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RESUMO
Este artigo apresenta a Demonstração de Fluxos de Caixa, a qual trata-se de
uma ferramenta essencial para a gestão financeira das empresas. Através do
controle de caixa bem elaborado, o administrador consegue planejar as ações da
empresa a curto e longo prazo. Foram apresentados os dois modelos de DFC, direto
e indireto sendo que o DFC Direto é de responsabilidade do setor financeiro da
empresa, baseado na projeção de entradas e saídas de caixa. Já o modelo indireto
parte das Demonstrações Financeiras da empresa como o Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado do Exercício e Demonstração das Mutações do
Patrimônio Líquido, após o fechamento de cada mês.
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ABSTRACT
This article presents the Statement of Cash Flows, which is an essential tool
for the financial management of companies. Through well-crafted cash control, the
manager can plan the company's actions in the short and long term. The two DFC
models, both direct and indirect, were presented and DFC Direct is the responsibility
of the financial sector of the company, based on the projection of cash inflows and
outflows. The indirect model is part of the Company's Financial Statements, such as
the Balance Sheet, Statement of Income for the Year and Statement of Changes in
Shareholders'

Equity,

after

the

closing
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each

month.
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1 INTRODUÇÃO
No presente artigo será apresentada a Demonstração do Fluxo de Caixa
como ferramenta importante na gestão empresarial, bem como seu objetivo e
finalidade, vantagens da implantação e os métodos que podem ser utilizados, além
da apresentação de ideias de vários autores, através do referencial teórico para
compreensão e aplicação deste relatório.
Zdanowicz (1998), conceitua fluxo de caixa como movimentações das contas
que representam disponibilidades imediatas, como caixa, bancos e aplicações de
curto prazo, que dada determinada ordem, passam a ser disponíveis na conta
bancária.
O autor Marion (2009, p. 451), explica que “A DFC indica a origem de todo o
dinheiro que entrou no Caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que saiu do
Caixa, em determinado período, e ainda, o Resultado do Fluxo Financeiro”.
Toda empresa necessita de um bom planejamento financeiro, considerandose o mundo competitivo o qual as empresas estão inseridas. É vital para a
sobrevivência das empresas o controle financeiro bem elaborado, para que os
empreendedores sejam capazes de determinar suas metas financeiras de curto e
longo prazo.
Partindo da análise da situação financeira da empresa, o administrador pode
auxiliar na tomada de decisões. Neste sentido, a Demonstração de Fluxo de Caixa
detalha todos os gastos da empresa com relação a Operação, Financiamentos e
Investimentos.
Pergunta de pesquisa:
A Demonstração de Fluxos de Caixa ajuda na Gestão financeira de uma
empresa?
Objetivos da pesquisa:
Objetivo Geral:
- Abordar a Demonstração de Fluxo de Caixa como ferramenta gerencial para
a gestão das empresas.
Objetivos Específicos:
- Buscar referencial teórico abordando os objetivos e finalidade da DFC;
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- Apresentar os modelos de DFC direto e DFC indireto;
- Traçar comparativo entre os modelos, demonstrando as diferenças entre
eles.
- Elaborar as conclusões finais, demonstrando a importância desta ferramenta
de gestão para as empresas.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO
2.1 Contextualização
Apresenta-se neste capítulo a contribuição de diversos autores sobre a
Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC), o qual mensura a situação financeira de
uma empresa através do registro detalhado diário, semanal ou mensal de todas as
movimentações das entradas (origens) e saídas (aplicações) da conta Caixa e
equivalentes de caixa de uma demonstração através de sistema de gestão ou
planilhas, servindo como base na tomada de decisão futura, prevendo a
necessidade de recorrer a recursos externos (em caso de resultado negativo) ou se
manter estável no mercado, proporcionando um melhor momento para investir em
seu capital (resultado positivo).
Seu surgimento foi em substituição a Demonstração das Origens e Aplicação
de Recursos (DOAR), esta sendo extinta em 01/01/2008, passando a ser obrigatória
após vigorar a Lei 11.638/07 (Lei das Sociedades por Ações). O fluxo propõe uma
visão real da empresa, visto que somente registrar o que entra e o que sai não é
suficiente.
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
(SEBRAE), Fluxo de Caixa é um instrumento de gestão financeira o qual projeta
para períodos futuros todas as entradas e as saídas de recursos financeiros da
empresa, indicando como será o saldo de caixa para o período projetado. Deve ser
considerado como uma estrutura flexível, onde são registradas informações de
entradas e saídas conforme as necessidades da empresa.
A DFC é um demonstrativo de elaboração simplificada para as organizações
que possuem os controles financeiros bem parametrizados, ele deve ser utilizado
para controle e, principalmente, como instrumento na tomada de decisões.
Padoveze (2009), diz que a DFC evidencia as modificações que alteram o
saldo de disponibilidades (caixa e equivalentes de caixa, como saldo bancário e
aplicações financeiras) da entidade em determinado período, através dos
recebimentos e pagamentos.
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Com as informações da DFC, o empresário pode elaborar a Estrutura
Gerencial de Resultados, a Análise de Sensibilidade, calcular a Rentabilidade, a
Lucratividade, o Ponto de Equilíbrio e o Prazo de retorno do investimento. O objetivo
é verificar a saúde financeira do negócio a partir de análise e obter uma resposta
clara sobre as possibilidades de sucesso do investimento e do estágio atual da
empresa.
Ribeiro (2009), afirma que a DFC é uma síntese dos fatos administrativos que
tratam dos fluxos de dinheiro ocorridos em um determinado período, registrados a
débito (entradas) e a crédito (saídas) de Caixa.
A Demonstração de Fluxos de Caixa demonstra a origem e a aplicação de
todo o dinheiro que transitou pelo Caixa em um determinado período e o resultado
desse fluxo.
Segundo Marion (2009, p.118), “uma empresa que não tem um fluxo de caixa,
não sabe antecipadamente quando precisará, por exemplo, de um financiamento e
acaba fazendo transações desesperadas, como cheque especial, desconto de
duplicatas, entre outras. Ou também quando terá, mesmo que por pouco tempo,
sobra de recursos para conseguir aplicar no mercado financeiro, o que fará com que
a empresa ganhe juros, reduzindo o custo do capital de terceiros emprestado.”.
Para Oliveira, Perez Jr. e Silva (2011 p. 265):
O fluxo de caixa reflete e prevê o que ocorrerá com as finanças da empresa
em um determinado período, sendo que essas informações auxiliarão o
gestor a planejar e controlar as finanças da empresa. Esse estudo
financeiro deve abranger todas as atividades da cadeira de valores,
incluindo o fluxo operacional, as atividades de financiamento e de
investimento.

