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1. RESUMO 

Com a constante globalização que o mundo vive, gradativamente o número de competitividade 
empresarial vem aumentando, e para as empresas garantir-se no mercado é fundamental que elas 
possuam um bom controle financeiro. Neste sentido é de extrema importância que os gestores 
tenham um conhecimento profundo sobre a demonstração dos fluxos de caixa, pois essa ferramenta 
possibilita analisar corretamente todas as entradas e saídas de caixa, de forma que os usuários 
obtenham uma visão completa de todo o quadro financeiro da empresa, auxiliando eles no 
acompanhamento diário das operações. Por isso o presente artigo tem como principal objetivo 
destacar todos os pontos relacionados com a demonstração dos fluxos de caixa e sua relevância no 
processo decisório, expondo por meio de questionário a pesquisa realizada aos 33 (trinta e três) 
alunos do curso de administração da FAECA, contendo 9 (nove) perguntas sobre o demonstrativo. Os 
resultados obtidos através do questionário demonstrarão que os acadêmicos não apresentam um 
conhecimento pleno sobre a ferramenta. 

 

2. INTRODUÇÃO 

A demonstração dos fluxos de caixa é uma ferramenta de suma importância, 

pois proporciona aos seus usuários uma visão ampla e detalhada sobre toda a parte 

financeira da empresa, auxiliando os gestores na harmonização das entradas e 

saídas de caixa, de maneira que consigam obter informações relevantes da 

capacidade que a empresa tem de cumprir com seus compromissos ao longo do 

tempo. Dessa forma os administradores terão uma direção eficaz na gestão de 

planejamento e controle da empresa. 

Buscando padronizar as regras contábeis brasileiras com as normas 

internacionais surgiu a Lei nº 11.638/07 onde se torna obrigatório a elaboração 

da demonstração dos fluxos de caixa.  

A partir da sua elaboração pelo método direto e indireto demonstra 

a segregação das atividades operacionais, de investimento e de financiamento, 

apresentando todas as movimentações da entidade, possibilitando analisar todos os 

impactos relacionados com as operações, evidenciando sobras e necessidades de 

caixa, protegendo a empresa de possíveis saldos negativos que possam direcionar a 

falência. 

Seguindo esse raciocínio a questão que guiará a presente pesquisa é: Qual o 

nível de conhecimento dos acadêmicos de administração sobre a demonstração dos 

fluxos de caixa?  

3. OBJETIVOS 

Esta pesquisa tem como objetivo geral analisar o nível de conhecimento dos 

acadêmicos de administração sobre a ferramenta demonstração dos fluxos de caixa. 

  Como objetivo específico foram delineados os seguintes: 1) Relatar as 

mudanças trazidas pela lei nº 11.638/07 pertinente a DFC; 2) Apontar os tipos de 



 

 

atividades para fins da DFC; 3) Apresentar os métodos de elaboração da DFC; 4) 

Verificar como a DFC pode influenciar diante do processo decisório; 5) Mostrar a 

importância do demonstrativo no planejamento e controle financeiro. 

4. METODOLOGIA 

O presente artigo utiliza-se de pesquisa de forma exploratória, descritiva e 

bibliográfica. Para uma maior compreensão do assunto foi essencial a busca sobre o 

tema em estudos científicos bibliográficos e a consumação de um estudo de caso 

por meio de questionários aos acadêmicos do curso de administração, com o intuito 

de verificar o conhecimento deles perante a DFC. 

No entendimento de Cervo, Bervian e Silva (2007) a pesquisa exploratória 

indica critérios, métodos e princípios para a elaboração de uma pesquisa e visa 

oferecer dados sobre o instrumento desta e orientar a caracterização de hipóteses.  

Segundo Barros e Lehfeld (2007), pode-se conceituar uma pesquisa como 

descritiva aquela que se dispõe da prática do estudo, análise, registro e o 

esclarecimento dos fatos do universo físico sem a mediação do investigador.  

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências 
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como 
livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer trabalho científico 
inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador 
conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Existem, porém pesquisas 
científicas que se baseiam unicamente na pesquisa bibliográfica, 
procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher 
informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual 
se procura a resposta. (FONSECA, 2002, p.32). 
 

 Para Gil (2009, p.5), o estudo de caso “trata-se, pois, de um dos diversos 

modelos propostos para produção de conhecimento num campo especifico, assim 

como também são o experimento e o levantamento”. 

