou de dar nova destinação a essas reservas. A lei societária 

determina que duas reservas devam ser revertidas à conta de lucros ou prejuízos acumulados: 

� Reserva de contingência, 

� Reservas de lucros a realizar. 

 

2.3.6.16 Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício 

 

É o resultado líquido final de cada exercício transferido para a conta de lucros ou 

prejuízos, a fim de ser utilizado de acordo com a proposta dos administradores à assembléia 

geral ordinária. 
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2.3.6.17 Proposta de Destinação dos Lucros 

 

Será apresentada à assembléia geral ordinária juntamente com as demonstrações 

financeiras do exercício, devendo contemplar pelo menos as destinações para constituição de 

reserva de lucros e para os dividendos. 

 

2.3.6.18 Saldo Final do Período 

 

É o saldo residual que passa para o período seguinte desde que seja devidamente 

justificada sua existência. 

 

2.3.7 Consolidação de Balanços 

 

Consolidar balanços ou consolidar demonstrações financeiras significa conjugar num 

mesmo relatório as demonstrações de um conjunto de sociedades num mesmo controle 

financeiro, apresentando a situação financeira e econômica de diversas empresas como se 

fosse uma única empresa. 

 

2.4 Convergências 

 

Convergência significa tradução, interpretação e aplicação. No caso isto foi feito com a 

Lei 11.638/07 no Brasil, onde através dessa convergência se deu na adequação das normas 

contábeis para o que o mundo todo pudesse estar falando numa mesma “língua” no que se diz 

respeito a contabilidade. (aula professor Vladmir de 13/03/2013). 

 

2.4.1 Convergência das Normas Contábeis 

 

A implantação das normas internacionais de contabilidade segue a toda velocidade seu 

curso no Brasil. As International Financial Reporting Standards (IFRS) estão sendo 

constantemente estudadas para que num futuro bem próximo, as empresas nacionais, em 

especial as de grande e médio porte, possam estar totalmente adaptadas. 
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Os International Financial Reporting Standards (IFRS) e as novas normas contábeis 

brasileiras, os CPC’s (emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis), são o padrão 

contábil aplicável para as demonstrações financeiras de companhias de capital aberto, 

instituições financeiras que possuam Comitê de Auditoria e companhias de grande porte 

brasileiras em 31 de dezembro de 2010. Os períodos comparativos de 2009 têm de ser 

reapresentados para o mercado com base nos novos padrões contábeis. 

A completa adoção destes princípios tem-se mostrado nada simples, exigindo constante 

atualização e a elaboração de um plano estratégico de implantação. As empresas de 

responsabilidade limitada têm sentido maior dificuldade do que as sociedades anônimas, o 

que se deve à diferença na cultura organizacional entre os dois grupos. Tal diferença fora 

corroborada pela recente pesquisa divulgada pela Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 

Atuariais e Financeiras (Fipecafi) que considerou “capenga” a contabilidade da grande 

maioria das empresas de capital fechado, especificamente 85% delas. 

 

2.4.2 IFRS - Breve Histórico  

 

Os IFRS’s são emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”). As 

primeiras normas internacionais, então conhecidas como IAS’s, foram emitidas em 1973, mas 

a movimentação global para a adoção do IFRS iniciou somente depois do escândalo da Enron, 

em 2002, com a constatação de que uma norma baseada em princípios seria mais fiel à 

realidade econômica de transações do que normas baseadas em regras rígidas. O início da 

adesão ao IFRS ocorreu em 2002, quando a União Européia determinou que todas as 7.000 

companhias abertas européias deveriam aplicar o IFRS em suas demonstrações financeiras 

consolidadas a partir de 2005. Outros países, incluindo Austrália, Hong Kong, África do Sul e 

alguns do leste europeu, adotaram a adesão no mesmo período. A onda seguinte de adoção 

incluiu o Brasil, a Coréia do Sul, a Índia e o Canadá. A convergência internacional será 

atingida somente quando os Estados Unidos permitirem o uso do IFRS, decisão que deverá 

ser tomada no ano que vem, 2011, para implementação, talvez, a partir de 2015. 
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2.4.3 Aplicação do IFRS no Brasil 

 

Como podemos ver no mapa, a adoção do IFRS no Brasil era inevitável,dado que o IFRS 

está se tornando a linguagem contábil oficial no mundo. Em alguns anos, os países que não 

adotarem o IFRS terão dificuldades para atuar em um ambiente globalizado.Em setembro de 

2010, a CVM divulgou a Instrução nº 485, a qual requer que as demonstrações financeiras 

consolidadas de companhias abertas devem ser apresentadas conforme IFRS e as normas 

contábeis brasileiras emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (os CPCs), o novo 

BR GAAP (a administração da companhia deve atestar que as demonstrações financeiras 

foram preparadas em conformidade com ambos os padrões). No entanto, nas demonstrações 

financeiras individuais, devem ser aplicados os CPCs. Outros reguladores podem determinar 

o uso do IFRS, por exemplo: o Banco Central e a SUSEP. 

O IFRS SME (Small and Medium-sized Entitities), aplicável às pequenas e medias 

empresas (PMEs), não pode ser utilizado no Brasil, mas existe um CPC equivalente para 

PMEs. Esse pode ser aplicado por entidades que não sejam de “grande porte” e não tenham 

obrigação pública de prestar contas, basicamente S.A.s fechadas e limitadas. O IFRS para 

SME não é aplicável para instituições financeiras. 

 

2.4.4 O novo BR GAAP e os CPC’s 

 

As mudanças nas normas brasileiras começaram com a sanção da Lei nº 11.638/07. Essa 

lei estabeleceu três pontos fundamentais para o processo de convergência ao IFRS: 

� Conferiu à CVM a autoridade de estabelecer normas contábeis no Brasil – antes as 

normas contábeis eram estabelecidas pelas leis. Como uma lei só pode ser alterada por outra 

lei, qualquer mudança regulatória constituía um longo e burocrático processo que poderia 

levar anos para ser concluído. Em um ambiente em que os mercados mudam com muita 

velocidade, sua regulamentação precisa ser igualmente célere. 

� Estabeleceu que a CVM, ao regulamentar normas contábeis, deveria garantir que estas 

estejam em conformidade com as normas internacionais de contabilidade: o IFRS. 

� Facultou à CVM a possibilidade de firmar convênio com entidade independente que a 

assessorasse no processo técnico de regulamentação contábil – concretizado pelo convênio 

que a CVM firmou com o CPC. 
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Em 2008, o CPC emitiu 14 pronunciamentos para iniciar o processo de convergência 

entre BR GAAP e IFRS em 2008. Essas normas eram na essência traduções das normas 

equivalentes em IFRS. No entanto, ainda existem algumas diferenças menores.  

O processo de convergência entrou em sua segunda fase em 2009 com a emissão de mais 

26 normas que entram em vigor até 31 de dezembro de 2010, aproximando, assim, a nova 

contabilidade brasileira das normas internacionais 

 

2.5 Lei 11.638 

 

2.5.1 Introdução  

 

A lei 6.404/76 das sociedades anônimas foi criada devido a necessidade de 

desenvolvimento da economia, para isso acontecer a solução foi abrir a economia para os 

investidores estrangeiros. Nesse período essa lei revolucionou a economia brasileira 

juntamente com a contabilidade (que estava em plena ascensão). 

Conforme a expansão do mercado globalizado a contabilidade sofreu a necessidade da 

padronização de suas demonstrações contábeis, para melhorar a compreensão do investidor 

nacional e internacional. Com isso, surgiram as normas internacionais de contabilidade 

conhecidas como as IAS e as IFRS (International Financial Reporting Standards) já utilizadas 

em vários países. 