Diante do acima exposto pelos autores, observa-se que o controle financeiro
através do DFC é vital para qualquer tipo de empresa, pois nele são previstos e
projetados todos os gastos da empresa a curto e longo prazo.
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2.2 Objetivo e Finalidade da DFC
A DFC serve como uma demonstração de como a empresa está atuando
financeiramente, identificando em seus resultados lucro ou prejuízo, ajustando seus
pagamentos e recebimentos de acordo com sua necessidade.
Crepaldi (2008, p. 238) afirma que “A Demonstração de Fluxo de caixa tem
sido considerada por alguns o mais importante instrumento de análise financeira de
uma empresa moderna, quanto ao processo decisório”.
De acordo com Almeida (2005), “O objetivo da DFC é fornecer informações
relevantes sobre recebimentos e pagamentos de caixa de uma companhia durante
certo período”.
Os autores Iudícibus e Marion (2008) relatam que A DFC auxilia a elaboração
de um melhor planejamento financeiro, de forma que não ocorra excesso de Caixa,
mantendo o montante necessário para atender os compromissos imediatos,
permitindo assim aos usuários saber quando se necessita buscar empréstimos ou
quando aplicar os recursos excedentes.
Ching, Marques e Prado (2010, p. 75) explicam para quê serve a DFC:
a) Avaliar a liquidez e a flexibilidade financeira. Liquidez refere-se à
disponibilidade de recursos para pagar obrigações. Flexibilidade financeira
refere-se à habilidade de a empresa financiar suas operações com recursos
gerados internamente ou com recursos externos;
b) Avaliar as decisões gerenciais. Ao observar na Demonstração os
investimentos que a empresa realizou no passado, pode-se concluir se
esses investimentos estão trazendo retorno sob forma de lucro e fluxo de
caixa;
c) Determinar a capacidade de pagar dividendos aos acionistas e
empréstimos aos credores. A Demonstração mostrará se a empresa está
pagando dividendos e empréstimos com caixa gerado internamente ou com
novo endividamento;
d) Mostrar a relação entre o lucro líquido e o caixa. Altos lucros levam a
aumentos no caixa, e vice-versa.
e) A prever futuros fluxos de caixa. Fontes e saídas de caixa de períodos
anteriores são bons indicativos de geração de caixa futuro.