5. DESENVOLVIMENTO 

A demonstração dos fluxos de caixa vem ganhando espaço e mostrando ser 

um forte aliado dos gestores e administradores na apresentação da real situação do 

caixa da empresa. Sendo um instrumento de controle financeiro, colabora para a 

sobrevivência da entidade no mercado, pois norteia e explica as mutações das 

contas através do gerenciamento das entradas e saídas de caixa. 

O objetivo primário da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é prover 
informações relevantes sobre os pagamentos e recebimentos, em dinheiro, 
de uma empresa, ocorridos durante um determinado período, e com isso 
ajudar os usuários das demonstrações contábeis na análise da capacidade 
da entidade de gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas 
necessidades para utilizar esses fluxos de caixa. (IUDÍCIBUS, 2010, p.567). 



 

 

5.1 Mudanças trazidas pela lei nº 11.638/07  

Com a alteração ocorrida da lei nº 6.404/76 para a lei nº 11.638/07 trouxe 

várias modificações a Legislação Societária Brasileira, entre elas é a obrigatoriedade 

da elaboração da DFC a todas as sociedades de capital aberto ou com patrimônio 

liquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais). A Comissão de Valores 

Mobiliários (CVM) relata que o alvo da obrigatoriedade é trazer competitividade de 

mercado as empresas brasileiras, e favorecer estudos a entidades estrangeiras. 

Iudícibus (2010) enfatiza que com o advento da lei nº 11.638/07 ocorreu a 

extinção da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) em 

substituição com a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC), torna-se obrigatória 

sua elaboração.  

5.2 Tipos de atividades para fins da DFC 

De acordo com Ribeiro (2005, p.303), “a demonstração dos fluxos de caixa 

para um determinado período ou exercício deve apresentar o fluxo de caixa oriundo 

ou aplicado nas atividades operacionais, de investimentos e de financiamentos”.  

Segundo o autor, alega que em um determinado tempo a empresa deve 

mostrar seu caixa decorrente das operações rotineiras. 

5.2.1 Atividades Operacionais 

São aquelas que apresentam as receitas e despesas consequentes da 

industrialização, comercialização ou prestação de serviços da empresa.  

Para Ribeiro (2005, p.299), as atividades operacionais “compreendem as 

transações que envolvem a consecução do objeto social da entidade”. 

O montante dos fluxos de caixa decorrentes das atividades operacionais é o 
indicador-chave da extensão em que as operações da empresa geram 
suficientes fluxos de caixa para amortizar empréstimos, manter a 
capacidade operacional da empresa, pagar dividendos e fazer novos 
investimentos sem recorrer a fontes externas de financiamento. (MARION e 
REIS, 2003, p.64). 
 

5.2.2 Atividades de Investimentos 

 Representam as atividades derivadas dos aumentos e diminuição dos ativos 

de longo prazo da organização. 

Conforme Ribeiro (2005, p.299), as atividades de investimentos 

“Compreendem as transações com os ativos financeiros, as aquisições ou vendas 

de participações em outras entidades e de ativos utilizados na produção de bens ou 

prestação de serviços ligados ao objeto social da entidade”.  



 

 

Os quesitos citados acima chegam a certeza de que a empresa desembolsa 

determinada quantia em dinheiro para renovação de seus ativos na finalidade de 

manter seus negócios. 

5.2.3 Atividades de Financiamentos 

Relaciona-se com as atividades decorrentes do passivo não circulante e do 

patrimônio líquido, efetuadas através das transações resultantes da necessidade de 

a organização pegar recursos emprestados de terceiros, para preservar suas 

atividades operacionais.  

Segundo Ribeiro (2005, p.299), as atividades de financiamentos “incluem a 

captação de recursos dos acionistas ou cotistas e seu retorno em forma de lucros ou 

dividendos, a captação de empréstimos ou outros recursos, sua amortização e 

remuneração”. 

No que se refere as atividades de financiamentos, Marion e Reis (2003), 

relata que é relevante sintomatizar com as exigências dos fluxos de caixa futuro 

pelos fornecedores de capital a empresa. 

5.3 Métodos de elaboração da DFC 

A demonstração dos fluxos de caixa pode ser exposta por dois métodos de 

elaboração: Direto e Indireto. Estes métodos se destacam no formato de 

apresentação oriundo das operações da empresa. 

5.3.1 Método Direto 

O método direto considera as movimentações referentes aos recebimentos e 

pagamentos decorrentes das operações, realizadas em um determinado período, 

utilizando as partidas dobradas.  