Em Janeiro de 2000 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) elaborou um Anteprojeto 

de Lei de reforma da Lei 6.404/76. Desde o início a proposição teve por finalidade a 

modernização e harmonização da lei societária em vigor com os princípios fundamentais e 

melhores práticas contábeis internacionais, visando à inserção do Brasil no atual contexto de 

globalização econômica. A idéia inicial da revisão da Lei 6.404/76 surgiu em seminários 

promovidos pela CVM, que contaram com a participação de entidades públicas e privadas, 

conferindo legitimidade ao processo a partir do debate público. 

O Brasil não poderia ficar de fora dessas novidades, isto é, para incluir e sustentar o 

mercado brasileiro no cenário internacional e após tramitar 7 anos na Câmara dos Deputados, 

o Projeto de Lei 3.741/00 foi, finalmente, aprovado pelo Congresso e sancionado pelo 

Presidente da República, na forma da Lei 11.638 de 28.12.07, que altera, revoga e introduz 

novos dispositivos à lei 6.404/76 (lei das sociedades por ações) e à lei 6.385/76, 

principalmente no que tange a elaboração e divulgação das demonstrações financeiras. 
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2.5.2 Justificativas para a revisão da Lei 6.404 

 

Na exposição de motivos que acompanhou o projeto de 1999 foram apresentadas as 

seguintes justificativas para a revisão da parte contábil da lei das sociedades por ações 

a) Surgimento de uma nova realidade econômica no Brasil, bem diferente daquela 

existente em 1976 quando a lei 6.404 foi editada. 

b) Processo de globalização das economias, de abertura de capitais, com expressivo fluxo 

de capitais ingressando no país e com as empresas brasileiras captando recursos no exterior. 

Hoje em dia, a necessidade de mudanças na lei 6.404 é ainda mais urgente, pois, no 

mundo existe uma poupança de trilhões de dólares aguardando países e nichos de 

oportunidades de investimentos. Para isso, o País precisa estar dotado de uma regulação 

contábil que favoreça  a comparabilidade entre  demonstrações financeiras, dentro do País, e 

de empresas nacionais com estrangeiras, a fim de que os possuidores da poupança possam 

alocá-la de forma racional. 

 

2.5.3 Objetivos das Mudanças 

 

Os objetivos inicialmente apontados e que permaneceram praticamente inalterados em 

toda a tramitação do PL 3.741, podem ser assim resumidos: 

a) Adequar a parte contábil da lei de forma a proporcionar maior transparência e 

qualidade às informações contábeis. 

b) Harmonizar a lei com as melhores práticas contábeis internacionais ⇒ (IASB) 

International Accounting Standards Board (ver item 5.10.a). 

c) Eliminar ou diminuir as dificuldades de interpretação e de aceitação das nossas 

informações contábeis. 

d) Reduzir o custo (taxa de risco) provocado por essas dificuldades de interpretação e 

aceitação. 

 

Embora a total adequação às práticas internacionais dependa de ulteriores 

desenvolvimentos envolvendo o CPC (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), a CVM, o 

Banco Central e outras Instituições, as alterações promovidas na Lei das Sociedades Por 
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Ações já anunciam e antecipam certas mudanças, como a avaliação do exigível a longo prazo, 

por exemplo,  a valor presente  e outras. 

 

2.5.4 Regulamentação Futura 

 

Como já comentamos, o PL 3.741/00 era muito mais abrangente e mais radical nas 

mudanças que propunha. 

De um modo geral a lei 11.638, mantém algumas das alterações previstas no projeto 

original (PL 3.741 de 2.000), deixando as demais para serem objeto de estudo e 

regulamentação pela CVM, pelo Banco Central e por outras entidades credenciadas.  

A intenção do legislador foi a de propiciar flexibilidade e agilidade ao processo de 

confecção e atualização das normas contábeis, regulamentando os principais conceitos e 

deixando aos órgãos reguladores a responsabilidade pelas mudanças e atualizações 

necessárias e que, assim, poderão ser prontamente estudadas, elaboradas, divulgadas e 

colocadas em prática, livres, portanto, do nosso burocrático processo legislativo.  

As principais alterações à lei 6.404 serão mencionadas e, eventualmente, comentadas nos 

próximos itens.  

 

2.5.5 Mudanças nas Demonstrações Financeiras 

 

Criação da “Demonstração dos Fluxos de Caixa” substituindo a Demonstração das 

Origens e Aplicações de Recursos. (art. 176, IV) 

“A companhia fechada, com patrimônio líquido, na data do balanço, inferior a R$ 

2.000.000 não será obrigada a elaborar e publicar a “Demonstração dos Fluxos de Caixa” (art. 

176, § 6°)”. 

Não houve definição quanto ao modelo a ser adotado. Apenas se determina que as 

alterações devam ser segregadas em:  

 

� das operações; 

� dos financiamentos; e 

� dos investimentos.
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2.5.6 Mudanças no Balanço Patrimonial 

 

a) Criação do subgrupo “INTANGÍVEL” no Permanente, desdobrado do subgrupo 

Imobilizado. (art. 179, VI) 

Dessa maneira, ficam definitivamente separados (e totalizados individualmente) os bens 

materiais (Imobilizado) e os bens imateriais (Intangível).  

b) Classificação, no Imobilizado, dos bens corpóreos “decorrentes de operações que 

transfiram à companhia os benefícios, riscos e controle desses bens”. (art. 179, IV) 

Os bens adquiridos através de arrendamento mercantil financeiro passam a ser registrados 

no Imobilizado, com contrapartida da dívida no Passivo Exigível. Assim, passará a haver uma 

harmonização de critérios entre as empresas que compram seu ativo fixo por meio de 

financiamentos e aquelas que se valem do arrendamento mercantil financeiro, possibilitando 

comparações entre os resultados da análise de suas situações econômico-financeiras. 

c) Extinção da possibilidade de reavaliação dos bens do Ativo Imobilizado e, 

consequentemente, eliminação das Reservas de Reavaliação. 

A justificativa é a de que, em muitos países, a reavaliação de bens não é um 

procedimento contábil aceitável, pois contraria o princípio contábil do “custo como base de 

valor” ou do “registro pelo valor original”. Além disso, nota-se que a “reavaliação” têm sido 

usada para propósitos não adequados, tais como, compensação de prejuízo, elevação artificial 

do capital próprio – causando distorções na apuração de vários índices econômico-financeiros 

e dificuldades na comparação com empresas que não se valiam desses artifícios.  

“Os saldos existentes nas Reservas de Reavaliação deverão ser mantidos até sua efetiva 

realização ou estornados até o final de 2008”. (art. 6°) 

d) O uso do subgrupo Diferido fica restrito ao registro das despesas pré-operacionais e 

aos gastos de reestruturação. (art. 179, V) 

e) Eliminação da conta “Lucros ou Prejuízos Acumulados” mantendo somente a conta 

“Prejuízos Acumulados”. (art. 178, § 2°, d) 

Todo o lucro do exercício deverá ser destinado. Evidentemente, uma conta transitória 

deverá ser utilizada para registrar as destinações do lucro e as eventuais reversões das reservas 

de lucros. Essa conta transitória deverá aparecer na Demonstração das Mutações do 

Patrimônio Líquido, com saldo inicial e final igual a zero.  
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f) Criação, no Patrimônio Líquido, do subgrupo “Ajustes de Avaliação Patrimonial”, 

englobando, (art. 182, § 3°) “enquanto não computadas no resultado do exercício em 

obediência ao regime de competência, as contrapartidas de aumentos ou diminuições de valor 

atribuído a elementos do ativo e do passivo, em decorrência de sua avaliação a preço de 

mercado”. (ver item “a”) 

Observações: 

I. Nas operações de combinação de empresas a avaliação a preços de mercado aproxima o 

Brasil das práticas internacionais. Nesses casos, o valor de mercado é atribuído a cada um dos 

elementos do Ativo e do Passivo, sendo a diferença entre o valor de aquisição e o valor 

líquido apurado registrada como um Ajuste de Avaliação Patrimonial. (ver item “a.II”) 

II. A avaliação a preço de mercado dos instrumentos financeiros e dos direitos e títulos de 

crédito destinados a ou disponíveis para negociação faz com que o valor do Patrimônio, na 

data do balanço, se torne bem mais realista. Introduz, por outro lado, na avaliação patrimonial, 

um certo caráter de instabilidade, além de contrariar o “princípio do registro pelo valor 

original’. Mas, a contabilidade deve procurar aderir à realidade econômica e não procurar a 

estabilidade onde ela não existe. (ver item “a.I”). 

