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RESUMO

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de descrever as principais demonstrações
contábeis exigidas pela lei brasileira. As Demonstrações contábeis são informações e dados
sobre o patrimônio que as empresas oferecem ao termino de cada exercício com a finalidade
de mostrar aos acionistas, governo e todos os interessados, os movimentos que ocorreram na
empresa durante aquele período. Existe várias demonstrações, porém, neste material
conceituo os mais conhecidos como o Balanço Patrimonial, que demonstra

a situação

financeira e patrimonial da empresa em determinado período; a Demonstração do Resultado
do Exercício, que é onde se transfere as receitas e despesas para apurar se a empresa teve
lucro ou prejuízo; a Demonstração do Fluxo de Caixa, que controla todas as entradas e saídas
de dinheiro do caixa da empresa ;a Demonstração do Valor Adicionado, que deverá oferecer
informações da riqueza criada pela entidade e sua distribuição; e Demonstração das Mutações
do Patrimônio Líquido, que visa apresentar as movimentações do patrimônio líquido da
entidade em determinado período. Desta forma, evidencio a sistemática de elaboração de cada
uma delas e sua importância como ferramenta para geração de informações.

Palavras-chave: Demonstrações contábeis. Balanço. Demonstração do Resultado do
Exercício. Demonstração do Valor Adicionado. Demonstração do Fluxo de Caixa.

ABSTRACT

This paper was prepared with the purpose of describing the main accounting statements
required by Brazilian law. The Financial Statements are information and data on the equity
that companies offer at the end of each fiscal year in order to show to the shareholders,
government and all interested parties the movements that occurred in the company during that
period. There are several demonstrations, however, in this material known as the Balance
Sheet, which demonstrates the financial and equity situation of the company in a given period;
the Statement of Income for the Year, which is where the income and expenses are transferred
to determine if the company had a profit or loss; the Cash Flow Statement, which controls all
inflows and outflows of cash from the company; the Value Added Statement, which should
provide information on the wealth created by the entity and its distribution; and Statement of
Changes in Stockholders' Equity, which aims to present the movements of the entity's equity
in a given period. In this way, I highlight the systematic elaboration of each of them and their
importance as a tool for generating information.
Keywords: Accounting statements. Swing. Statement of Income for the Year. Statement of
Added Value. Statement of Cash Flow.
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1 INTRODUÇÃO