2.3 Vantagens do Controle da utilização da DFC
Para Ching, Marques e Prado (2010), um dos benefícios da DFC, quando
apresentada com outras demonstrações, é que ela fornece informações que
proporcionam aos usuários avaliar as mudanças nos ativos líquidos da empresa, sua
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estrutura financeira e a capacidade para alterar valores e prazos dos fluxos de caixa,
com a finalidade de adaptá-los a mudanças as circunstâncias e oportunidades.
A DFC apresenta muitas vantagens como instrumento de controle gerencial,
conforme os exemplos abaixo:


Quando a empresa necessitar de empréstimo bancário, poderá fazer uma

análise e cálculo das linhas de crédito a serem obtidas com antecedência;


Permite a programação das entradas e saídas de caixa, de forma organizada,

determinando o período em que deverá acontecer falta ou sobra de recursos,
podendo a empresa se programar para eventuais medidas necessárias quanto às
fontes de financiamentos ou aplicações financeiras;


Em época de escassez de caixa, facilita o planejamento das saídas de acordo

com as disponibilidades de caixa, o que evita o acúmulo de compromissos;


Liga as diversas áreas da empresa com a tesouraria central, no sentido de

melhor atender as necessidades do setor financeiro;


Estimula a correta utilização das disponibilidades;



Para atender os projetos de implantação, expansão, modernização ou

diversificação das atividades empresariais, permite um planejamento das aplicações
de recursos financeiros;


Auxilia a análise de valores que a empresa tem a receber e também o

montante em estoque, para mensurar a possibilidade de aumentar ou diminuir o
nível dessas aplicações;


Possíveis aplicações de excedentes de caixa podem ser melhor analisados;



Visando diminuir gastos com encargos financeiros, permite a análise de um

programa de empréstimos ou financiamentos;


Projeta um plano efetivo de resgate de débitos ou de pagamentos de

dividendos;


Traz para a empresa uma visão abrangente da participação e integração de

todas as atividades que são realizadas dentro da organização, o que facilita os
controles financeiros da empresa.
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2.4 Risco do Planejamento Incorreto da DFC
Se a organização não souber planejar corretamente o fluxo de caixa e suas
atividades, corre o risco de o gestor ser surpreendido por situações imprevistas e
colocar-se em dificuldades, o que pode ocasionar até mesmo a falência da
companhia. Nas atividades da área financeira, o planejamento é algo imprescindível.
O administrador precisa saber realmente o quanto de dinheiro terá disponível
e se será suficiente para cumprir com todas as obrigações, a combinação de
ingressos e desembolsos de valores resulta em um saldo positivo ou negativo de
caixa.
2.5 Importância da DFC como instrumento de gestão para as empresas
A DFC propicia ao gerente financeiro uma melhor visão sobre a situação
financeira da empresa, facilitando a elaboração de um planejamento mais eficiente,
no qual torna possível a previsão de quando deverá buscar recursos através de
empréstimos para suprir a carência financeira, bem como o momento em que deverá
aplicar o valor excedente, gerando melhor rendimento financeiro à empresa.
Crepaldi (2008) assegura que o responsável pela gestão do caixa tem a
função

