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Resumo 

 
Muitos são os trabalhos que abordam o fluxo de caixa como instrumento de avaliação 

de investimentos e projetos. No entanto, principalmente no Brasil, é escassa a literatura 

que trata do fluxo de caixa como instrumento de gestão da liquidez. O assunto é especi-

almente relevante e atual pois, no momento, entre as alterações na Lei 6.404/76 que 

estão em estudo, consta a substituição do Demonstrativo de Origens e Aplicações de 

Recursos pelo Demonstrativo de Fluxo de Caixa, a exemplo do que vem ocorrendo em 

diversos outros países1.  

Este trabalho procura reunir algumas informações relevantes existentes sobre o assunto, 

aprofundar o conhecimento sobre os mecanismos de geração de liquidez, explorar al-

gumas hipóteses que ainda não foram consideradas e propor um método de análise e 

interpretação que permita ao administrador conhecer melhor  o comportamento de seu 

negócio de forma a aprimorar seu processo decisório a partir do fluxo de caixa. 

                                                 
1 MARQUES, José Augusto Veiga da Costa, BRAGA, Roberto. Demonstração de Fluxos de Caixa. São 

Paulo:Revista de Contabilidade, 2003. 
 



Abstract 

There are many works addressing cash flow as an instrument of investment and project 

analysis. However, especially in Brazil, the literature addressing cash flow as an instru-

ment of liquidity administration is relatively scarce. This issue is particularly relevant 

for, right now, among the amendments to Law 6.404/76 being considered, is the re-

placement of the Source and Application of Funds Statement by the Cash Flow State-

ment, similarly to what has happened in many other countries. 

This work tries to put together some of the available information concerning this issue, 

to deepen the existing knowledge about the mechanics of cash generation, to exploit 

some assumptions which have not yet been considered and to suggest a method for cash 

flow analysis and interpretation that will allow the managers a better knowledge of their 

business in order to improve their decision making processes based on cash flow. 
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Abreviaturas 

ADR – American Deposit Receipts 

AIPA – American Institute of Certified Public Accountants 

APB – Accounting Procedures Board 

DOAR – Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos 

DRE – Demonstrativo de Resultado do Exercício 
FASB – Financial and Accounting Standards Board 

FEI - Financial Executives Institute 

FRS - Financial Reporting Standard 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IBRACON - Instituto Brasileiro de Contadores 

IOF –  Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro 

ROI - Return on Investment 

SFAS - Statement of Financial Accounting Standards 

IRPJ – Imposto de Renda da Pessoa Jurídica 

CSSL – Contribuição Social sobre o Lucro 

EBIT – Earnings before Interest and Taxesou seja, lucro antes dos juros e dos impostos 

EBITDA - Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro 
antes dos juros, dos impostos, da depreciação e da amortização. 



1. Justificativa 
É antiga a preocupação do Homem com sistemas que lhe permitam enxergar a realidade 

financeira e patrimonial de seus negócios. Há relatos de que Tales de Mileto, há cerca 

de 600 anos antes de Cristo, teria estudado “contabilidade” no Egito. No entanto, foi em 

1494 que o monge franciscano Luca Pacciolo, publicou sua “Súmula de Aritmetica, 

Geometria, Proportionatie et Proporcionalita”, conjunto enciclopédico no qual figura o 

“Tractatus Particularis de Computis et Scripturis” dedicado a explicar a contabilidade 

aos comerciantes, sendo assim a primeira obra impressa a conceituar o princípio ”das 

partidas dobradas”  e a expor a base de uma doutrina contábil. 

No século XVIII, provavelmente em conseqüência da revolução industrial e do crescen-

te interesse por sistemas de controle financeiro e patrimonial, a escola inglesa suplanta a 

escola italiana na formulação e aplicação das normas contábeis. O século XX marca o 

início da primazia da escola americana sobre as demais escolas contábeis. A quebra da 

bolsa americana em 1929 e a crise financeira  que se seguiu, despertaram a consciência 

para a necessidade do fortalecimento da contabilidade como sistema de informações. 

Em 1934,  o American Institute of Certified Public Accountants (AIPA) publica o pri-

meiro estudo sobre a análise de balanços baseada nos chamados Índices de Balanço.  

No entanto, o interesse  pelo estudo sistemático do fluxo de caixa começa somente em 

1961 com a publicação pelo Accounting Procedures Board (APB) do Accounting Rese-

arch 2, entitulado Cash Flow: Analysis and the Funds Statement2  e culmina com a pu-

blicação pelo Financial and Accounting Standards Board (FASB), em novembro de 

1987, do Statement of Financial Accounting Standards 95 (SFAS 95) que estabelece 

normas para a elaboração do relatório do fluxo de caixa, o qual se transforma em de-

monstrativo contábil de apresentação obrigatória pelas empresas de capital aberto para 

os exercícios encerrados a partir de 15 de julho de 1988.  