Com toda movimentação que ocorre nas empresas, se faz necessário a utilização de
ferramentas que possibilite uma abordagem mais concisa das informações contábeis. Neste
caso, são utilizadas as Demonstrações Contábeis para que tais movimentos sejam divulgados.
As demonstrações são de suma importância para que uma organização financeira, sócios da
empresa ou um novo investidor possa tomar decisões. É através delas que é possível, como
por exemplo, conseguir financiamentos bancários, pois são elas que demonstram se a empresa
pode ou não assumir a dívida proposta ou analisar se os investimentos estão atingindo suas
metas, ou até mesmo, averiguar se o total de seus gastos e custos estão de acordo com o
retorno da empresa.
De uma forma geral, pode-se dizer que as demonstrações contábeis são aos principais
informantes da saúde de uma organização, pois é através delas que é mostrada a vida da
instituição. Seu estilo de trabalho, seu comportamento social, seus resultados são transmitidos
através destas. Por tanto, é muito importante que seja transmitido dados corretos, para que o
governo e interessados possam se informar da realizada da empresa. Devem permitir os
usuários avaliar a situação econômica e financeira da empresa, bem como planejar e implantar
ações para atender os objetivos da organização.
Na visão de Matarazzo (2003, p. 28) “cada usuário está interessado em algum aspecto
particular da empresa”, ou seja, cada um vai ter um panorama diferenciado da entidade
conforme o sua necessidade. O fornecedor precisa saber da capacidade de pagamento de seu
cliente; o comprador quer saber se a empresa tem porte para atender aos seus pedidos; os
bancos querem saber da capacidade de capitalização de seus clientes; os concorrentes
precisam se auto avaliar frente à outra empresa; os dirigentes querem subsídios para a
formulação de estratégia na empresa; o governo quer saber se o setor está evoluindo ou se
existem problemas em determinados setores, além, é claro, dos sindicatos e associações que
fazem estudos e estabelecem padrões.
Este trabalho foi realizado através de pesquisa com base em pronunciamentos, sites e
citações de autores de livros que abordam o tema. Desta forma procura descrever as principais
demonstrações, sua estrutura, elementos que compõe a elaboração, e a importância de cada
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uma dentro de uma organização na tomada de decisões tanto para o público interno, quanto
para o público externo.
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2 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis são estruturas elaboradas com o objetivo de apresentar a
situação econômica, financeiro e patrimonial, em determinado momento, com a finalidade de
fornecer informações da situação em que a empresa se encontra. As demonstrações contábeis,
tem como público alvo as pessoas físicas, jurídicas, órgãos governamentais e demais
entidades.
Conforme o CPC 26, as demonstrações contábeis também objetivam apresentar os
resultados da atuação da administração, em face de seus deveres, e responsabilidades na
gestão diligente dos recursos que lhe foram confiados. Para satisfazer a esse objetivo, as
demonstrações contábeis proporcionam informação da entidade acerca do seguinte:
a) Ativos;
b) Passivos;
c) Patrimônio líquido;
d) Receitas e despesas, incluindo ganhos e perdas;
e) Alteração do capital próprio mediante integralizações dos proprietários e distribuições
a eles; e
f) Fluxo de caixa.
Essas informações, juntamente com outras informações constantes de notas
explicativas, ajudam os usurários das demonstrações contábeis a prever os futuros fluxos
de caixa da entidade, em particular, a época e o grau de certeza de sua geração.
Nesse sentindo Braga (1999) diz que as demonstrações contábeis são importantes
instrumentos gerenciais que permite aos administradores de uma empresa ter uma visão mais
ampla dos negócios da organização, garantindo que de certa forma os recursos da empresa
sejam aplicados de maneira eficiente e principalmente de acordo com as metas e objetivos
operacionais e institucionais da organização. “As informações contábeis devem ser
desenvolvidas juntamente com a área administrativa da empresa levando em consideração os
fatores que envolvem planejamento, execução e análise do desempenho.” (BRAGA, 1999, p.
166).
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Para Silva (2001), as demonstrações contábeis se constituem como um meio de
comunicação, um canal pelo qual a empresa apresenta informações e dados aos diferentes
usuários internos e externos caracterizando assim transparência em suas operações, atingindo
assim uma dimensão que transpasse o contexto fiscal e compreende a dimensão ética.
(SILVA,2001, p.71).
O conjunto completo de demonstrações contábeis inclui:

2.1 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial, é uma demonstração contábil que tem por objetivo demonstrar
a situação financeiro e patrimonial de uma entidade em uma determinada data.
Resumidamente, ele é composto por três elementos básicos: Ativo, Passivo e Patrimônio
Líquido.
Marion (2005) comenta que esse patrimônio, definido como o conjunto de bens,
direitos e obrigações, é demonstrado da seguinte forma: No ativo os bens e direitos que
possam ser mensuráveis monetariamente, e que possam representar benefícios presentes ou
futuros. No passivo, as obrigações que serão exigidas por terceiros, complementadas pelos
recursos investidos pelos donos deste patrimônio, ou acumulados pelo processo de gestão
deste patrimônio, sendo estes recursos denominados de patrimônio líquido.
Nesta demonstração, os valores são agrupados em contas, desta forma, facilita a
análise. As contas do ativo, devem ser ordenadas conforme seu grau de liquidez. As mais
líquidas, ou seja, as que se transformam em dinheiro mais rapidamente, vem primeiro nas
parte de cima do balanço. Conforme vai reduzindo seu grau de liquidez, ou seja, mais difícil
sua transformação em dinheiro, vão ficando mais abaixo. Já as do passivo, são de acordo com
seu vencimento.
Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 26), o ativo deverá ser
classificado como circulante quando atender qualquer dos critérios abaixo:
a) espera-se que seja realizado ou pretende-se que seja vendido ou consumido no
decurso normal do ciclo operacional da entidade;
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b) está mantido essencialmente com o propósito de ser negociado;
c) espera-se que seja realizado até doze meses após a data do balanço; ou
d) é caixa equivalente de caixa , a menos que sua troca ou uso para liquidação de
passivo se encontre vedada durante