de

garantir

o

equilíbrio

financeiro

da

entidade,

assegurando

a

compatibilização entre as saídas de caixa para honrar as obrigações assumidas e as
entradas de recursos referentes a venda de produtos e serviços.
A DFC apresenta todos os movimentos de Caixa (entradas e saídas de
valores) ocorridos em determinado período, facilitando ao gestor obter equilíbrio
financeiro.
Para Crepaldi (2008), a DFC é considerado o mais importante instrumento de
análise financeira de uma empresa, quanto à tomada de decisão.
Ainda Crepaldi (2008) relata que a Demonstração do Fluxo de Caixa serve
tanto para determinar a situação de risco empresarial, quanto para avaliar as futuras
distribuições de recursos, ou ainda para saber a situação econômica de uma
empresa.
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2.6 Modelos de Demonstração de Fluxo de Caixa
Existem dois modelos que indicam como a empresa está se desenvolvendo:
O modelo indireto que evidencia o que já ocorreu através do comparativo de
demonstrativos contábeis (balanço patrimonial) e o método direto, o qual é projetado
conforme análise feita pelo administrador da empresa através do Caixa.
Ching, Marques e Prado (2010) afirmam que tanto o modelo direto quanto o
indireto dão o mesmo resultado quanto ao fluxo de caixa final (conciliação).
2.6.1 DFC Indireto
Conforme o CPC 03, através do método indireto determina-se o fluxo de caixa
das atividades operacionais ajustando-se o lucro líquido ou prejuízo quanto aos
efeitos das mudanças ocorridas nos estoques e nas contas operacionais a pagar e a
receber no período; itens que não alteram o caixa, como depreciação, resultado de
equivalência patrimonial, entre todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa
sejam fluxos de caixa referentes às atividades de investimento ou de financiamento.
Alternativamente, o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais também
pode ser demonstrado desta mesma forma apresentando as receitas e as despesas
divulgadas na DRE e as mudanças ocorridas nos estoques e nas contas
operacionais a receber e a pagar, durante aquele período, apresentando resultados
líquidos.
Ribeiro (2009, p. 401) explica a DFC pelo método indireto:
Por esse método, também denominado Método de Reconciliação, os
recursos derivados das atividades operacionais são demonstrados a partir
do lucro líquido do exercício, ajustado pela adição das despesas e a
exclusão das receitas consideradas na apuração do resultado e que não
afetaram o caixa da empresa, isto é, que não representaram saídas ou
entradas de dinheiro, bem como pela exclusão das receitas realizadas no
exercício e recebidas no exercício anterior e pela adição das receitas
recebidas antecipadamente que não foram consideradas na apuração do
exercício, porém interferiram no caixa da empresa.

Conforme Hoss, et al (2013), a DFC modelo indireto é criado a partir das
informações sobre o lucro líquido ou o prejuízo do período, ajustado pelas
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transações que alteram (aumentam ou diminuem) o lucro, mas que não representam
entradas ou saídas efetivas de caixa, como, por exemplo, as depreciações.
Azevedo (2009) explica que no modelo indireto: a conta Caixa quase sempre
apresenta uma variação de valor entre o início e o fim do período e esse método é
constituído pelo lucro líquido do exercício, regime de competência, ajustando-se
alguns valores, para que se justifique a variação encontrada na conta
caixa/equivalente.
Em relação ao método indireto, Padoveze (2010) cita os elementos principais:
a)
evidenciação do saldo inicial e final do caixa, e o valor de sua
movimentação no período;
b)
detalha as variações ocorridas em todos os itens do ativo e passivo
circulante;
c)
segmenta o fluxo de caixa em três grandes fluxos: fluxo das
atividades operacionais; fluxo das atividades de financiamento; e fluxo das
atividades de investimento. (PADOVEZE, 2010, p. 414).

Para Ching, Marques e Prado (2010, p. 80):
O método indireto começa com lucro líquido proveniente da Demonstração
de Resultados e reconcilia para o caixa líquido das operações. Os itens das
linhas intermediárias - como depreciação, aumento no contas a receber e
aumento nos estoques - explicam por que o lucro difere do caixa resultante
das operações. Esse é o ponto forte do método indireto. Por outro lado, o
método não demonstra os detalhes operacionais, como cobrança dos
clientes e pagamento aos fornecedores, impostos e outros.