                                                 
2 KINTZELE, Philip L. Implementing SFAS 95, Statement of Cash Flows.The CPA Journal, 1990 
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Na Inglaterra, a publicação da Demonstração do Fluxo de Caixa se tornou obrigatória a 

partir de 1992, com a entrada em vigor do Financial Reporting Standard 01(FRS01). 

No Brasil, em abril de 1999, o Instituto Brasileiro de Contadores (IBRACON), procu-

rando se antecipar às alterações na Lei 6.404/76, à época em discussão no Congresso, 

publicou a Normas e Procedimentos Contábeis no. 20 (NPC 20) contendo recomenda-

ções (bastante sucintas) quanto à elaboração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa.  

Vê-se, portanto, que o interesse pelo estudo sistemático do fluxo de caixa é muito recen-

te, o que talvez explique a relativa pobreza da literatura a respeito e o uso limitado que  

o meio empresarial faz dele. Campos (1999) cita vários os autores que vêm alertando 

para a importância do fluxo de caixa e para o perigo que representa basear o processo 

decisório apenas nos demonstrativos contábeis: 

“O fluxo de caixa é a espinha dorsal da empresa. Sem ele não se saberá quando 

haverá recursos suficientes para sustentar as operações ou quando haverá neces-

sidade de financiamentos bancários. Empresas que necessitem continuamente de 

empréstimos de última hora poderão se deparar com dificuldades de encontrar 

bancos que as financie.” (Gitman, 1997:586). 

“Como entender a lógica de um administrador ou investidor que utiliza, no pro-

cesso de decisão inicial sobre investimentos, técnicas sofisticadas de avaliação 

com base nos fluxos de caixa, considerando o valor do dinheiro no tempo, apli-

cando conceitos como valor atual líquido, taxa interna de retorno, índice de lu-

cratividade...e depois, nas fases de operação e controle, passa a medir o desem-

penho dos investimentos com base em lucros contábeis e taxas históricas tipo 

ROI . Figurativamente, seria o mesmo que esse administrador ou investidor esti-

vesse comparando laranjas com maçãs e, pior, pesando as laranjas e contando 

as maçãs” (Falcini, 1992:38) 

“Do mesmo modo que vimos, durante a primeira metade do século, o demonstra-

tivo de resultados substituir o balanço patrimonial em ordem de importância, ho-

je em dia, o que observamos, é uma diminuição a ênfase daquele demonstrativo 

em favor de um demonstrativo de fluxo de caixa ou de fluxo de fundos. Cada um 

de nós vê o futuro de modo diferente, mas acredito que, no que diz respeito à his-
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tória da contabilidade, os próximos 25 anos serão vistos como a fase crepuscular 

do lucro contábil como medida de desempenho.” (Solomons, 1961:31) 

“A necessidade de se desenvolver demonstrativos de fluxo de caixa decorre do 

aumento da complexidade das atividades operacionais, o que provoca grandes 

disparidades entre o período no qual os lançamentos de receitas e despesas são 

apresentados e o período em que os correspondentes fluxos de caixa realmente 

ocorrem. Tal complexidade pode provocar uma maior oscilação no fluxo de cai-

xa. Fatores externos, tais como a inflação ou mudanças no cenário econômico, 

afetam mais rapidamente os fluxos de caixa do que o lucro contábil.” (Hendrik-

sen, 1982:109) 

“Está implícito que, mais cedo ou mais tarde, no longo prazo, lucro e caixa serão 

iguais. O grande economista Lord Keynes, discutindo o assunto teria dito: ‘Sim, 

mas no longo prazo poderemos estar todos mortos’”.(King, 1994:17). 

“Os balanços expressam apenas as opiniões dos auditores, não os fatos. Dinhei-

ro é fato. Caixa é fato. Não se produz caixa com artifícios contábeis. Os investi-

dores devem olhar para as empresas como olham os banqueiros. O que importa é 

o caixa. Se uma empresa reporta lucros elevados mas não está gerando caixa, ela 

pode não estar gerando lucro algum. É preciso ter em mente que o que quebra 

uma empresa não é a falta de lucro; as empresas quebram por falta de caixa.” 

(Smith, 1994:42) 

“É possível que uma empresa apresente lucro líquido e um bom retorno sobre in-

vestimentos e, ainda assim, vá à falência. O péssimo fluxo de caixa é o que acaba 

com a maioria das empresas que fracassam.” (Goldratt e Cox, 1990:45) 

“Se você possuir (recursos) suficientes, então o fluxo de caixa não é importante. 

Mas se você não os possuir, nada é mais importante. É uma questão de sobrevi-

vência. Fique acima da linha e tudo bem. Fique abaixo e você está morto.” (Gol-

dratt e Cox, 1990:45, 46) 

Há muito tempo que uma empresa pode operar sem lucros por muitos anos, des-

de que possua um fluxo de caixa adequado. O oposto não é verdade. De fato, um 
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aperto na liquidez costuma ser mais prejudicial do que um aperto nos lucros.” 