O método direto explicita as entradas e saídas brutas de dinheiro dos 
principais componentes das atividades operacionais, como os recebimentos 
pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos a fornecedores e 
empregados. (IUDÍCIBUS, MARTINS, GELBCKE e SANTOS, 2010, p.575). 
 

Iudícibus, Martins, Gelbcke e Santos (2010) apresenta através do método 

direto os tipos de recebimentos e pagamentos relacionados as operações: 

recebimentos de clientes; recebimentos de juros e dividendos; pagamentos de 

fornecedores e empregados; juros pagos; impostos pagos; outros recebimentos e 

pagamentos. 

5.3.2 Método Indireto  

O método indireto demonstra os recursos advindos das operações a partir do 

lucro líquido do exercício, especificando as variações ocorridas no caixa. 



 

 

Esse método faz a ligação entre o lucro líquido constante na Demonstração 
de Resultados (DRE) e o caixa gerado pelas operações. A principal utilidade 
desse método é mostrar as origens ou aplicações de caixa decorrentes das 
alterações temporárias de prazos nas contas relacionadas com o ciclo 
operacional do negócio (normalmente, Clientes, Estoques e Fornecedores). 
(IUDÍCIBUS, MARTINS, GELBCKE e SANTOS, 2010, p.576). 
 

Os autores ainda relatam (2010, p.576), “[...] Partimos do lucro líquido 

extraído da DRE e fazemos as adições e subtrações a este dos itens que, no 

exercício, afetam o lucro, mas não afetam o caixa, e dos que afetam o caixa, mas 

não afetam o lucro”. 

 “[...] por isso é também chamado de método da conciliação. Para tanto, é 
necessário: remover do lucro líquido os diferimentos de transações que 
foram caixa no passado, como gastos antecipados, crédito tributário etc. e 
todas as alocações no resultado de eventos que podem ser caixa no futuro, 
como as alterações nos saldos das contas a receber e a pagar do período; 
e remover do lucro líquido as alocações ao período do consumo de ativos 
não circulantes 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/ou 
em operações em descontinuidade (atividades de investimento); e ganhos e 
perdas na baixa de empréstimos (atividades de financiamento). Iudícibus, 
Martins, Gelbcke e Santos (2010, p.575).  
 

5.4 A influência da DFC na tomada de decisão 

Por tratar-se de um demonstrativo dinâmico, a DFC é considerada de extrema 

importância com relação às informações trazidas em seus relatórios, permitindo 

maior concepção dos usuários na tomada de decisões gerenciais. 

Por adotar o regime de caixa a demonstração dos fluxos de caixa possibilita 

examinar com exatidão todas as transações ocorridas na empresa, facilitando a 

compreensão dos gestores na apuração dos valores financeiros que entraram e 

saíram naquele período.  

Ela também proporciona uma visão futura acerca da situação do caixa da 

empresa, onde por intermédio de projeções a organização levanta cenários para 

poder se antecipar sobre possíveis saldos, analisando se terá condições de cumprir 

com seus compromissos ao longo do tempo. Sobre esse assunto Marion e Reis diz 

(2003, p.58), “A demonstração dos Fluxos de Caixa propicia projeção financeira, 

visando antecipar sobras de caixa (para aplicar) ou falta de caixa (para financiar) ”. 

A demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com as 
demais demonstrações contábeis, proporciona informações que permitem 
que os usuários avaliem as mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua 
estrutura financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e sua capacidade 
para mudar os montantes e a época de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim 
de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. (COMITÊ 
DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS Nº 3, p.3). 



 

 

5.5 A importância do demonstrativo no planejamento e controle financeiro 

 Tendo a ciência das operações no decorrer dos meses, é viável aplicar 

informações como base em estimativas futuras para suceder um planejamento 

financeiro, e estipular alvos de crescimentos na obtenção de resultados positivos. 

 De acordo com Marion e Reis (2003, p.58), ressalta que “A Demonstração 

dos Fluxos de Caixa propicia aos analistas financeiros uma fonte segura para melhor 

elaborar seus planejamentos financeiros, além de mostrar aos outros usuários a 

forma como a empresa gerou caixa ou até mesmo como utilizou os recursos e 

valores equivalentes à caixa”. 