III. Considerando que os ajustes podem ser tanto positivos como negativos, concluímos 

que o saldo da conta Ajustes de Avaliação Patrimonial pode apresentar saldo credor 

(aumentando o patrimônio líquido) ou devedor (reduzindo o patrimônio líquido). 

IV. Os ganhos ou perdas registrados na conta Ajustes de Avaliação Patrimonial serão 

transferidos para o resultado do exercício na época em que ocorrer a realização dos valores 

correspondentes. 

g) Como “Reservas de Capital” passam a ser considerados apenas os ganhos relacionados 

com o Capital Social da empresa. Assim, deixam de ser incluídos nesse subgrupo: 

I. as Doações e Subvenções para Investimento: 

� ▪ quando não realizadas – seriam classificadas como Resultados de Exercícios Futuros 

não fora o veto às modificações ao artigo 181; 

� ▪ quando realizadas – serão consideradas receitas e irão para a DRE, e poderão ser 

destinadas para formação da Reserva de Incentivos Fiscais.  

II. os Prêmios na Emissão de Debêntures - serão considerados receitas e irão para a DRE. 

h) Criação, dentro do subgrupo das Reservas de Lucros, da verba “Reserva de Incentivos 

Fiscais” para receber, por proposta dos órgãos de administração e deliberação da assembléia 
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geral, a parcela do lucro líquido decorrente de doações ou subvenções governamentais para 

investimentos, que poderá ser excluída do cálculo do dividendo obrigatório (art. 195-A). 

i) Reserva de Lucros a Realizar – Inclusão, no cálculo da parcela realizada do lucro 

líquido do exercício, do resultado não realizado da contabilização de ativo e passivo pelo 

valor de mercado. (art. 197, § 2°, II)  

j)  As alterações ao art. 181 do Projeto 3.741, que ampliava o conceito do grupo 

“Resultados de Exercícios  Futuros”, incluindo as receitas não realizadas decorrentes de 

doações e subvenções para investimentos e os resultados não realizados decorrentes de 

operações entre as sociedades controladora, controlada ou sob controle comum, foram 

VETADAS.  

 

2.5.7 Mudanças nos Critérios De Avaliação 

 

a) A lei 11.638 prevê duas hipóteses para a avaliação a preço de mercado: 

    I. (Art.183) Serão avaliadas pelo valor de mercado as aplicações em instrumentos 

financeiros, inclusive derivativos, e em direitos e títulos de crédito classificados no Ativo 

Circulante, quando se tratar de aplicações destinadas à negociação ou disponíveis para venda. 

    II. (Art.226, § 3º) “Nas operações de transformação, incorporação,fusão ou cisão, 

realizadas entre partes independentes e vinculadas à efetiva transferência de controle, os 

ativos e passivos da sociedade a ser incorporada ou decorrente de fusão ou cisão serão 

contabilizados pelo seu valor de mercado”. 

b) Os títulos de crédito e demais aplicações no Ativo Circulante – que não sejam 

destinadas à negociação ou disponíveis para venda – serão expressos pelo valor de custo de 

aquisição ou valor de emissão atualizado, ajustado ao valor provável de realização, quando 

este for inferior. 

c) “Os elementos do Ativo e do Passivo decorrentes de operações de longo prazo serão 

ajustados a valor presente, sendo os demais ajustados quando houver efeito relevante.” (Art. 

183, inciso VIII e art. 184, inciso III) 

O principal objetivo da “avaliação a valor presente” é o de eliminar do valor contábil dos 

direitos e obrigações a parcela dos juros embutida no montante das operações a prazo. Esse 

procedimento permite a comparabilidade das demonstrações financeiras de empresas diversas, 

independentemente de operarem à vista ou a prazo. 
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d) (art. 183, § 3°) “A companhia deverá efetuar, periodicamente, análise sobre a 

recuperação dos valores registrados no imobilizado, no intangível e no diferido, a fim de que 

sejam: 

I – registradas as perdas de valor do capital aplicado quando houver decisão de 

interromper os empreendimentos ou atividades a que se destinavam ou quando comprovado 

que não poderão produzir resultados suficientes para recuperação desse valor; ou 

II – revisados e ajustados os critérios utilizados para determinação da vida útil econômica 

estimada e para cálculo da depreciação, exaustão e amortização.” 

 

2.5.8 Mudanças na Demonstração do Resultado do Exercício 

 

a) Foi dada nova redação ao inciso VI do artigo 187, retirando-se a menção à 

participação das partes beneficiárias e introduzindo alguns esclarecimentos sobre as demais 

(parte sublinhada): 

“...as participações de debêntures, de empregados e administradores, mesmo na forma de 

instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de assistência ou previdência de 

empregados, que não se caracterizem como despesa.” 

b) Deverão constar na “DRE”, conforme já comentado anteriormente: 

I. os ajustes a valor presente; 

II. a parcela já realizada e não destinada à formação da Reserva de Incentivos Fiscais; 

III. os prêmios na emissão de debêntures.  

 

2.5.9 Outras Mudanças Relevantes 

 

a) O projeto possibilita que as companhias registrem os efeitos das disposições da lei 

tributária ou especial, na escrituração contábil, sem utilização de livros especiais, desde que 

efetuem ajustes na própria escrituração por meio de lançamentos complementares, a fim de se 

chegar ao resultado contábil. (art. 177, § 2°) 

As companhias passam a ter duas opções para registro das disposições tributárias ou de 

legislação específica: (art. 177, § 2°, I e II) 

I. em livros auxiliares, sem modificação da escrituração mercantil; 
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II. na própria escrituração mercantil, desde que sejam feitos lançamentos adicionais que 

assegurem a preparação e a divulgação das demonstrações financeiras com observância dos 

Princípios Fundamentais de Contabilidade e da lei das sociedades por ações. 

b) Criação da figura das “Sociedades de grande porte” → Ativo superior a $ 240 milhões 

e Receita bruta superior a $ 300 milhões. (art. 3°, § único) 

Determina-se a aplicação “às sociedades de grande porte, ainda que não constituídas sob 

a forma de sociedades por ações, das disposições da lei 6.404/76 sobre escrituração e 

elaboração das demonstrações financeiras.” (art. 3°). 