(Drucker, 1992:174) 

“Aí está um dos problemas no reino do (Grupo) Itamarati. Seus negócios não ge-

ram caixa. Nem mesmo uma série de prejuízos é tão nociva para uma empresa 

quanto a falta de fluxo de caixa, diz um banqueiro paulista. E os negócios do O-

lacyr (de Moraes) são vulneráveis neste ponto.” (Exame, 1996:37) 

“Muitas vezes nós medimos tudo e não entendemos nada. As três coisas mais im-

portantes a medir em um negócio são: a satisfação dos clientes, a satisfação dos 

empregados e o fluxo de caixa.” (Jack Wech – Apud Exame, 1993:32) 

Muitos são os trabalhos que abordam o fluxo de caixa como instrumento de avaliação 

de investimentos e projetos. Porém, o que se observa é um aparente desinteresse do 

meio acadêmico pelo fluxo de caixa como instrumento de gestão da liquidez. A abun-

dante literatura existente sobre análise e interpretação dos demonstrativos contábeis 

contrasta com a escassez do material disponível sobre o fluxo de caixa. E no entanto, a 

liquidez é um importantíssimo campo de pesquisa em Finanças Corporativas. Brealey & 

Myers (2000), apud Maximo (2004), consideram a liquidez um dos dez maiores pro-

blemas a se resolver na área de finanças. 

O presente trabalho possui duas vertentes. Nos capítulos 4 e 5 procuramos  mapear e 

interpretar o processo de formação da liquidez decompondo e analisando as atividades 

que contribuem para liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa. No capítulo 6 procu-

ramos avançar na questão da definição do nível ótimo de liquidez que deve ser mantido 

pelas empresas. Trata-se de esforço relevante uma vez que a maioria dos trabalhos sobre 

o assunto assume uma posição passiva diante deste problema procurando apenas consta-

tar e interpretar o que leva as empresas a manter um nível mais ou menos elevado de 

liquidez. São relativamente poucas as pesquisas que procuram avançar na determinação 

do nível ótimo de liquidez para fazer face às necessidades de transações, precaução, 

especulação e reciprocidade bancária. 



2. Apresentação 
Estudar o fluxo de caixa é, em última análise, procurar compreender o processo de for-

mação de liquidez na empresa. É identificar que atividades estão gerando um fluxo de 

caixa positivo ou negativo e que atividades estão eventualmente impedindo o caixa ge-

rado de tornar-se disponível.  

Neste sentido, poderíamos afirmar que a geração de liquidez é mais importante do que a 

geração de lucro já que o que quebra uma empresa não é a falta de lucro; é a falta de 

liquidez. São inúmeros os exemplos de empresas que se inviabilizaram financeiramente 

mesmo apresentando lucros contábeis.  

Curiosamente, o inverso também é verdadeiro. Incontáveis empresas sobrevivem e so-

breviveram longos períodos de prejuízos viabilizando liquidez. A análise do fluxo de 

caixa permite que os sintomas de fragilização da estrutura de capital de giro sejam de-

tectados a tempo para que se possa tomar as medidas necessárias à correção desta dis-

torção. 

Aliás, não foi outra a razão pela qual o FASB substituiu o Demonstrativo de Origens e 

Aplicações de Recursos pelo Demonstrativo de Fluxo de Caixa como demonstrativo de 

apresentação obrigatória para as empresas com capital aberto a partir dos exercícios 

encerrados a partir de julho de 1988.  

Iniciamos este trabalho abordando o fluxo de caixa obtido pelo método direto e também 

propondo um método de análise que permita visualizar o fluxo de caixa gerado pela 

atividade principal da empresa  e o fluxo de caixa gerado pelas demais atividades. 

O fluxo de caixa obtido pelo método direto, por enxergar apenas o que se passa nas con-

tas do Disponível, possui um campo visual muito limitado. Vários são os fatores que 

podem estar contribuindo para liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa. Entre eles: a 

rentabilidade maior ou menor da empresa, o aumento ou a redução da inadimplência dos 

clientes, o giro mais rápido ou mais lento dos estoques, a compra ou venda de itens do 
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imobilizado, prazos de pagamento maiores ou menores dados pelos fornecedores, etc. O 

fluxo de caixa obtido pelo método direto só capta os efeitos finais destes fenômenos 

sem nos fornecer uma visão clara das causas que lhe deram origem. Daí a necessidade 

do fluxo de caixa obtido pelo método indireto. 

Ao discorrermos sobre os mecanismos de formação de caixa visualizados pelo método 

indireto detemo-nos no mais conhecido de seus casos particulares: o SFAS 95, a norma 

americana para a apresentação do relatório do fluxo de caixa. Aí, discutimos alguns de 

seus aspectos mais relevantes e fazemos algumas sugestões que, se adotadas no futuro 

pelas normas brasileiras, poderiam dar mais transparência ao processo e, como conse-

qüência, facilitar sua análise e interpretação.  