Hoss, et al (2013), comentam que o modelo é chamado indireto porque
presume que o lucro ajustado é devido às operações de entrada e saída, não
especificando quanto realmente entrou no ativo circulante e saiu do passivo
circulante durante o exercício.
A seguir será apresentada a DFC elaborada pelo Método Indireto.
Quadro 1 – Demonstração do Fluxo de Caixa - Modelo Indireto
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido do exercício
Ajuste ao Lucro
Depreciação e Amortização
Juros s/empréstimos

31.12.20X0

31.12.20X1
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Redução (Aumento) dos Ativos
Variação dos clientes
Variação dos adiantamentos
Variação dos créditos tributários
Variação dos Outros Créditos
Variação dos estoques
Variação das despesas antecipadas
Aumento (Redução) dos Passivos
Variação de fornecedores
Variação de obrigações com pessoal
Variação de obrigações trabalhistas
Variação obrigações tributárias
Variação credores diversos
Variação adiantamentos de clientes
Variação obrigações c/representantes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Baixa de bens do ativo imobilizado
Investimentos em marcas e patentes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamentos de Juros s/capital próprio
Pagamentos de lucros
Captação Empréstimos
Captação Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas
Pagamentos de Empréstimos Bancários
Pagamentos de Empréstimos/débito com sócios/pessoas ligadas
Quotas em tesouraria
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
VARIAÇÂO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS INICIAIS
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS FINAIS

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

O quadro acima demonstra os fluxos de caixa gerados pelas atividades
operacionais, de investimentos e de financiamentos, especificando as operações
que afetam o Caixa, aumentando ou diminuindo seu saldo e o comparativo do
resultado da conta Caixa e equivalente de Caixa no início e fim do período.
Apresenta-se no quadro a seguir, um exemplo do fluxo de caixa com valores.
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Quadro 2 – Demonstração dos Fluxos de Caixa referente aos exercícios de 2014 e 2013 –
Método Indireto
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

31.12.2014

31.12.2013

Lucro líquido do exercício

849.109,72 1.465.930,42

Ajuste ao Lucro

721.203,58

737.289,97

693.523,68

690.701,31

27.679,90

46.588,66

Depreciação e Amortização
Juros s/empréstimos
Redução (Aumento) dos Ativos
Variação dos clientes

-1.149.038,73 1.066.870,61
-243.671,65

483.186,81

Variação dos adiantamentos

77.179,68

-50.445,84

Variação dos créditos tributários

75.128,87

40.067,87

Variação dos Outros Créditos

60.015,61

-50.087,10

-1.131.564,12

623.388,98

13.872,88

20.759,89

Variação dos estoques
Variação das despesas antecipadas
Aumento (Redução) dos Passivos
Variação de fornecedores

1.475.283,00 1.659.809,50
1.512.728,12 1.293.561,74

Variação de obrigações com pessoal

4.857,57

25.620,07

Variação de obrigações trabalhistas

38.871,18

15.350,26

100.074,02

-134.864,07

Variação obrigações tributárias
Variação credores diversos
Variação adiantamentos de clientes
Variação obrigações c/representantes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

-31.130,81

7.346,07

-148.124,48

-327.594,03

-1.992,60

47.893,94

1.896.557,57 1.610.281,50

FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Baixa de bens do ativo imobilizado

-199.420,65

-266.137,48

3.689,39

26.886,04

-13.400,57

-21.208,74

-209.131,83

-260.460,18

Pagamentos de Juros s/capital próprio

-599.100,00

-599.550,00

Pagamentos de lucros

-216.466,95

-670.539,64

Captação Empréstimos

768.250,88

128.400,00

Captação Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas

509.235,00 1.010.362,86

Investimentos em marcas e patentes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

Pagamentos de Empréstimos Bancários

-340.850,55

Pagamentos de Empréstimos/débito com sócios/pessoas ligadas
Quotas em tesouraria
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
VARIAÇÂO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS INICIAIS
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS FINAIS