Uma das justificativas para extensão desses dispositivos às sociedades de grande porte é a 

de que a não obrigatoriedade da elaboração e divulgação das demonstrações financeiras é um 

fator que inibe a abertura de capital de várias e importantes empresas. 

c) Omissão de normas sobre publicação - Apesar de normas que visavam a simplificação 

e a redução de custos da publicação das demonstrações financeiras constarem no projeto 

original e em todos os substitutivos apresentados (menos no último), o projeto final 

simplesmente (e surpreendentemente) omitiu qualquer menção ao assunto. 

d) Harmonização das normas - “As normas expedidas pela Comissão de Valores 

Mobiliários deverão ser elaboradas em consonância com os padrões internacionais de 

contabilidade adotados nos principais mercados de valores mobiliários.” (art. 177, § 5°) 

e) Convênios - “A Comissão de Valores Mobiliários e o Banco Central do Brasil e 

demais órgãos e agências reguladoras poderão celebrar convênio com entidade que tenha por 

objeto o estudo e a divulgação de princípios, normas e padrões de contabilidade e de 

auditoria, podendo, no exercício de suas atribuições regulamentares, adotar, no todo ou em 

parte, os pronunciamentos e demais orientações técnicas emitidas.” (art. 10-A) 

Essa entidade “deverá ser majoritariamente composta por contadores, dela fazendo parte, 

paritariamente, representantes de entidades representativas de sociedades submetidas ao 

regime de elaboração de demonstrações financeiras previstas nessa lei, de sociedades que 

auditam e analisam as demonstrações financeiras, do órgão federal de fiscalização do 

exercício da profissão contábil e de universidade ou instituto de pesquisa com reconhecida 

atuação na área contábil e de mercado de capitais”. (art. 10-A, § único) 

O legislador busca, assim, dar maior qualidade técnica e maior celeridade ao estudo, 

divulgação e aplicação das normas e princípios contábeis, bem como eliminar ou diminuir os 

conflitos entre os vários órgãos normativos. 
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f) “As companhias fechadas poderão optar por observar as normas sobre demonstrações 

financeiras expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários para as companhias abertas.” 

 

2.5.10 Vigência da Lei 11.638 

 

O artigo 9° estabelece que “esta Lei entra em vigor no primeiro dia do exercício seguinte 

ao da sua publicação”. Considerando que a lei foi publicada no dia 28.12.07, ela já está 

vigorando para as demonstrações financeiras do exercício social iniciado a partir de janeiro de 

2008. 

 

2.5.11 Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 

Figura (3) - Composição do Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Objetivo: “O Comitê de Pronunciamentos Contábeis tem por objetivo o estudo, o preparo 

e a emissão de Pronunciamentos Técnicos sobre procedimentos de Contabilidade e a 

divulgação de informações dessa natureza, para permitir a emissão de normas pela entidade 

reguladora brasileira, visando a centralização e a uniformização do seu processo de produção, 

levando sempre em conta a convergência da Contabilidade Brasileira aos padrões 

internacionais.”.
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2.5.12 A CVM e os ajustes à Lei 11.638 

 

Em 14.01.08 a CVM divulgou Comunicado ao Mercado objetivando prestar 

esclarecimentos sobre os principais aspectos da lei 11.638/07. No item V procurou definir as 

providências que irá tomar para regular algumas das alterações introduzidas pela citada lei: 

Prioridades na regulação – “Considerando que algumas das alterações específicas 

introduzidas pela lei 11.638/07 demandam a edição de normas complementares detalhadas, a 

CVM no curso do seu processo de regulação contábil para as companhias abertas, irá em 2008 

dar prioridade à elaboração de normas voltadas para aquelas alterações. Deverão ser 

consideradas, primeiramente, as alterações que tenham um grau maior de complexidade e que, 

portanto, necessitem de maior tempo para apreciação e absorção.” 

Regulação em 2008 – “A CVM pretende concluir, ainda em 2008, o seu processo 

normativo para os demais dispositivos da lei societária que foram alterados e que necessitem 

de regulação, como é o caso das demonstrações dos fluxos de caixa e do valor adicionado, das 

operações e transações sujeitas ao ajuste a valor presente e da contabilização das doações e 

subvenções para investimento.” 

Divergências – “A CVM deverá, ainda, no curso de 2008, rever todos os seus atos 

normativos que tratam de matéria contábil, a fim de verificar e eliminar possíveis 

divergências em relação às alterações específicas produzidas pela nova lei.” 

Novos comunicados – “A CVM irá emitir novos comunicados à medida que surgirem 

dúvidas sobre a aplicação da Lei 11.638/07 e durante o seu processo de regulação, 

objetivando manter o mercado sempre atualizado e em condições de estabelecer previamente 

os procedimentos operacionais necessários para o atendimento dessa regulação”. 

 

2.6 Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) 

 

2.6.1 Objetivo 

 

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) não era obrigatória até a publicação da Lei 

11.638/07, exceto para empresas de energia elétrica e empresas como Bovespa considerada 

empresas participantes do Novo Mercado. Embora a Lei 11.638/07 determina a 

obrigatoriedade para todas as empresas de capital aberto (S/A) e para as empresas de grande 

porte, a mesma não determinou de forma detalhada a maneira cumprir essa exigência.
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Para que pudéssemos atender tal exigência o Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

(CPC) emitiu o Pronunciamento Técnico 03 (CPC 03) – Demonstração dos Fluxos de Caixa, 

que foi aprovado pela CVM ,por meio da Deliberação nº 547/08 , e pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC), por meio da Resolução do Conselho Monetário Nacional de nº 1.125/08 

e 3.604/08. 

O Objetivo da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) é demonstrar de forma clara toda 

a movimentação financeira da empresa, como seus recebimentos, pagamentos em dinheiro de 

uma determinada empresa durante um período, com o intuito de facilitar a análise da 

capacidade da empresa de gerar caixa e equivalentes de caixa e suas necessidades. 

 

2.6.2 Requisitos  

 

Para atender tal exigência, o modelo a seguir adotado deve seguir os requisitos abaixo: 

 

Figura (4) - Requisitos para montar a Demonstração do Fluxo de Caixa 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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2.6.3 Caixa e equivalentes de Caixa 

 

Para fins da Demonstração dos Fluxos de Caixa, o conceito de caixa é ampliado para 

contemplar também os investimentos qualificados como equivalentes de caixa. 

Caixa - compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. 

Equivalentes de caixa – São aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que 

são transformados em caixa e de baixo risco. 

 

2.6.4 Atividades operacionais 

 

O montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais é o indicador de 

como a empresa gera os seus fluxos para amortizar empréstimos, manter a capacidade 

operacional da empresa, pagar os juros do capital próprio e fazer novos investimentos sem 

buscar fontes externas de financiamento. 

 

2.6.5 Atividades de investimentos 

 

Relaciona-se normalmente com o aumento e diminuição dos ativos de longo prazo (ativo 

não circulante) que a empresa utiliza para produzir bens e serviços. Incluem a concessão e o 

recebimento de empréstimos, a aquisição e a venda de instrumentos financeiros e patrimoniais 

de outras empresas e a aquisição e alienação de imobilizados e de participações societárias 

classificadas como investimentos. 

 

2.6.6 Atividades de financiamento 

 

Os fluxos de caixas provenientes das atividades de financiamentos são úteis para prever 

as exigências sobre futuros fluxos de caixa pelos fornecedores de capital a empresa. 

Relacionam-se com os empréstimos de credores e investidores à entidade. 
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2.6.7 Transações de investimento e financiamento sem efeito no caixa 

 

Todas as transações que afetam os ativos e os passivos não causam impacto no caixa e 

devem ser esclarecidos em notas explicativas. 

 

A. Fluxos de caixa em moeda estrangeira 

Os fluxos de caixas em moeda estrangeira devem ser convertidos em moeda nacional 

considerando a taxa cambial na data do fluxo de caixa. 

 

B. Aquisição e vendas de controladas e outras unidades de negócios.  

Os fluxos decorrentes de vendas de controladas e outras unidades de negócios devem ser 

apresentados separadamente com atividades de investimentos. 

 

C. Métodos de elaboração 

As apresentações dos caixas e equivalentes de caixas devem ser apresentadas em três 

grupos, operacionais, de investimentos e de financiamentos. A soma dos resultados líquidos 

de cada grupo totaliza a variação no caixa do período. 

A divulgação dos fluxos de caixa é feito através de dois métodos, o direito ou o indireto, 

a FASB recomenda o uso do método direto, porém não é proibido a utilização do método 

indireto. 