Passamos em seguida à análise e interpretação das relações existentes entre as contas ou 

os grupos de contas do Demonstrativo do Fluxo de Caixa obtido pelo método indireto e 

procuramos chamar a atenção para a riqueza das informações ali contidas e como elas 

nos fornecem subsídios para compreender não somente o processo de formação de caixa 

na empresa mas também a forma como as decisões que afetam seu caixa estão sendo 

tomadas. 

A lógica do método indireto é especialmente importante na hora de se projetar o fluxo 

de caixa para efeitos de análise de um projeto ou de uma empresa pelo método do valor 

presente líquido de seu fluxo de caixa projetado. Na seção em que abordamos este as-

sunto, mostramos como, com pequeníssimas adaptações, a estrutura do plano de contas 

do método indireto pode contribuir para dar clareza e facilitar a elaboração e a compre-

ensão deste relatório. 

Finalmente, baseados no trabalho de Granger (1986) sobre a minimização do custo do 

erro de previsão no caso de assimetria de resultados, procuramos desenvolver um mode-

lo para determinação do saldo mínimo de caixa no caso de projeção do fluxo de caixa 

estocástico na presença de diversos custos de transação. 
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3. Introdução 
Não existe consenso entre os países que fazem do Demonstrativo de Fluxo de Caixa um 

documento de publicação obrigatória para as empresas de capital aberto quanto ao con-

ceito do que seja caixa. Nos Estados Unidos, como veremos, caixa significa disponibi-

lidades. Já na Grã-Bretanha, o caixa consiste nas disponibilidades líquidas de emprés-

timos de curto prazo3.  

Neste trabalho, a menos que seja explicitado em contrário, chamaremos de fluxo de 

caixa ao método de captura, registro e apresentação de fatos de caixa em relatórios es-

truturados de forma a permitir a análise e a interpretação das variações do saldo do Dis-

ponível. No contexto desta definição, a expressão fatos de caixa significa qualquer ocor-

rência que libere ou que retire recursos do Disponível, assim entendido como a conta do 

Ativo em que são registrados os recursos dos quais a empresa pode dispor no curtíssimo 

prazo. De acordo com a Lei 6.404/764, suas principais subcontas são: 

Caixa – representando dinheiro em espécie em poder da empresa; 

Depósitos Bancários a Vista – representando os recursos depositados em contas corren-

tes de livre movimentação. Esta definição exclui do Disponível os recursos depositados 

em contas vinculadas e em contas caução; 

Numerário em Trânsito – representando, entre outros, cheques em mãos, que tenham 

sido recebidos e não depositados, pagáveis irrestrita e imediatamente, remessas para 

filiais feitas por meio de cheque ou ordem de pagamento e remessas de filiais ou de ter-

ceiros quando conhecidas até a data de encerramento do exercício; 

Aplicações de Liquidez Imediata – representando aplicações financeiras de curtíssimo 

prazo e que possam ser considerados equivalentes a caixa.  

                                                 
3 MARQUES, José Augusto Veiga da Costa, BRAGA, Roberto. id. 
4 Também conhecida como Lei das SA. 
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Nota-se, em relação à esta última subconta, que não há unanimidade quanto à sua con-

ceituação.A lei 6.404/76 fala apenas em aplicações de curtíssimo prazo, não especifi-

cando o que isto significa. O International Accounting Standards Committee (IASC), 

em depoimentos datados de 1991 e 1992, define equivalente a caixa como sendo “inves-

timentos de curto prazo, com alto grau de liquidez, que são rapidamente conversíveis 

em uma quantidade conhecida de moeda e que estão sujeitos a riscos insignificantes de 

alteração de valor”. O documento contudo não esclarece o que entende por curto prazo 

nem por risco insignificante de alteração de valor. O SFAS 95 é mais específico quan-

do define em seus artigos 8, 9 e 10: 

“8. Para os fins desta norma, consideram-se equivalentes a caixa investimen-

tos de curto prazo com elevado grau de liquidez e que: 

a.  Possam ser prontamente convertidos em caixa a um valor conhecido; 

b.  Estejam tão próximos de seu vencimento que o risco de alteração de 

seu valor devido a mudanças na taxa de juros seja insignificante. 

De um modo geral, apenas investimentos cujos prazos originais de vencimento 

sejam de três meses ou menos se enquadram nesta definição. 

9. Exemplos de investimentos comumente considerados como equivalentes a 

caixa são as Notas do Tesouro, as notas promissórias comerciais (com-

mercial papers) e fundos de investimentos.... 

10. Nem todos os investimentos que se enquadram (na definição acima) devem 

ser necessariamente tratados como equivalentes a caixa. Cada empresa 

deverá estabelecer sua própria política quanto a que investimentos de cur-

to prazo com elevado grau de liquidez e que satisfaçam à definição do ar-

tigo 9 devem ser tratados como equivalente a caixa...” 