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

-354.455,19
-508.975,28

-29.747,63
121.068,38 1.024.504,88
1.808.494,12

325.316,44

965.208,63

639.892,19

2.773.702,75

965.208,63
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2.6.2 DFC Direto
O Modelo Direto de DFC possui maior número de informações comparado
com o Modelo Indireto.
É de responsabilidade do administrador das empresas, o controle do Fluxo de
Caixa, o qual tem por objetivo evidenciar todas as entradas e saídas que afetaram o
caixa durante o exercício (Recebimentos e pagamentos brutos), sendo o método
mais utilizado e complexo, mas com resultados de maior qualidade retirados de
demonstrativos financeiros.
De acordo com o CPC 03, no método direto, as informações sobre os
recebimentos e pagamentos brutos são obtidas através dos registros contábeis da
entidade ou ajustando as vendas, os custos das vendas e outros itens da DRE
referentes a mudanças ocorridas nos estoques e nas contas operacionais a pagar e
a receber durante o período; em itens que não afetam caixa e outros itens os quais
os efeitos no caixa sejam resultado das atividades de financiamento e investimento.
Conforme Ribeiro (2009, p. 403): “Por este método, os Recursos Derivados
das Operações são indicados a partir dos recebimentos e pagamentos decorrentes
das operações normais, efetuadas durante o período”.
Para elaborar a DFC Método Direto, Marion (2010, p. 459) explica:
As demonstrações básicas para elaboração do fluxo são:
- Balanço Patrimonial.
- Demonstração do resultado do Exercício.
- Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados ou Demonstração das
Mutações do PL.

Ferreira (2011) comenta que através do método direto, a DFC é elaborada
considerando os movimentos ocorridos nas disponibilidades, apresentando todos os
pagamentos e recebimentos.
Ching, Marques e Prado (2010) explicam que através deste método, a
empresa classifica as entradas e as saídas de caixa, em determinado período, como
atividades operacionais, de investimento ou de financiamento e relata o saldo como
movimentação ou geração de caixa, que pode ser tanto positiva quanto negativa.
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A seguir serão apresentadas as principais operações referentes às Atividades
Operacionais, de Investimentos e de Financiamentos.
Quadro 3 - Resumo das operações por Atividades
Recebimentos de caixa

Atividade

-Cobrança dos clientes
-Recebimentos de juros e dividendos

Desembolsos de caixa

-Pagamento a fornecedores
Operacionais

-Pagamento a funcionários
-Pagamento de juros e impostos

-Outros recebimentos operacionais

-Outros pagamentos operacionais

-Venda de ativos

-Aquisição de ativo imobilizado

-Venda de participações em outras empresas

Investimento

-Aquisição de participações em outras
empresas

-Recebimento de empréstimos

-Concessão de empréstimo

-Emissão de ações

-Pagamento de dividendos

-Emissão de debêntures

Financiamento

-Novos empréstimos

-Recompra de ações
-Pagamento de empréstimos

Fonte: Ching, Marques e Prado (2010), adaptado pela autora

Conforme apresentado no Quadro 3, as Atividades Operacionais, de
Investimentos e de Financiamentos são compostas por operações que aumentam ou
diminuem o saldo da conta Caixa, ou seja, pelos recebimentos de Caixa ou pelos
desembolsos/pagamentos de Caixa.
Padoveze (2010) explica que para a utilização do modelo direto, estrutura-se
a DFC a partir das movimentações efetivadas financeiramente e apresentadas nos
relatórios contábeis do caixa e equivalentes de caixa, sendo assim, demonstra
somente os valores realmente pagos, por isso, é o método tradicionalmente utilizado
pelos gestores financeiros da entidade.
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O modelo direto é baseado no regime de caixa, evidenciando todas as
entradas e saídas que afetaram o caixa em determinado período (exercício).
Hoss, et al (2013, p. 174) esclarecem:
Pelo método direto, as informações sobre as principais classes de
recebimentos brutos e pagamentos brutos podem ser obtidas,
alternativamente:
a) dos registros contábeis da entidade; ou
b) pelo ajuste das vendas dos custos dos produtos, mercadorias ou serviços
vendidos e outros itens do demonstrativo de resultado do exercício,
referente a:
-variações ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a
receber e a pagar;
-outros itens que não envolvem caixa; e
-outros itens tratados como fluxos de caixa advindos das atividades de
investimento e de financiamento.