 

2.6.8 Método direto  

 

Explica as entradas e saídas brutas de dinheiro dos principais componentes das atividades 

operacionais. O saldo final das operações expressa o volume liquido de caixa consumido 

pelas operações durante um período e devem seguir as classes seguintes: 

� Recebimentos de clientes, incluindo os recebimentos de arrendatários, concessionárias 

e similares; 

� Recebimentos de juros e dividendos; 

� Outros recebimentos das operações, se houver; 

� Pagamentos a empregados e a fornecedores de produtos e serviços; 
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� Juros pagos; 

� Impostos pagos; 

� Outros pagamentos das operações se houver. 

 

2.6.9 Método indireto 

 

O método indireto faz a conciliação entre o lucro liquido e o caixa gerado pelas 

operações, por isso é também chamado de método de conciliação, porém é necessário: 

� Remover do lucro liquido os deferimento de transações que foram caixa no passado, 

como gastos antecipados, crédito tributário etc. e todas os lançamentos como os saldos das 

contas a receber e a pagar do período; e 

� Remover do lucro liquido do período o consumo de ativos não circulante e aqueles 

itens cujos efeitos no caixa sejam classificados como atividades de investimento ou 

financiamento: depreciação, amortização de intangível e ganhos e perdas na venda de 

imobilizado e ganhos e perdas na baixa de empréstimos. 

 

2.6.10 Técnica de elaboração 

 

2.6.10.1 Método direto de apuração do caixa das atividades operacionais 

 

O objetivo desse método é apurar o resultado das atividades operacionais, é necessário 

seguir uma sequencia básica para o calculo desse método, utiliza-se parte das informações 

constantes na DRE e o ajuste pelas variações das contas circulantes do Balanço vinculada a 

operação, para facilitar o entendimento é recomendável que se crie uma coluna a mais e 

identifique se a variação é positiva ou negativa. 

Quando existe um aumento no saldo das contas do Ativo Circulante diminui o Caixa e 

quando diminui o Ativo Circulante aumenta o Caixa e um acréscimo no saldo das Contas do 

Passivo Circulante aumenta o caixa e uma diminuição no Ativo Circulante diminui o caixa. 



48 

 

 

2.6.10.2 Método indireto 

 

Esse método é utilizado para fazer a ligação entre o lucro liquido e  o caixa gerado pelas 

operações, é mostrar as origens ou aplicações de caixa referentes as alterações dos prazos nas 

contas relacionadas com o clico operacional. Permiti a avaliação quando do lucro está se 

transformando em caixa. 

 

2.6.10.3 Exemplo completo 

 

Iremos demonstrar uma Demonstração de Fluxos de Caixa (DFC), para isso considere as 

demonstrações contábeis a seguir:  

 

Quadro (2) - BALANÇO PATRIMONIAL 

 31-12-X0 31-12-X1 VARIAÇÃO 

Caixa R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 0,00 

Bancos R$ 500,00 R$ 5.000,00 R$ 4.500,00 

Aplicações Financeira R$ 5.000,00 R$ 12.200,00 R$ 7.200,00 

Duplicatas a Receber R$ 10.000,00 R$ 20.000,00 R$ 10.000,00 

Perdas Estimadas em Créditos de Liquidação Duvidosa -R$ 1.000,00 -R$ 1.500,00 -R$ 500,00 

Estoques R$ 12.000,00 R$ 15.000,00 R$ 3.000,00 

Despesas pagas Antecipadamente R$ 3.000,00 R$ 5.000,00 R$ 2.000,00 

Imobilizado R$ 30.000,00 R$ 35.000,00 R$ 5.000,00 

Depreciação Acumulada -R$ 6.000,00 -R$ 4.500,00 R$ 1.500,00 

TOTAL DO ATIVO R$ 53.600,00 R$ 86.300,00 R$ 32.700,00 

Fornecedores R$ 10.000,00 R$ 23.000,00 R$ 13.000,00 

Imposto de Renda e C.S. a pagar R$ 2.000,00 R$ 1.300,00 -R$ 700,00 

Salários à Pagar R$ 15.000,00 R$ 8.000,00 R$ 7.000,00 

Duplicatas Descontadas - R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 

Empréstimo curto Prazo R$ 20.000,00 R$ 30.000,00 R$ 10.000,00 

Capital R$ 5.000,00 R$ 15.000,00 R$ 10.000,00 

Reservas de Lucros acumulados R$ 1.600,00 R$ 4.000,00 R$ 2.400,00 

TOTAL DO PASSIVO+PL R$ 53.600,00 R$ 86.300,00 R$ 32.700,00 

Fonte: Criado pelas Autoras 
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Quadro (3) - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO X1 (EM $) 

Vendas 40.000 
Custo das Mercadorias Vendidas (20.000) 
Lucro Bruto 20.000 
Despesas de Salários (14.000) 
Depreciação (1.500) 
Despesas Financeiras (1.000) 
Desp. Prov. Perdas Estimadas em Créd. Liq. Duvidosa (1.000) 
Despesas Diversas (600) 
Receitas Financeiras 0 
Lucro na venda de Imobilizado 3.000 
Lucro Antes do IR/CS 200 
Imposto de Renda e Contribuição social 1.300 
Lucro Liquido 3.900 

Fonte: Criado pelas Autoras 

 
DFC – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Quadro (4) - MÉTODO DIRETO ANO X1 

Atividades Operacionais 29.500   

Recebimento de clientes 300  

Recebimento de juros 5.000  

Duplicatas Descontadas   

Pagamentos -10.000  

- a fornecedores de mercadorias -2.000  

- de impostos -21.000  

- de salários -1.000  

- de juros -2.600  

- despesas pagas antecipadamente   -1.800 

Caixa Líquido Consumidos nas Atividades Operacionais    

Atividades de Investimento 15.000  

Recebimento pela venda de imobilizado -20.000  

Pagamento pela compra de imobilizado    

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento   -5.000 

Atividades de Financiamento    

Aumento de Capital  10.000  

Empréstimos de curto prazo 10.000  

Pagamento de dividendos -1.500  

Caixa Líquido Grado nas Atividades de Financiamento   18.500 

Aumento Líquido no Caixa e Equivalente – Caixa   11.700 

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em X0   5.600 

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em X1   17.300 

Fonte: Criado pelas Autoras 
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Quadro (5) - MÉTODO INDIRETO – ANO X1 

Atividades Operacionais   

Lucro Líquido 3.900  

Mais: depreciação 1.500  

Menos: lucro na venda de imobilizado -3.000  

Lucro ajustado  2.400  

Aumento em duplicatas a receber -10.000  

Aumento em PECLD 500  

Aumento em duplicatas descontadas 5.000  

Aumento em estoques -3.000  

Aumento em despesas pagas antecipadamente -2.000  

Aumento em fornecedores 13.000  

Redução em provisão para IR a pagar -700  

Redução em salários a pagar -7.000  

Caixa Líquido Consumidos nas Atividades Operacionais    

Atividades de Investimento   -1.800 

Recebimento pela venda de imobilizado 15.000  

Pagamento pela compra de imobilizado -20.000  

Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento    

Atividades de Financiamento   -5.000 

Aumento de Capital  10.000  

Empréstimos de curto prazo 10.000  

Distribuição de dividendos -1.500  

Caixa Líquido Grado nas Atividades de Financiamento  18.500 

Aumento Líquido nas Disponibilidades   11.700 

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em X0   5.600 

Saldo de Caixa + Equivalente de Caixa em X1   17.300 

Fonte: Criado pelas Autoras 

 

3. METODOLOGIA 

 

Neste capítulo são apresentadas a forma e o tema de apreciação que foram utilizadas para 

a realização da pesquisa, tendo como finalidades o alcance do objetivo geral e a resposta para 

a questão problemática. 