Independente do critério utilizado pela empresa, o importante é que o fluxo de caixa 

acompanhe a Contabilidade no que respeita a política adotada para a qualificação de um 

investimento como equivalente a caixa e, portanto, classificável no Disponível. Isto se 

faz necessário porque, sendo o fluxo de caixa um método de acompanhamento das vari-

ações do saldo do Disponível, o saldo desta conta apurado pela Contabilidade tem que 

ser idêntico ao saldo final do fluxo de caixa no mesmo período.  
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Quanto à forma de apuração, o fluxo de caixa pode ser obtido pelo método direto e pelo 

método indireto. 
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4. O fluxo de caixa pelo método direto 
O fluxo de caixa obtido pelo método direto é o produto final da integração das entradas 

e das saídas de caixa havidas nas subcontas do Disponível ao longo de um período. Sua 

equação genérica é: 

Saldo Inicial + Entradas – Saídas = Saldo Final 

Na equação acima as expressões “saldo inicial” e “saldo final” referem-se aos saldos do 

Disponível no início e no final do período considerado.  

O arcabouço do método direto é o plano de contas da Tesouraria, assim compreendido 

como uma estrutura em vários níveis que decompõe as entradas e as saídas em contas e 

subcontas de forma a permitir uma melhor visualização, análise e interpretação dos re-

sultados obtidos. O plano de contas da Tesouraria permite ainda: 

! A comparação do comportamento de uma conta em dois momentos diferentes do 

tempo; 

! A projeção de uma conta baseada em seu comportamento passado. 

Por permitir o acompanhamento e a projeção, dia a dia, das entradas, das saídas e dos 

saldos resultantes, o fluxo de caixa obtido pelo método direto é a base do planejamento 

financeiro feito pela Tesouraria.  

É importante que o saldo final do fluxo de caixa seja conciliado diariamente com o sal-

do do Disponível apurado pela Contabilidade. Este controle diário garante que não ocor-

reram omissões de lançamentos, lançamentos em duplicidade ou erros de digitação que 

acabariam por desfigurar o fluxo de caixa e comprometer sua análise e interpretação. 

Tal como acontece com o plano de contas da Contabilidade, a estrutura do plano de con-

tas da Tesouraria varia de empresa para empresa dependendo das características do ne-

gócio. Por outro lado, diferentemente do que acontece com o plano de contas da Conta-

bilidade, para o qual a legislação estabelece os contornos de seu formato, o plano de 
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contas da Tesouraria depende, quase que exclusivamente, do discernimento da pessoa 

que o estrutura. De forma ilustrativa, em uma empresa industrial, as contas de Entrada 

podem ser decompostas em: 

Recebido de Clientes – onde são registrados os valores efetivamente recebidos de clien-

tes pela venda de bens produzidos ou de serviços prestados; 

Outras Entradas Operacionais – onde são registrados os dividendos e os juros recebi-

dos, estes últimos referentes a aplicações financeiras;  

Entradas Patrimoniais – onde são registrados os aportes de capital em dinheiro recebi-

dos de acionistas, e as vendas de participações acionárias e de imobilizado; 

Entradas Financeiras – onde são registrados os resgates de aplicações financeiras, os 

empréstimos obtidos, o valor líquido referentes a duplicatas descontadas e as transferên-

cias de coligadas e controladas; 

Entradas Diversas – onde são registradas as entradas operacionais e não operacionais 

que não tenham sido registradas nas contas acima tais como reembolsos diversos, devo-

luções em dinheiro, prêmios de seguros, ressarcimentos e indenizações recebidas, etc. 

Estas contas de Entrada deverão ser decompostas em tantas subcontas quantas julgadas 

necessárias pela Tesouraria. De forma ilustrativa, as Saídas podem ser decompostas em: 

Saídas Administrativas – compreendendo as saídas referentes a aluguéis, despesas de 

condomínio, material de escritório, material de limpeza, etc.; 

Saídas Comerciais – compreendendo as saídas referentes a comissões, royalties, publi-

cidade e propaganda, etc.; 

Saídas Industriais – compreendendo as saídas referentes a todos os custos diretos e indi-

retos de fabricação exceto os que estiverem discriminados em outras contas deste plano 

de contas; 

Fornecedores - compreendendo as saídas referentes a pagamentos feitos a fornecedores 

nacionais e estrangeiros, 
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Folha e Encargos – compreendendo as saídas referentes a salários, encargos, rescisões e 

indenizações e benefícios concedidos aos empregados, espontaneamente ou por força de 

lei, tais como seguros de vida, seguro saúde, vale transporte, ticket refeição, etc.; 

Serviços de Terceiros – compreendendo as saídas referentes a serviços corporativos, 

assim entendidos como aqueles serviços que beneficiam a empresa como um todo e que 

portanto não tenham sido classificados em nenhuma outra conta, tais como, consultorias 

empresariais, manutenção predial, assessoria jurídica, etc.; 

Impostos e Taxas – compreendendo as saídas referentes a impostos e taxas tais como 

IPI, ICMS, PIS, Cofins, IRPJ, CSSL, etc.; 

Juros Pagos - os juros pagos referentes a operações financeiras; 

Saídas Financeiras –  compreendendo as amortizações de empréstimos e financiamen-

tos; 

Saídas Patrimoniais - compreendendo as saídas referentes aos dividendos pagos,  às 

prestações de operações de leasing financeiro e às aquisições de participações acionárias 

e de imobilizado. 