Azevedo (2009) explica que no método direto, o Caixa/equivalente
normalmente apresenta uma variação de valor entre o início e o fim do período.
Sendo assim, esse método discrimina todas as entradas (origens) e saídas
(aplicações) de numerários do caixa/equivalente, justificando a variação encontrada
na conta caixa/equivalente.
A seguir será apresentada a DFC elaborada pelo Método Direto.
Quadro 4 - Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Direto
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Vendas Líquidas
Custos das Vendas
Irpj/Cssl
Despesas Operacionais
Variação dos clientes
Variação dos adiantamentos
Variação dos creditos tributários
Variação dos Outros Créditos
Variação dos estoques
Variação das despesas antecipadas
Variação de fornecedores
Variação de obrigações com pessoal
Variação de obrigações trabalhistas
Variação obrigações tributárias
Variação credores diversos
Variação adiantamentos de clientes

31.12.20X0

31.12.20X1
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Variação obrigações c/representantes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Baixa de bens do ativo imobilizado
Investimentos em marcas e patentes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Pagamentos de Juros s/capital próprio
Pagamentos de lucros
Captação Empréstimos
Captação Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas
Pagamentos de Empréstimos Bancários
Pagamentos de Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas
Quotas em tesouraria
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS INICIAIS
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS FINAIS

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

O quadro 4 apresenta a DFC pelo Método Direto, demonstrando as contas
classificadas em Atividades Operacionais, Atividades de Investimentos e Atividades
de Financiamentos.
Abaixo consta um exemplo prático de DFC utilizando o método direto.
Quadro 5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa referente aos Exercícios de 2014 e 2013 Método Direto
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Vendas Líquidas

31.12.2014

31.12.2013

35.474.757,68

40.615.468,23

-28.199.901,16

-33.842.276,32

-200.772,03

-504.645,76

-5.503.771,19

-4.065.325,76

-243.671,65

483.186,81

Variação dos adiantamentos

77.179,68

-50.445,84

Variação dos creditos tributários

75.128,87

40.067,87

Variação dos Outros Créditos

60.015,61

-50.087,10

-1.131.564,12

623.388,98

13.872,88

20.759,89

Custos das Vendas
IRPJ/CSLL
Despesas Operacionais
Variação dos clientes

Variação dos estoques
Variação das despesas antecipadas
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Variação de fornecedores
Variação de obrigações com pessoal
Variação de obrigações trabalhistas

1.512.728,12

-1.293.561,74

4.857,57

25.620,07

38.871,18

15.350,26

Variação obrigações tributárias

100.074,02

-134.864,07

Variação credores diversos

-31.130,81

7.346,07

-148.124,48

-327.594,03

-1.992,60

47.893,94

1.896.557,57

1.610.281,50

-199.420,65

-266.137,48

3.689,39

26.886,04

Variação adiantamentos de clientes
Variação obrigações c/representantes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
FLUXO DE CAIXA UTILIZADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisições de ativo imobilizado
Baixa de bens do ativo imobilizado
Investimentos em marcas e patentes
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS

-13.400,57

-21.208,74

-209.131,83

-260.460,18

Pagamentos de Juros s/capital próprio

-599.100,00

-599.550,00

Pagamentos de lucros

-216.466,95

-670.539,64

Captação Empréstimos

768.250,88

128.400,00

Captação Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas

509.235,00

1.010.362,86

-340.850,55

-354.455,19

Pagamentos de Empréstimos Bancários
Pagamentos de Empréstimos débito com sócios/pessoas ligadas
Quotas em tesouraria
RECURSOS LÍQUIDOS PROVENIENTES DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTOS
VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS INICIAIS
CAIXA mais EQUIVALENTES DE CAIXAS FINAIS

-508.975,28
-29.747,63
121.068,38

-1.024.504,88

1.808.494,12

325.316,44

965.208,63

639.892,19

2.773.702,75

965.208,63

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

2.6.3 Diferença entre os métodos da DFC
A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) como ferramenta de controle na
administração financeira é de grande relevância, pois identifica os recursos
disponíveis através da análise das entradas e saídas de caixa. Este controle é
indispensável para a organização da companhia.
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Quadro 6 – Quadro comparativo dos modelos do fluxo de caixa DIRETO x INDIRETO