[...] se um determinado ganho de margem de lucro foi realmente benéfico, 
tendo-se em vista o volume investido em giro. Dessa forma, consegue-se 
examinar as habilidades da empresa em gerar lucros futuros para liquidar 
empréstimos por meio de fechamento tranquilo e continuo do seu ciclo 
operacional. (MARION e REIS, 2003, p.59). 
 

 Para o autor Braga (2003) as tarefas administrativas da entidade devem-se 

relacionar em junção com os dados contábeis, proporcionando uma visão no 

conceito de planejamento, otimização e diagnóstico da atividade.  

Os autores frisam a grande relevância do demonstrativo para uma boa gestão 

financeira, direcionando os passos corretos para atingir uma eficácia na 

administração da organização, de forma que a mesma consiga reduzir risco e 

aumentar as chances de oportunidades de crescimento. 

6. RESULTADOS 

Baseando-se nos dados coletados através do questionário aplicado aos 

acadêmicos em administração, serão demonstrados os resultados das respostas 

colhidas para cada questão efetuada. Os resultados alcançados são de extrema 

importância para mostrar o nível de conhecimento dos acadêmicos diante da 

ferramenta DFC. 

As informações apresentadas abaixo mostram por intermédio do gráfico 1 o 

resultado em percentual, obtendo 100% (cem por cento) do desempenho das 

respostas sobre o questionário aplicado em sala de aula, não sendo citado os 

nomes dos 33 (trinta e três) participantes. 

 

 

 

 



 

 

GRÁFICO 1 - Percentual dos acertos e erros 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 
 Por meio dos dados coletados identificamos participantes com dificuldades de 

conhecimento nas questões 3 (três), 4 (quatro), 5 (cinco) e 6 (seis), levando a uma 

margem de erros entre 55% (cinquenta e cinco por cento) a 73% (setenta e três por 

cento). Observa-se que nenhuma questão atingiu 100% (cem por cento), visto que 

em destaque, o maior percentual atingido foi da questão 8 (oito) com 94% (noventa 

e quatro por cento) de acertos. 

 Sobre um ângulo diferente, o gráfico 2 destaca efeitos sobre as quantidades 

dos acertos e erros. 

GRÁFICO 2 - Quantidade dos acertos e erros 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 



 

 

Na apresentação do gráfico a seguir, será exibido o resultado geral do 

questionário aplicado.  

 

GRÁFICO 3 – Resultado geral 

 
Fonte: Pesquisa de Campo, 2018. 

 

 Conforme acima, o gráfico 3 apresenta de forma sintética o resultado geral 

parte 1 e parte 2 da pesquisa abordada aos acadêmicos de administração.  

 Na conclusão geral da parte 1 mostra que os participantes atingiram um 

percentual de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos acertos e 45% (quarenta e 

cinco por cento) dos erros. Em um ponto de vista diferente, a parte 2 representa uma 

média de 5,0 de acertos e 4,0 de erros.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desenvolvimento do presente estudo junto a aplicação do questionário aos 

acadêmicos de administração, mostrou através dos gráficos 1 e 2 que os resultados 

obtidos não foram plenamente satisfatórios. 

O intuito desse artigo é mostrar o nível de conhecimento sobre a DFC e a sua 

importância na gestão financeira, apontando os benéficos trazidos perante sua 

utilização. No que diz respeito ao conhecimento, é primordial que os gestores 

saibam lidar com a execução do demonstrativo, evitando informações distorcidas 

que possam afetar suas decisões futuras. A DFC é a peça chave para relatar a real 

situação do caixa da empresa, pois detalha toda a movimentação ocorrida das 

operações. 

Diante disso, compreendemos que é fundamental que os gestores tenham um 

conhecimento completo a respeito da DFC, para que executem um bom 

planejamento dentro da organização, caso contrário terá dificuldades na obtenção 



 

 

de informações sobre a verdadeira situação da entidade, fato esse que poderá 

acarretar problemas futuros e induzir a empresa a falência. 

Neste contexto concluiu-se que os alunos do curso de administração 

precisam-se aprofundar mais sobre a ferramenta, no sentido de saber sua real 

importância na gestão da administração do empreendimento, para que assim a 

empresa tenha êxito e consiga se expandir nesse mercado altamente competitivo, 

visto que DFC é indispensável.  

Foi sugerida aos acadêmicos um estudo mais abrangente em relação a 

demonstração dos fluxos de caixa, em virtude de expor seus conhecimentos as 

empresas que não tenham ciência da ferramenta.  
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