pelo menos doze meses após a data do

balanço.
Todos os demais ativos devem ser classificados como não circulante. O ativo não
circulante deve ser subdividido em realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e
intangível.
Ainda, conforme o CPC 26, os passivo deve ser classificado como circulante quando
satisfazer qualquer dos critérios abaixo:
a) espera-se que seja liquidado durante o ciclo operacional normal da entidade;
b) está mantido essencialmente para a finalidade de ser negociado;
c) dever ser liquidado no período de até doze meses após a data do balanço; ou
d) a entidade não tem direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante
pelo menos doze meses após a data do balanço. Os termos de um passivo que podem,
à opção da contraparte, resultar na sua liquidação por meio da emissão de
instrumentos patrimoniais não devem afetar a sua classificação.
Todos os outros passivos devem ser classificados como não circulantes.
O balanço patrimonial sofreu, nos últimos anos, alterações na sua estrutura,
determinadas pelas leis 11.638/07, pela medida provisória 449/08 e na sua conversão na lei
11.941/09. O Quadro 1 a seguir, demonstra a nova estrutura resumida do balanço patrimonial
que passou a ser adotada pelas empresas brasileiras a partir do ano de 2010.

Quadro 1 - Estrutura do Balanço Patrimonial
Nova estrutura após a lei 11.941/09
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO
PASSIVO
Ativo Circulante
Passivo Circulante
Caixa e Equivalente de caixa
Fornecedores
Clientes
Salários a pagar
Contas a receber
Financiamentos
Estoque
Impostos a pagar
Despesas Antecipadas

6

Não Circulante
Realizável a Longo prazo
Investimentos

Não Circulante
Financiamento de longo prazo
Obrigações com pessoas a longo prazo

Imobilizado
Intangível

Outras obrigações de L.Prazo
Patrimônio Líquido
Capital Social
Reserva de capital
Reserva de Lucro
(-) Ações em Tesouraria

Fonte: Mendonça et al. (2017, p. 8)

É importante lembrar, que o Balanço Patrimonial (BP), é elaborado conforme uma
série de princípios os quais devem ser seguidos à risca. No entanto, podem-se criar critérios
alternativos de avaliação internos.

2.2 Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

A Demonstração do Resultado do Exercício, mais conhecida como DRE, é um
relatório contábil que tem por objetivo apresentar o resultado que se obteve.
Para Iudícibus (2010, p. 194) “A Demonstração do Resultado do Exercício é um
resumo ordenado das receitas e despesas da empresa em determinado período. É apresentada
de forma dedutiva (vertical), ou seja, das receitas subtraem-se as despesas e em seguida,
indica-se o resultado (lucro ou prejuízo).”
Desta forma a DRE demonstra qual o resultado obtido em determinado período.
Através de sua estrutura é possível identificar quais são os gastos que mais contribuem para a
redução do resultado e quais receitas contribuem mais para o aumento do mesmo. Também é
possível saber de a entidade é uma empresa rentável ou não.
Para Calderelli (1997,p.498) Lucro é definido da seguinte forma:

Lucro representa o ganho sobre especulação, após deduzidas as despesas. O lucro é
determinado é determinado pelo excesso de receita sobre as despesas. O lucro é
considerado sob dois aspectos: Lucro Bruto e Lucro Líquido. Lucro representa a
diferença positiva obtida entre preço de custo de determinado bem e a venda por
preço superior.