O método escolhido para este trabalho foi o método científico que é o conjunto de 

procedimentos intelectuais e técnicas adotadas para atingir o conhecimento desejado e cuja 

característica principal é a verificabilidade. (GIL, 2010). 
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A seguir apresentaremos a estruturação e o resultado da nossa pesquisa baseada na 

questão problemática em relação às dificuldades percebidas pelos contadores na Implantação 

do Fluxo de Caixa (DFC) em empresas de grande porte da região do grande ABC. 

 

3.1 O Planejamento da Pesquisa 

 

O planejamento da pesquisa consiste no esforço direcionado de responder a questão 

problemática e alcançar o objetivo da pesquisa através da organização construída para atender 

essa finalidade.  

Essa organização é uma indicação do caminho do qual o pesquisador se orientou para 

iniciar e concluir a pesquisa. 

Em modo geral a mudança de Lei 6.404 para a Lei 11.638 trouxe para os profissionais de 

contabilidade novos desafios e dificuldades para a sua implantação, principalmente com a 

inclusão da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), devido a essa dificuldade elaboramos a 

questão problemática, que por sua vez motivou a criação do objetivo geral e a forma de 

comprovarmos isso é através da pesquisa de campo com a aplicação de um questionário e 

cujas respostas proporcionaram ao pesquisador a inferência dos resultados e conclusões.  

No diagrama a seguir se apresentam os aspectos envolvidos na construção deste trabalho. 

 

Figura (5) - Diagrama dos aspectos do Trabalho 

 

Fonte: Criado pelas Autoras 
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No centro se observa o foco principal do nosso estudo a DFC e ao redor estão 

relacionados os elementos envolvidos que demonstram o caminho percorrido nesta pesquisa. 

O planejamento da pesquisa, conforme Martins e Teóphilo (2009, pg. 53), “se estrutura no 

design que envolve os meios técnicos da investigação; corresponde ao planejamento e 

estruturação da pesquisa em sua dimensão mais ampla, compreendendo tanto a diagramação 

quanto a previsão de coleta e análise de informação, dados e evidencias”.  

 

3.1.1  Tipologia da pesquisa quanto aos procedimentos. 

 

Na pesquisa científica os procedimentos referem-se à maneira pela qual se conduz o 

estudo e, portanto, se executam a coleta dos dados. (BEUREN, 2004). O processo de coleta de 

dados na pesquisa científica não é único. Este deve ser ajustado de acordo com a necessidade 

do pesquisador em seu trabalho.  

“Assim, podem ser definidos dois grandes grupos de delineamentos quanto aos 

procedimentos: aqueles que se valem das chamadas fontes de “papel” e aqueles cujos dados 

são fornecidos por pessoas.” (GIL, 2010, p. 50). A tipologia de pesquisa quanto aos 

procedimentos que orientou este trabalho foram a Pesquisa Bibliográfica, a Documental e o 

Levantamento. A condução deste estudo se apresentou em duas etapas. 

Na primeira, a pesquisa é desenvolvida com as fontes de “papel”, utilizando como 

instrumento de coleta de dados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. Conforme 

Martins e Teóphilo:  

 

Trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de qualquer 
pesquisa científica. [...] procura explicar e discutir um assunto, tema ou 
problema com base em referências publicadas em livros, periódicos, revistas, 
enciclopédias, dicionários, jornais sites, CDs, anais de congressos etc. 
(MARTINS E TEÓPHILO, 2009, pg. 54). 

 

Ainda de acordo com Martins e Teóphilo: 

 

A Estratégia de Pesquisa Documental é característica dos estudos que utilizam 
documentos como fonte de dados, informações e evidências. Os documentos 
são dos mais variados tipos, escritos ou não, tais como diários; documentos 
arquivados em entidades públicas ou privadas, gravações, correspondências 
pessoais e formais etc. (MARTINS; TEÓPHILO, 2009, pg. 55). 
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Numa segunda etapa, a pesquisa foi desenvolvida através da coleta de dados fornecida 

por pessoas. Neste sentido este trabalho se utilizou de um levantamento.  

Para Gil:  

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 
cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 
problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes dos dados coletados. (GIL, 2010, p. 55). 

 

Neste contexto, na primeira etapa foi realizada uma revisão na literatura com o intuito de 

buscar referências teóricas em livros, dissertações, documentos legais que deram suporte a 

fundamentação teórica deste trabalho, como na construção do instrumento de coleta de dados. 

Já na 2 segunda etapa, foi realizada uma pesquisa junto aos Analistas Contábeis e Contadores 

de empresas de grande porte da região do grande ABC para levantamento de suas opiniões 

quanto à dificuldades na implantação da DFC. 

 

3.1.2  Tipologia da pesquisa quanto à abordagem do problema. 

 

A tipologia da pesquisa quanto à abordagem do problema é um estudo quantitativo. A 

abordagem quantitativa caracteriza-se pelo emprego de instrumentos estatísticos, tanto para a 

coleta quanto para o tratamento dos dados. Além disso, é freqüentemente utilizado em estudos 

descritivos, haja vista que se busca classificar a associação entre variáveis e a sua relação 

(Beuren, 2004, 94). 

Dessa forma, visando fornecer a orientação necessária à realização da pesquisa referente 

ao processamento e validação dos dados que estão relacionados com a questão problema se 

utilizou nesta pesquisa o Método Estatístico.   

 

Este método fundamenta-se na aplicação da teoria estatística da probabilidade e 
constitui importante auxílio para a investigação em ciências sociais. Há que se 
considerar, porém. Que as explicações obtidas mediante a utilização do método 
estatístico não podem ser consideradas absolutamente verdadeiras, mas dotadas de boa 
probabilidade de serem verdadeiras (GIL, 2010, p.17). 

 

Neste trabalho, inicialmente, foi utilizada uma análise descritiva de cada uma das 

perguntas e posteriormente uma análise conjunta. O objetivo da análise conjunta é verificar se 

existem grupos com opiniões diferentes. 
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3.2 Diagramação da Pesquisa 

 

A diagramação da pesquisa consistiu nas seguintes etapas: 

 

Figura (6) - Diagramação da Pesquisa 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

 

3.2.1 Delimitação da Pesquisa 

 

Delimitar significa estabelecer limites. A pesquisa expressa se propõe a investigar a 

questão problemática. Neste estudo, para a determinação do campo de pesquisa utilizamos 

empresas onde obtivermos fácil acesso aos entrevistados. Sendo assim, as empresas 

escolhidas estão estabelecidas na Região do Grande ABC. 

Quanto ao aspecto humano-profissional, o campo de pesquisa foi referente aos 

profissionais que atuam nas empresas, como Analistas Contábeis e Contadores responsáveis 

pelo departamento contábil ou pela apresentação das Demonstrações Contábeis (DFC). 

Esta escolha se deu em virtude da experiência profissional das autoras que atuando como 

Analista Contábeis em empresas do Município do Grande ABC tem acompanhado o processo 

de Convergência as Normas Internacionais de Contabilidade que impactam na aplicação dos 

procedimentos contábeis brasileiros e que envolvem todos os contadores. 
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Com relação ao aspecto temporal, o período da aplicação da pesquisa junto aos 

respondentes foi no primeiro semestre de 2013. 

 

3.2.2 Sujeitos da pesquisa 

 

Os sujeitos da pesquisa são os indivíduos que contribuíram para a conclusão da pesquisa. 

Neste trabalho são os Analistas Contábeis e os Contadores das empresas, cuja participação foi 

voluntária. 

 

3.2.3 População ou Universo 

 

Inicialmente, para a escolha da população ou universo desta pesquisa, trazemos o 

entendimento de Gil (2010, p. 89) que conceitua a população ou universo como sendo o 

“conjunto definido de elementos que possuem determinadas características”. 