QUADRO COMPARATIVO DOS MODELOS DO FLUXO DE CAIXA DIRETO X INDIRETO
FLUXO DE CAIXA DIRETO
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

31.12.2014

31.12.2013

Vendas Líquidas

35.474.757,68

40.615.468,23

Custos das Vendas

-28.199.901,16

-33.842.276,32

-200.772,03

-504.645,76

Despesas Operacionais

-5.503.771,19

-4.065.325,76

Lucro líquido do exercício

1.570.313,30

2.203.220,39

31.12.2014

31.12.2013

Lucro líquido do exercício

849.109,72

1.465.930,42

Ajuste ao Lucro

721.203,58

737.289,97

Depreciação e Amortização

693.523,68

690.701,31

Juros s/empréstimos

27.679,90

46.588,66

1.570.313,30

2.203.220,39

Irpj/Cssl

FLUXO DE CAIXA INDIRETO
FLUXO DE CAIXA PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício

Fonte: Elaborado pela autora (2018)

Tanto no modelo Direto quanto no Indireto, as informações referentes às
atividades de investimentos e de financiamentos são as mesmas, a única mudança
é na apresentação da origem e do destino do capital referente às atividades
operacionais. Enquanto o método direto trabalha as atividades operacionais com
base na natureza, o método indireto apresenta o caixa operacional líquido por meio
de ajustes.
Conforme Ferreira (2011, p. 288): A diferença entre o método direto e o
indireto é quanto aos fluxos das atividades operacionais, pois os fluxos das
atividades de financiamento e de investimento são demonstrados da mesma forma
em ambos os métodos.
Apresenta-se abaixo outra visão referente a diferença entre os dois métodos:
A principal diferença é quanto à apresentação das atividades operacionais.
A metodologia direta divulga informações mais complexas e de melhor
qualidade, enquanto a metodologia indireta é mais simples, e,
consequentemente, requer menos trabalho em sua elaboração. (ALMEIDA,
2005, p. 162).
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Rodrigues et al., (2012) esclarecem que o método direto tem por objetivo
demonstrar todos os recebimentos e pagamentos que passaram pelo caixa.
Conforme Santos, Schmidt (2011), no método direto deve-se apresentar a
conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades
operacionais na apuração do fluxo líquido das atividades operacionais.
Segundo Friedrich e Brondani (2005), no método direto as informações para
sua elaboração podem ser obtidas dos registros das operações da empresa, como
também minimiza as interferências oriundas da legislação fiscal.
Diferentemente do método direto, o método indireto baseia-se no ajuste do
lucro líquido por transações que não afetam caixa uma vez que a apuração
do resultado é efetuada com base no regime de competência (RODRIGUES
et al., 2012).

Para Friedrich e Brondani (2005), o método indireto não permite uma
compreensão perfeita do fluxo de caixa.
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3 CONCLUSÃO
Este artigo foi desenvolvido com a intenção de apresentar uma importante
ferramenta para a área administrativa da empresa, a Demonstração de Fluxo de
Caixa, contribuindo para a tomada de decisão e provisão futura da organização,
participando da geração de resultados financeiros satisfatórios.
Respondendo à pergunta inicial deste artigo:
A Demonstração de Fluxos de Caixa ajuda na Gestão financeira de uma
empresa?
Conclui-se que sim, é uma ferramenta imprescindível para uma boa gestão
das organizações, principalmente tratando-se do Método Direto de Fluxos de Caixa,
por antecipar o saldo do caixa, através das Provisões de Receitas, entradas e
saídas e controle de Investimentos e Financiamentos.
Uma empresa que mantém atualizado o seu fluxo de caixa, poderá
dimensionar, a qualquer momento, o volume de entradas e saídas de recursos
financeiros, por meio de mudanças nos prazos de recebimentos e pagamentos, bem
como fixar o nível desejado de disponibilidade para o próximo período.
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