Saídas Diversas – compreendendo as saídas não classificáveis nas contas acima tais 

como reembolsos, devoluções e outros. 

TABELA 1 - Relatório do fluxo de caixa obtido pelo método direto 

 
Saldo Inicial 130.000 
mais 
Entradas 1.750.000 
   Recebido de Clientes 1.500.000 
   Entradas financeiras 250.000 
mais 
Saídas  (1.870.000)
   Saídas administrativas (70.000)
   Saídas comerciais (350.000)
   Folha, encargos e benefícios (175.000)
   Serviços de terceiros (50.000)
   Impostos e Taxas (125.000)
   Saídas financeiras (850.000)
   Saídas patrimoniais (250.000)
igual a 
Saldo Final 10.000 



 

 20

O quadro acima mostra como ficaria um dos relatórios do fluxo de caixa obtido pelo 

método direto. Neste relatório as contas estão apresentadas no primeiro nível, ou seja, 

não estão decompostas em suas subcontas. 

Nos relatórios do fluxo de caixa obtido pelo método direto, é recomendável segregar as 

entradas e saídas da atividade principal das demais entradas e saídas. Como veremos na 

próxima seção, isto é importante para que possamos analisar vários aspectos do fluxo de 

caixa. Chamaremos de entradas e saídas estruturais às entradas e saídas da atividade 

principal e de entradas e saídas conjunturais  às demais entradas e saídas.  

Para obtermos o fluxo de caixa estrutural, retiramos do fluxo de caixa realizado todas as 

entradas e todas as saídas que não pertencem à atividade principal. Somente são consi-

deradas entradas estruturais os recursos recebidos de clientes em decorrência das vendas 

de produtos ou serviços comercializados pela empresa. Somente são consideradas saídas 

estruturais as saídas decorrentes de pagamentos das despesas necessárias à realização da 

atividade principal.  

TABELA 2 - Fluxo de caixa estrutural 

 
Entradas 1.500.000 
   Recebido de Clientes 1.500.000 
mais5 
Saídas  (770.000)
   Saídas administrativas (70.000)
   Saídas comerciais (350.000)
   Folha, encargos e benefícios (175.000)
   Serviços de terceiros (50.000)
   Impostos e Taxas (125.000)

 

Ao adotarmos este critério de classificação das contas de entrada e de saída em estrutu-

rais e conjunturais em vez operacionais e não operacionais, estamos nos mantendo 

alinhados com a legislação brasileira em vigor, a qual manda que se classifique como 

componentes do resultado operacional, além do produto das vendas dos bens e serviços 

comercializados pela empresa, os dividendos recebidos de coligadas e subsidiárias e o 

resultado financeiro líquido, assim compreendido como o resultado líquido dos juros 

recebidos e pagos em conseqüência das operações e aplicações financeiras. Mais adian-

                                                 
5 No caso, estamos somando um valor negativo, o que equivale a uma subtração. 
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te, quando tratarmos da análise e interpretação do fluxo de caixa, discutiremos a impor-

tância desta distinção. 

O fluxo de caixa conjuntural compreende todas as demais entradas e saídas que fazem 

parte do fluxo de caixa realizado mas que não pertencem o fluxo de caixa estrutural. 

TABELA 3 - Fluxo de caixa conjuntural 

 
Entradas conjunturais 250.000 
   Entradas financeiras 250.000 
mais 
Saídas conjunturais (1.100.000)
   Saídas financeiras (850.000)
   Saídas patrimoniais (250.000)

 

Consolidando os dois fluxos de caixa, temos: 

TABELA 4 - O fluxo de caixa decomposto 

 
Saldo Inicial (1) 130.000 
mais 
Entradas estruturais 1.500.000 
   Recebido de Clientes 1.500.000 
mais 
Saídas estruturais (770.000)
   Saídas administrativas (70.000)
   Saídas comerciais (350.000)
   Folha, encargos e benefícios (175.000)
   Serviços de terceiros (50.000)
   Impostos e Taxas (125.000)
igual a 
Saldo do fluxo estrutural (2) 730.000 

Entradas conjunturais 250.000 
   Entradas financeiras 250.000 
mais 
Saídas conjunturais (1.100.000)
   Saídas financeiras (850.000)
   Saídas patrimoniais (250.000)
igual a 
Saldo do fluxo conjuntural (3) (850.000)

Saldo Final (1+2+3) 10.000 
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4.1 Análise e interpretação 
Quando a legislação societária brasileira determina que os dividendos recebidos de coli-

gadas e subsidiárias sejam tratados como contas operacionais, o faz por entender que, 

por ser a participação em outras sociedades parte do objetivo social da empresa, os divi-

dendos decorrentes destas participações são operacionais.  