Corroborando Vergara nos apresenta o seu entendimento sobre o assunto da seguinte 

maneira:  

 

Entenda-se aqui por população não o número de habitantes de um local, como 
é largamente conhecido o termo, mas um conjunto de elementos (empresas, 
produtos, pessoas, por exemplo) que possuem as características que serão 
objeto de estudo. (VERGARA, 2009, p. 46).  

 

Neste entendimento, as autoras passaram a considerar entre vários elementos com as 

mesmas características aqueles que pudessem se enquadrar como a população deste estudo. 

Assim diante dessa necessidade e observando o exposto por Hill e Hill (2002) que 

ressalta a importância do objetivo da investigação e esclarece que é ele que define todos os 

indivíduos da população a serem pesquisados e a quantidade necessária para a descrição 

analítica. 

Dessa forma, no diagrama abaixo se sintetiza a articulação entre o objetivo, a natureza e a 

dimensão da população sugerida por Hill e Hill, conjuntamente com os conceitos de Gil e 

Vergara.  
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Figura (7) - Articulação entre o objetivo a natureza e a dimensão da população  

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Adaptado a realidade deste trabalho, o diagrama demonstra a integração entre o aspecto 

institucional e o humano e profissional a serem definidos para pesquisa de acordo com o 

objetivo geral. O objetivo geral deste estudo é demonstrar as dificuldades percebidas pelos 

contadores na implantação da demonstração do fluxo de caixa em empresas de grande porte 

da região do grande ABC. 

Para o alcance desse objetivo geral, passou-se a examinar a natureza e a dimensão da 

população em seus aspectos institucional e humano.  

Quanto à natureza da população temos: 

� No aspecto institucional os Municípios onde as empresas estão estabelecidas. 

�  No aspecto humano-profissional os analistas contábeis e os contadores responsáveis 

pelas demonstrações contábeis das empresas.  

� Para a dimensão da população, inicialmente, as autoras consideraram os municípios do 

grande ABC, que são: Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul. 

 

3.2.4 Tamanho da amostra e local da pesquisa 

 

Para a escolha da amostra foi considerado o conceito de Gil (2010, p. 89): “Amostra é o 

subconjunto do universo ou da população, por meio do qual se estabelecem ou se estimam as 

características desse universo ou população”. 
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Assim, após definida a população inquirida, a escolha da amostra foi selecionada pelo 

método não probabilístico, uma vez que a representatividade exata da amostra não seria 

necessária para a conclusão da pesquisa. Nesta pesquisa foi utilizado o tipo de amostragem 

intencional uma vez que se pretendeu coletar dados dos respondentes que representassem a 

opinião da categoria. Conforme Marconi e Lakatos a amostragem intencional é o tipo mais 

comum de amostra não probabilística, sendo que: 

 

“nesta, o pesquisar está interessado na opinião (ação, intenção) de 
determinados elemento da população, mas não representativos dela. [...] o 
pesquisador não se dirige, à “massa”, isto é, a elementos representativos da 
população em geral, mas àqueles que, segundo o seu entender, pela função 
desempenhada, cargo ocupado, prestígio social, exercem as funções de líderes 
de opinião na comunidade. Pressupõe que estas pessoas, por palavras, atos ou 
atuações, têm a propriedade de influenciar a opinião dos demais. (MARCONI; 
LAKATOS, 2009, p.38)”. 

 

Assim, a amostra foi selecionada se baseando na presunção de que os respondentes têm 

conhecimento da população, dos seus elementos e da natureza das metas pesquisadas. 

(BABBIE, 1999). Compuseram a amostra 08 profissionais da área Contábil que atuam em 

Municípios do Grande ABC que responderam ao questionário.  

 

3.2.5 Processo de Elaboração do Instrumento de Pesquisa. 

 

O instrumento de pesquisa utilizado para a coleta de dados utilizado neste trabalho foi o 

questionário. Beuren (2006, p. 130) conceitua da seguinte maneira: “é um instrumento de 

coleta de dados constituído por uma série ordenada de perguntas que devem ser respondidas 

por escrito pelo informante, sem a presença do pesquisador”. Complementando o 

entendimento, Gil define questionário:  

 

“como a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que 
são submetidas a pessoas com o propósito de obter informações sobre 
conhecimento, crenças, sentimentos, valores, interesses, expectativas, 
aspirações, temores, comportamento presente ou passado etc. (GIL, 2010, 
p.121)”. 

 

Escolhido o questionário como instrumento de coleta de dados, o pesquisador, definiu a 

sua auto-aplicação, ou seja, depois de entregues aos respondentes os mesmos se encarregarão 

de seu preenchimento. (VIEIRA, 2009, p. 18). 
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O primeiro contato com os possíveis respondentes se deu antes do encaminhamento dos 

questionários através de e-mail e contato pessoal convidando-os a participarem da pesquisa. 

 

3.2.5.1 A Construção do Questionário 

 

A construção do questionário teve como objetivo investigar a opinião dos respondentes 

quanto às dificuldades percebidas pelos contadores na Implantação da DFC. 

Para a construção do questionário foi considerada as características dos respondentes 

escolhidos para esta pesquisa, ou seja, serem analistas contábeis e contadores responsáveis 

pelo departamento de contabilidade e demonstrações contábeis em empresas de grande porte 

do grande ABC. 

Nas questões o respondente tem que escolher entre respostas alternativas constantes no 

próprio questionário. Nesta pesquisa foram estruturadas numa escala social denominada de 

escala Likert. Estas escalas sociais são instrumentos construídos com o objetivo de medir a 

intensidade das opiniões que por sua vez se refere ao julgamento em relação a determinado 

fato. (BEUREN, 2004). 

Neste sentido, a escala utilizada na estruturação do questionário foi composta por cinco 

categorias que analisaram o grau de concordância ou discordância dos respondentes aos quais 

se manifestaram em relação a cada um dos enunciados das questões, segundo a seguinte 

graduação: 

Concordo totalmente (5) 
Concordo parcialmente (4) 
Não concordo nem discordo (3) 
Discordo parcialmente (2) 
Discorda totalmente (1) 

 

4. ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentadas a análise e a interpretação dos dados através dos 

resultados da pesquisa. Inicia-se com uma análise descritiva de forma a caracterizar a amostra 

pesquisada. Em seguida, procede-se à análise conjunta para identificar as dificuldades dos 

analistas e dos contadores com percepções distintas em relação à implantação da DFC. 

Amplia-se a descrição conjunta englobando suas respostas às variáveis 1 a 5 do instrumento 

de pesquisa e ao final se apresenta a conclusão da pesquisa. 
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4.1 Análise Descritiva – Caracterização da Amostra 

 

Este subtópico tem como objetivo efetuar uma análise descritiva da amostra. Procura 

identificar o perfil dos respondentes através de questões abertas para conhecer o seu grau de 

escolaridade, o cargo ou função ocupada, o tempo de atuação na área de formação. 

Foram pesquisadas as opiniões de 08 profissionais contábeis da Região do Grande ABC.  

 

Tabela (1) -  Grau de Escolaridade 

Grau de escolaridade Frequência 

Ensino Médio / Técnico em Contabilidade 2 

Especialização 1 

Superior 5 

Total 8 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Pela tabela 1, constatamos que a maioria dos sujeitos (06) possui pelo menos o ensino 

superior. 

A distribuição por cargo/função nas empresas é mostrada na tabela 2.  

 

Tabela (2) -  Distribuição por Cargo/Função 

Cargo / Função Frequência 

Contador 2 

Contadora/ Empresária 1 

Analista Contábil 2 

Supervisora Departamento Fiscal 1 

Contador/Auditor 1 

Técnico Contábil 1 

Total 8 

Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Pela tabela 2 verificamos que 04 dos sujeitos são contadores e 02 são Analistas 

Contábeis. Em relação ao tempo de atuação na área de formação, tem-se sujeitos com apenas 

3 anos de atuação até 25 anos de atuação. A média desta variável foi de 12 nos.  