De acordo com a Lei 6.404/1976, a DRE é apresentada na forma dedutiva, com os
detalhes necessários das receitas, despesas, ganhos e perdas e definindo claramente o
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resultado líquido do exercício, e o lucro por ação, sem confundir com conta de lucros
acumulados, onde é feita a distribuição ou alocação do resultado.
O artigo 187, da Lei 6.404/1976 (Lei das Sociedades por Ações), as empresas deverão
na DRE descriminar:
a) a receita bruta das vendas e serviços, as deduções das vendas, os abatimentos e os
impostos;
b) a receita líquida das vendas e serviços, o custo das mercadorias e serviços vendidos e
o lucro bruto;
c) as despesas com as vendas, as despesas financeiras, deduzidas das receitas, as
despesas gerais e administrativas, e outras despesas operacionais;
d) o lucro ou prejuízo operacional, as outras receitas e as outras despesas;
e) o resultado do exercício antes do Imposto sobre a Renda e a provisão para o imposto;
f) as participações de debêntures, empregados, administradores e partes beneficiárias,
mesmo na forma de instrumentos financeiros, e de instituições ou fundos de
assistência ou previdência de empregados, que não se caracterizem como despesa;
g) o lucro ou prejuízo líquido do exercício e o seu montante por ação do capital social.
Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados em
obediência ao princípio da competência:
a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente de sua realização
em moeda; e
b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes a essas
receitas e rendimentos.
O Quadro 2 demostra o modelo a ser utilizado da DRE, conforma Lei
11638/07:
Quadro 2 - Estrutura da Demonstração do Resultado do Exercício
ESTRUTURA DA DRE
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(-) Vendas canceladas
(-) Abatimentos e descontos
(-) Imposto sobre vendas
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(-) Descontos incondicionais
= RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
(-) Custo dos produtos vendidos, dos serviços prestados e mercadorias vendida
=RESULTADO OPERACIONAL BRUTA
(-) DESPESAS OPERACIONAIS
(-) Despesas de vendas
(-) Despesas administrativas e despesas gerais
(+/-) Outras Receitas ou Despesas
=RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO
(+) Receitas financeiras
(-) Despesas financeiras
= RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
(-) Provisão para imposto de renda
(-) Provisão para contribuição social
= RESULTADO DO EXERCÍCIO APÓS IMPOSTO DE RENDA
(-) Participações
= LUCRO/PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO
Lucro líquido do exercício por ação do capital social
Fonte: Lei 11638/07

Evidenciado assim, de maneira padronizada os resultados obtidos dentro do
exercício social avaliado.
2.3 Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)
De acordo com a Comissão de Valores Imobiliários (CMV), através da
instrução nº 59 de 22 de dezembro de 1986, ela obriga as companhias abertas a
apresentarem esse tipo de informação. A DMPL venho em substituição a
Demonstração do Lucro ou Prejuízo Acumulado.
A DMPL é uma demonstração que visa apresentar em um determinado período
de tempo a movimentação das contas que integram o patrimônio Líquido das
entidades.
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A apresentação da DMPL é de uma forma simples, pois basta representar de forma
resumida e ordenada, a movimentação ocorrida durante o exercício nas diversas contas
do Patrimônio Líquido.
De acordo com a CPC 26, a Demonstração das mutações do patrimônio líquido,
deverá apresentar as seguintes informações:

a) o resultado abrangente do período, apresentando separadamente o montante total
atribuível aos proprietários da entidade controladora e o montante correspondente
à participação de não controladores;
b) para cada componente do patrimônio líquido, os efeitos da aplicação retrospectiva,
reconhecidos de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 23 – Politicas
Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro;
c) para cada componente do patrimônio líquido, a conciliação do saldo no início e no
final do período, demonstrando separadamente as mutações decorrentes:


do resultado líquido;



de casa item dos outros resultados abrangentes; e



de transações com os proprietários realizadas na condição de proprietário,
demonstrando separadamente suas integralizações e as distribuições
realizadas, bem como as modificações nas participações em controladas
que não implicaram perda do controle.

Assaf Neto (2001, p. 92) cita como pode dar-se as variações no Patrimônio
Líquido:
Movimentações que afetam o Patrimônio Líquido:
- lucro líquido do exercício;
- aumento de capital por subscrição e integralização de novas ações;
- reavaliação de ativos;
- ágio cobrado na subscrição de ações e prêmio de debenture etc;
- movimentações que diminuem o patrimônio líquido;
- prejuízo líquido do exercício;
- aquisição de ações na própria sociedade (ações em tesouraria);
- dividendos, etc.
- aumento de capital por incorporação de reservas;
- apropriações do lucro líquido da conta de lucros ou prejuízos acumulados para
outras reservas;
- compensações de prejuízos através de reservas, etc.