No caso do resultado financeiro líquido, a legislação considera que as operações de fi-

nanciamento do capital de giro e as aplicações dos excessos de caixa são atividades as-

sessórias da atividade principal e, portanto, operacionais também. O mesmo tratamento 

tem sido adotado em alguns outros países. Além disto, nos países que já incorporaram o 

fluxo de caixa como relatório de apresentação obrigatória, este critério foi estendido ao 

fluxo de caixa.  

No entanto, este entendimento não tem sido unânime entre os estudiosos do assunto. 

Quando o FASB publicou o SFAS 95, em 1987, dos sete membros do Conselho que 

aprovou o texto final da norma, três apresentaram declaração de voto em separado na 

qual discordavam deste critério. Seu voto em separado afirmava que: 

“Os senhores Lauver, Leisenring e Swieringa discordam da exigência contida 

nesta norma de se classificar os juros e os dividendos recebidos e os juros pagos 

como fluxo de caixa da atividade operacional. Em sua opinião, os juros e os divi-

dendos recebidos representam retornos sobre investimentos em instrumentos re-

presentativos de débito e de participação acionária e que, portanto, deveriam ser 

classificados como entradas de atividades de investimento. Acreditam, ainda, que 

os juros pagos representam um custo de obtenção de recursos financeiros que 

deveriam ser classificados como saída das atividades de financiamento.” 

Apesar de pessoalmente concordarmos com este ponto de vista, seria imprudente adotar 

um procedimento em desacordo com as principais normas em vigor sobre o assunto. Por 

isso, ao invés de decompormos o fluxo de caixa realizado em fluxo de caixa operacional 

e não operacional, o decompusemos em fluxo de caixa estrutural e fluxo de caixa con-

juntural de forma isolar os efeitos do resultado financeiro líquido. 

Este procedimento é especialmente relevante em países onde, tal como ocorre no Brasil, 

as taxas nominais de juros ainda são muito elevadas. Nestas economias, ainda vemos 
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empresas nas quais os resultados das aplicações financeiras são mais importantes do que 

os resultados da atividade principal. Trata-se de uma situação perigosa pois basta que 

mude a conjuntura para que o resultado conjuntural desapareça e, aí, se a empresa não 

for estruturalmente saudável, corre o risco de se inviabilizar. Daí a análise do fluxo de 

caixa obtido pelo método direto começar com a distinção entre o que é o fluxo de caixa 

do negócio (estrutural) do que é o fluxo de caixa da empresa (conjuntural).  

4.1.1 Geração de caixa 
A primeira vista, pode parecer que o fluxo de caixa estrutural representa o fluxo de cai-

xa do negócio. Realmente representaria caso a empresa estivesse liquidando todos os 

seus compromissos no vencimento. No entanto, pode ser que a empresa esteja passando 

por um momento de dificuldades financeiras e, por isso, sendo obrigada a atrasar paga-

mentos. Para efeitos do fluxo de caixa, o atraso de um pagamento devido tem exatamen-

te o mesmo efeito de um empréstimo. Ora, se este empréstimo não for expurgado, não 

poderemos determinar a capacidade de geração de caixa do negócio. Este ajuste é feito 

“desalavancando” o fluxo de caixa, ou seja, considerando que todos os pagamentos ven-

cidos no período tenham sido pagos, mesmo que não o tenham.  

Pode acontecer também de a empresa ter pagado no período obrigações que tenham 

vencido em períodos anteriores. Estes pagamentos também distorcem a análise da capa-

cidade de geração de caixa do negócio no período. Para anular este efeito, ajustamos 

mais uma vez o fluxo de caixa estrutural, desta vez desconsiderando (ou seja, subtrain-

do) todos os pagamentos efetuados no período que se refiram a obrigações vencidas em 

períodos anteriores. O fluxo de caixa assim obtido é chamado de fluxo de caixa estrutu-

ral e desalavancado e representa o fluxo de caixa do negócio. Vejamos um exemplo. 

Suponhamos as seguintes informações adicionais em relação ao fluxo de caixa que vi-

mos analisando: 

! Fornecedores em atraso e pagos no período  50.000 

! Impostos vencidos e não pagos no período  30.000 

Para apurarmos o fluxo de caixa estrutural  e desalavancado, temos: 
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TABELA 5 - Fluxo de caixa estrutural e desalavancado 

 
Entradas estruturais 1.500.000 
   Recebido de Clientes 1.500.000 
mais  
Saídas estruturais (750.000) 
   Saídas administrativas (70.000) 
   Saídas comerciais (300.000)* 
   Folha, encargos e benefícios (175.000) 
   Serviços de terceiros (50.000) 
   Impostos e Taxas (155.000)** 
igual a  
Saldo do fluxo estrutural 750.000 

*R$350.000 - R$50.000 
**R$125.000+ R$30.000 

 

O relatório acima mostra que, apesar de a empresa no período ter destruído $120.000 

(=10.000 – 130.000) de caixa, o negócio gerou caixa em um montante de $750.000.   