60 

 

 

4.2 Análise descritiva – Assertivas 

 

Nas questões foram coletadas as opiniões dos respondentes utilizando-se da escala Likert 

e que manifestaram o grau de concordância ou discordância em relação a cada uma das 

questões e segundo as seguintes graduações: concordo totalmente (CT), concordo 

parcialmente (CP), Não concordo nem discordo (NCND), discordo parcialmente (DP), 

discorda totalmente (DT). 

 

4.2.1 Análise descritiva 

 

Para que pudéssemos responder a questão problemática e atender o objetivo do nosso 

trabalho apresentamos o grupo de questões através da escala Likert as opiniões dos 

respondentes quanto às dificuldades da implantação da DFC. 

 

Gráfico (1) - Compreensão da Implementação das Normas 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Para a questão A - constatamos que 37% dos profissionais contábeis tiverem total 

compreensão da implantação das Normas Internacionais de Contabilidade no Brasil, ou seja, a 

maior parte não teve dificuldade de entendimento da norma. 
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Gráfico (2) - Implementação da DFC 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Na questão B 63% dos entrevistas encontraram algum tipo de dificuldade na implantação 

da DFC. 

 

Gráfico (3) - Necessidade de Ampliação 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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Na questão C as opiniões ficaram bem divididas, 37% dos entrevistas não sentiram 

necessidade de ampliação do seu quadro técnico de funcionário e 38% sentiram necessidade 

de ampliação do seu quadro. 
 

Gráfico (4) - Necessidade de Investimento 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Na questão D 62% não sentiu necessidade de investir em formação especifica para 

implantação a DFC 

 

Gráfico (5) - Necessidade de aquisição/renovação de equipamentos de TI 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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Nessa questão Tivemos empate em 3 tipos de opiniões diferentes, onde essa variação foi 

de 25% teve necessidade de renovar totalmente os seus equipamentos de TI, outros 25% 

concordam parcialmente e outros 25% discordam totalmente. 

 

Gráfico (6) - Entendimento Conceitual 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

As dificuldades no entendimento conceitual do novo relatório as opiniões ficaram 

divididas entre 25% concordaram totalmente, parcialmente, não concordo nem discordo, 

discordo totalmente. 

 

Gráfico (7) - Definir método de confecção. 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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Nessa questão 50% tiveram dificuldade em definir qual o método de confecção do DFC - 

Direto ou Indireto. 

 

Gráfico (8) - Identificar Elementos 

 
Fonte: Criado pelas Autoras 

 

Nessa questão 62% tiveram um certo tipo de dificuldade para identificar os elementos 

que comporiam as atividades operaionais financeiras. 

 

Gráfico (9) - Elaboração de Relatórios  

 
Fonte: Criado pelas Autoras 
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Nesse item 75% dos entrevistados sentiram dificuldades na elaboração dos relatórios 

analíticos para justificativa dos valores consubstanciados na DFC. 

 

4.3 Conclusão da Pesquisa 

 

Após a análise desse gráfico podemos concluir que com relação ao entendimento da DFC 

37% dos entrevistados não tiveram dificuldades de entendimento quanto as normas 

internacionais de contabilidade. Quanto a Dificuldade na implantação da DFC 63% encontrou 

dificuldade para implantar o sistema em suas empresas.  

Devido as a implantação da DFC 38% dos entrevistados sentiram necessidade de 

aumentar o seu quadro técnico e 37% não tiveram necessidade. Não houve necessidade de se 

investir em formação especifica para implantação na DFC segundo 62% dos entrevistados.  

As opiniões ficaram bem divididas quanto a renovação de equipamentos de TI, as 

opiniões variaram de acordo com o porte da empresa e estrutura da empresa, por esse motivo 

os percentuais oscilarem em 25% concordam totaltamente, 25% concordam parcialmente, 

25% discordam totalmente, assim como no entendimento conceitual do novo relatório. 

Ja quanto a escolha do método Direto ou Indireto, a dificuldade foi maior, 50% dos 

entrevistados tiveram dificuldade em definir qual o método de confecção do DFC e 62% para 

identificar os elementos que comporiam as atividades operacionais e financeiras. E na 

elaboração dos relatórios 75% dos entrevistados sentiram dificuldades para justificativa dos 

valores consubstanciados na DFC. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para as considerações finais, inicialmente, recuperamos o tema estudado nesta dissertação 

que foi: Contabilidade Financeira: Um estudo das dificuldades percebidas pelos contadores na 

implantação da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC) em empresas de Grande Porte do 

ABC. A contabilidade, como toda ciência, está sempre em busca de atualizações. 

Com a internacionalização do mercado de capitais, a harmonização das normas contábeis 

brasileiras com as práticas contábeis internacionais fez com que nesses 32 anos de vigência a 

Lei n° 6.404/76 passasse por diversas mudanças em suas normas. 

Esse trabalho procurou abordar de uma forma sucinta, as alterações trazidas pela Lei 

11.638/07, alterada pela Lei 11.941/09 nas práticas contábeis no Balanço Patrimonial, 

enfatizando a sua importância para os usuários da contabilidade. 

Resumidamente mostrou a trajetória da lei, que a partir de vários estudos, resultou no 

Projeto de Lei 3741/00 sendo posteriormente aprovada através da Lei 11638/07. Esta lei 

alterou e revogou dispositivos da Lei 6.404/76 das Sociedades por Ações e das Sociedades. 

A Lei 11638/07 veio trazer a harmonização das normas brasileiras para as internacionais, 

com o intuito de facilitar as transações comerciais e econômicas com outros países. 

Conforme o exposto, a criação da lei é justificada pela globalização do mercado e a 

consequente necessidade de adequação às normas contábeis internacionais. Tal lei visa a 

eliminação ou diminuição das dificuldades de interpretação e de aceitação das informações 

contábeis produzidas em consonância com as normas brasileiras. O objetivo de alinhar as 

normas contábeis brasileiras às normas contábeis internacionais reforça a missão da 

contabilidade: prover com informações úteis a todos os seus usuários. 

Este trabalho buscou evidenciar aspectos relacionados à Demonstração do Fluxo de 

Caixa, que tende a ser para a empresa um instrumento gerenciador podendo ser adaptado para 

atender melhor as necessidades e permitir que a mesma consiga gerir de forma eficaz seus 

recursos financeiros. 

Após pesquisa de campo concluímos que  com relação ao entendimento da DFC 37% dos 

entrevistados não tiveram dificuldades de entendimento quanto as normas internacionais de 

contabilidade. Já na implantação 63% encontrou dificuldade para implantar o sistema em suas 

empresas.  
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Para a escolha do método Direto ou Indireto, a dificuldade foi maior, 50% dos 

entrevistados tiveram dificuldade em definir qual o método de confecção do DFC e 62% para 

identificar os elementos que comporiam as atividades operacionais e financeiras. 

Ja na elaboração dos relatórios 75% dos entrevistados sentiram dificuldades para 

justificativa dos valores consubstanciados na DFC. 

Procuramos  comprovar neste trabalho que a DFC é uma ferramenta indispensável aos 

gestores  em se tratando de gerenciamento de caixa das empresas. A DFC demonstra as 

entradas e saídas de valores monetários no caixa da empresa em um determinado período,  

podendo assim auxiliar o planejamento e controle financeiro de curto ou longo prazo.  

Transmite informações importantes para o processo de tomada de decisao, por isso, é 

necessario conhecer e interpretar esta demonstração contábil. Tendo em vista que cada vez 

mais as empresas necessitam de recursos financeiros para financiar suas operações, tal 

demonstrativos reflete a situação financeira das empresas.  
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