Abaixo, no quadro 3 o modelo da DMPL:
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Quadro 3 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
ESTRUTURA DA DMPL
Capital social a
integralizado

Reserva de
Outros
Lucro ou
capital,opções
Reserva
resultados
prejuízo
outorgadas e ações em de lucro
abrangente
acumulado
tesouraria
s

Patrimônio
líquido dos
sócios da
controlada

Participação dos não
Patrimônio
controladores no
líquido
Pat. Liq.das
consolidado
controladas

Saldos Iniciais
Aumento de Capital
Gastos com Emissão de Ações
Opções Outorgadas Reconhecidas
Ações em Tesouraria Econhecida
Ações em Tesouraria Adquiridas
Ações em tesouraria Vendidas
Divindendos
Transações de capital com os sócios
Lucro Líquido do Período
Ajuste Instrumentos Financeiros
Tributos s/ajustes Intrumentos Financeiros
Equiv. Patrim.s/Ganhos Abrang.de Coligadas
Ajustes de Conversão do Período
Tributos s/Ajustes de Conversão do Período
Outros Resultados Abrangentes
Reclassif.p/Resultado -Ajust.Inst.Financ.
Resultado Abrangente Total
Contituição de Reservas
Realização da Reserva Reavaliação
Tributos s/ Realiz.da Reserva de Reavaliação
Saldos Finais

Fonte: CPC 026

Com isso, é possível ter uma visão completa como os recursos da empresa estão sendo
aplicados durante o exercício social, o que é essencial para se ter mais controle do capital da
organização.

2.4 Demonstração do Valor Adicionado (DVA)

Foi implantada oficialmente pela Lei 11.628/07 onde todos as companhias abertas são
obrigadas a sua elaboração e divulgação.
Conforme o CPC 09, a entidade deve elaborar a DVA e apresenta-la como parte de
suas demonstrações contábeis divulgadas ao fim de cada exercício social. Sua elaboração
consolidada deve basear-se nas demonstrações consolidadas e evidenciar a participação do
sócios não controladores.
Deverá oferecer ao usuários das demonstrações informações relativas à riqueza criada
pela entidade e a forma como tais riquezas foram distribuídas.
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Para De Luca (1998, p.28), “A Demonstração do Valor Adicionado (DVA), é um
conjunto de informações de natureza econômica. É um relatório contábil, que visa demonstrar
o valor da riqueza gerada pela empresa e a distribuição para os elementos que contribuíram
para sua geração”.
A distribuição da riqueza criada deve ser detalhada da seguinte forma:
a) pessoal e encargos;
b) impostos , taxas e contribuições;
c) juros e aluguéis;
d) juros sobre capital próprio (JCP) e dividendos;
e) lucros retidos/prejuízos do exercício.
Segundo Marion (2012, p. 59):

A DVA evidencia quanto de riqueza uma empresa produziu, ou seja, quanto ela
adicionou de valor a seus fatores de produção, e de que forma essa riqueza foi
distribuída (entre empregados, governo, acionistas, financiadores de capital) e
quanto ficou retido na empresa. A DVA é uma demonstração bastante útil, inclusive
do ponto de vista macroeconômico, uma vez que, conceitualmente, o somatório dos
valores adicionados (ou valores agregados) de um país representa, na verdade, seu
Produto Interno Bruto (PIB).
A DVA se divide em duas partes: geração e distribuição de valor, evidenciando
desse modo se a empresa está avançando ao longo do tempo ou não.

Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 09, sua estrutura para
empresas em geral, poderá apresentar-se de seguinte forma:
Quadro 4 - Estrutura da Demonstração do Valor Adicionado
Demonstração do Valor Adicionado
1 – RECEITAS
1.1)Vendas de mercadorias, produtos e serviços
1.2)Outras receitas
1.3)Receitas relativas à construção de ativos próprios
1.4)Provisão para créditos de liquidação duvidosa – Reversão /(Constituição)
2 - INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS
(inclui os valores dos impostos – ICMS, IPI, PIS e COFINS)
2.1) Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
2.3) Perda / Recuperação de valores ativos
2.4) Outras (especificar)
3 - VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)
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4 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO
5 - VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)
6 - VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
6.1) Resultado de equivalência patrimonial
6.2) Receitas financeiras
6.3) Outras
7 - VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)
8 - DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
8.1) Pessoal
8.1.1 – Remuneração direta
8.1.2 – Benefícios
8.1.3 – F.G.T.S
8.2) Impostos, taxas e contribuições
8.2.1 – Federais
8.2.2 – Estaduais
8.2.3 – Municipais
8.3) Remuneração de capitais de terceiros
8.3.1 – Juros
8.3.2 – Aluguéis
8.3.3 – Outras
8.4) Remuneração de Capitais Próprios
8.4.1 – Juros sobre o Capital Próprio
8.4.2 – Dividendos
8.4.3 – Lucros retidos / Prejuízo do exercício
8.4.4 – Participação dos não-controladores nos lucros retidos (só p/ consolidação)
Fonte: CPC 09

Como observado acima, a DVA constitui dessa forma, uma importante fonte de
informações à medida que apresente esse conjunto de elementos que permite a análise
do desempenho econômico da empresa, evidenciando a geração de riqueza, assim
como dos efeitos sociais produzidos pela distribuição dessa riqueza.

2.5 Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto
Com a alteração da Lei 6.404/76 pela Lei 11.638/07, a DFC veio na
substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR) e
tornou-se um relatório obrigatório pela contabilidade para todas as sociedades de
capital aberto ou patrimônio líquido superior a R$2.000.000,00 (dois milhões de
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reais), e desta forma tornou-se mais um importante relatório para a tomada de decisões
gerenciais.
Para Santos (2005, p. 17), a DFC é um demonstrativo financeiro que demonstra
a variação líquida do saldo contábil do caixa e equivalentes ao caixa num período
reportado, detalhando os recebimentos e pagamentos que causaram essa variação.
Conforme o Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC 03), a demonstração
de fluxo de caixa, quando utilizado em conjunto com demais demonstrações contábeis,
proporciona informações que permite 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 da ocorrência dos fluxos de caixa, a
fim de adapta-los às mudanças nas circunstâncias e oportunidades. As informações
sobre o fluxo de caixa são úteis para avaliar a capacidade das entidades em gerar caixa
e equivalentes de caixa e possibilitam aos usuários desenvolver modelos e para avaliar
e comparar o valor presente dos fluxos de caixa futuros de diferentes entidades. A
demonstração do fluxo de caixa, também ocorre para o incremento da
comparabilidade na apresentação do desempenho operacional por diferentes entidades,
visto que reduz o efeitos decorrentes do uso de diferentes critérios contábeis para a
mesmas transações e eventos.
Também aponta como benefício as informações históricas dos fluxos de caixa
que são frequentemente utilizadas com indicador do montante, época de ocorrência e
grau de certeza dos fluxos de caixas futuros. Além disso, também são úteis para
averiguar a exatidão das estimativas passadas dos fluxos de caixa futuro, assim como
examinar a relação entre lucratividade e fluxos deixa líquidos e impactos das
mudanças de preços.
Basicamente, o relatório de fluxo de caixa deve ser seguimento em três grandes
áreas:


atividades operacionais;



atividades de investimentos;



atividades de financiamentos.
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As atividades operacionais são explicadas pelas receitas e gastos decorrentes da
industrialização, comercialização ou prestação de serviços da empresa. Estas atividades tem
ligação com o capital circulante líquido da empresa.
As atividades de investimentos são os gastos efetuados no realizável a longo prazo, em
investimentos, no imobilizado ou no intangível, bem como as entradas por venda dos ativos
registrados nos referidos subgrupos de contas.
As atividades de financiamento são os recursos obtidos do passivo circulante e do
patrimônio líquido. Devem ser incluídos aqui empréstimos e financiamentos de curto prazo.
As saídas correspondem à amortização destas dívidas e os valores pagos aos acionistas a título
de dividendos, distribuição de lucros.
No Quadro 5,o modelo da demonstração do fluxo de caixa – método indireto,
conforme Lei 6.404/76:

Quadro 5 - Estrutura da Demonstração do Fluxo de Caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Indireto
I - Fluxo das operações
Resultado do exercício
(+) Depreciação
(-) Aumento das duplicatas a receber
(+) Diminuição dos estoques
(-) Diminuição de fornecedores
(+) Aumento de contas a pagar e impostos a recolher
(=) Caixa gerado pelas operações
II- Fluxos de Investimento
(-) Aquisição de investimentos/imobilizado
(+) Venda de investimentos/imobilizado
(=) Caixa gerado pelos investimentos
III- Fluxos dos financiamentos
(+) Integralização do capital
(+) Empréstimos bancários
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(-) Amortização de financiamentos
(-) Pagamento de dividendos
(=) Caixa gerado pelos financiamentos
Variação Total das Disponibilidades
Saldo Inicial das Disponibilidades
Saldo Final das Disponibilidades
Fonte: Lei 6.404/76

Segundo a FIPECAFI (2010, p. 565) “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”.

2.6 Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto

O método direto pode ser assim detalhado:

“Fluxo de Caixa pelo método direto é também denominado Fluxo de Caixa no
Sentido Restrito. Muitos se referem a ele como o “verdadeiro Fluxo de Caixa”,
porque, (...) nele são demonstrados todos os recebimentos e pagamentos que
efetivamente ocorreram para a variação das disponibilidades no período”. Marion
(2003, p.431).

No método direto, nas atividades operacionais, são apresentados primeiro os itens
referentes às entradas e depois às saídas. Primeiramente apresenta-se o valor da receita de
vendas de mercadoria e serviços que geram o caixa, depois se subtraem os pagamentos
efetuados a fornecedores, salários e encargos sociais, impostos e outras despesas, em seguida
são adicionados os dividendos recebidos, os recebimentos de seguros e outros.
No Quadro 6 ,o modelo da demonstração do fluxo de caixa – método direto, conforme
Lei 6.404/76:

Quadro 6 - Estrutura da demonstração fluxo de caixa
Demonstração do Fluxo de Caixa – Método Direto
I - Fluxo das atividades operacionais
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Recebimento de clientes
Pagamento a fornecedores e empregados
Caixa gerado pelas operações
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Imposto de renda retido na fonte de dividendos recebidos
Caixa líquido proveniente de atividades operacionais
II- Fluxos de caixa das atividades de investimento
Aquisição de controladas X líquido do caixa incluído na aquisição
Compra de ativo imobilizado
Recebido pela venda de equipamentos
Juros recebidos
Dividendos recebidos
Caixa líquido usados nas atividades de investimento
III- Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Recebido pela emissão de ações
Recebido por empréstimo a longo prazo
Pagamentos de passivo por arrendamento
Dividendos pagos
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento
Aumento Líquido usado nas atividades de financiamento
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa do fim do período
Fonte: Lei 6.404/76

Para Ribeiro (2005, p. 304), “[...] pelo método direto os Recursos Derivados
das operações são indicados a partir dos recebimentos e pagamentos decorrentes das
operações normais efetuadas durante o período”. Ressalta-se ainda, que o método
direito é de fácil entendimento por informar as entradas e saídas pelas variações nas
contas operacionais ativas e passivas.

17

3 CONCLUSÃO

Neste artigo verificamos as principais demonstrações contábeis, sua estrutura e
seus benefícios aos usuários.Com base no tema abordado, identifica-se que as
demonstrações contábeis são um relevante e extraordinário instrumento, utilizados
para extrair e analisar informações relacionadas às operações da empresa. Esses
demonstrativos permite acompanhar a evolução econômica, patrimonial e financeira
das empresas ao longo do seu ciclo de vida.
As demonstrações contábeis representam a real situação econômica e
financeira de uma empresa ao longo de períodos. Evidenciando seus fortes e fracos,
permitindo assim, receber sua devida atenção.
Evidenciamos que o balanço patrimonial traz importantes informações sobre as
fontes e utilização de recursos na empresa. Sendo uma possível chave para qualquer
análise e possível ação para aumento da rentabilidade. Já com a demonstração do
resultado do exercício, é possível identificar a situação financeira da empresa a partir
das atividades operacionais e não operacionais dentro de um intervalo de tempo,
demonstrando se existe, afinal, o lucro ou o prejuízo, e que através da demonstração
das mutações do patrimônio líquido, é possível avaliar todas as movimentações
ocorridas nas contas de patrimônio. E por fim, a demonstração do valor adicionado e a
demonstração do fluxo de caixa, a primeira, importante para evidenciar a formação da
riqueza de uma entidade e sua distribuição, já a DFC permite aos usuários ver como o
caixa alterou de um período para o outro, quais contas foram responsáveis por esta
alteração e qual foi o resultado obtido com cada atividade desse fluxo.
Por fim, a pesquisa realizada agregou de maneira positiva para compreender a
importância de cada demonstração, e sua função entre os documentos de uma
entidade. O quanto é fundamental que os dados elencados estejam de total
concordância com a realidade da empresa, para que as informações fornecidas aos
usuários sejam claras e precisas.
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