Uma característica do fluxo de caixa estrutural e desalavancado é o fato de poder apre-

sentar saldos de caixa negativos, o que não acontece com o fluxo de caixa realizado da 

empresa.  De fato, se a empresa não dispões de recursos para liquidar seus compromis-

sos, ou faz um empréstimo ou atrasa pagamentos. Em qualquer das duas hipóteses seu 

saldo de caixa não fica negativo. E nem poderia ser diferente já que isto significaria que 

o saldo do Disponível estaria negativo, o que seria absurdo. Já os saldos do fluxo de 

caixa estrutural e desalavancado, por ser um fluxo virtual,  podem ser negativos e quan-

do isto ocorre, fornecem importantes informações sobre a saúde financeira do negócio e 

da empresa. 
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Figura 1 – Gráfico do fluxo de caixa estrutural e desalavancado 

Se as entradas do fluxo de caixa estrutural e desalavancado forem superiores às saídas, 

então o negócio gerou caixa no período. Caso contrário, dizemos que o negócio destruiu 

caixa no período.  



 

 25

Seria interessante rastrear os lançamentos feitos para tentar descobrir porque o caixa 

gerado pelo negócio não chegou à empresa. Isto pode ser feito por meio de uma concili-

ação de saldos na qual partindo do saldo do fluxo estrutural e desalavancado revertemos 

todos os lançamentos feitos e voltamos ao saldo final original. Neste caso temos que: 

TABELA 6 – Conciliação de saldos 

 
Saldo do fluxo estrutural e desalavancado  750.000 
mais  
Entradas conjunturais 250.000 
   Entradas financeiras 250.000 
mais  
Saídas conjunturais (1.120.000) 
   Saídas financeiras (870.000) 
   Saídas patrimoniais (250.000) 
igual a  
Saldo final (120.000) 

Quadro 1 - Conciliação de saldos 

No exemplo acima fica fácil perceber que o que impediu o  caixa gerado pelo negócio 

de chegar ao Disponível da empresa foram as saídas patrimoniais e, principalmente, a 

redução do estoque da dívida. 

É preciso não se esquecer que o fato de o negócio destruir caixa em determinados perí-

odos do ano pode ser um fato normal na vida da empresa. Empresas que possuem forte 

sazonalidade podem apresentar fluxo de caixa negativo na transição do período de ven-

das altas para o período de vendas baixas sem que isto signifique que o negócio é des-

truidor de caixa.  

O importante é que ao longo do ano ou do ciclo financeiro, o que for maior, o negócio 

seja gerador de caixa. A figura 2 mostra o fluxo de caixa estrutural e desalavancado de 

uma cadeia de lojas de departamento ao longo de um ano. Analisando o gráfico perce-

be-se que o fluxo de caixa da empresa passa por três situações distintas ao longo do ano: 

ora gera caixa, ora destrói e ora oscila entre pequenas gerações e pequenas destruições 

de caixa. No entanto, considerando o ano como um todo, o negócio é gerador de caixa. 
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                 Figura 2 – Gráfico do fluxo de caixa de uma empresa sazonal 

4.1.2 Dependência de capitais de terceiros 

Para os efeitos deste estudo, chamaremos de capitais de terceiros a todas e quaisquer 

entradas que não façam parte da atividade principal da empresa tais como empréstimos, 

juros sobre aplicações (no caso de instituições que não tenham como atividade principal 

a gestão de ativos), produto da venda de imobilizado ou participações acionárias, atrasos 

de pagamentos, aportes de capital dos acionistas, reembolsos de seguros, indenizações, 

etc. Estes recursos são ditos “de terceiros” porque, para efeitos do fluxo de caixa estru-

tural e desalavancado, são exógenos à atividade principal da empresa.  

Os capitais de terceiros se dividem em dois grupos: os capitais gravosos e os não gravo-

sos. Capitais gravosos são os recursos não espontâneos cujos juros são definidos e as 

condições de amortização do principal, conhecidas. Em outras palavras, são capitais que 

exigem retorno e podem levar a empresa à falência. São considerados capitais gravosos 

os empréstimos de curto e de longo prazo e quaisquer atrasos de pagamentos a fornece-

dores, instituições financeiras, fisco e outros.  

Todos os demais capitais de terceiros são considerados capitais não gravosos. Em ou-

tras palavras, são capitais que, embora possam exigir retorno (como no caso dos aportes 

de capitais por parte dos acionistas), não podem levar a empresa à falência. São exem-

plos de capitais não gravosos os aportes de capital por parte dos acionistas, o produto da 

venda de imobilizado ou participação acionária e juros efetivamente recebidos sobre 

aplicações financeiras. 

Vimos que os saldos de caixa do fluxo de caixa realizado nunca são negativos. Vimos 

também que isto não se aplica ao fluxo de caixa estrutural e desalavancado. Este, por ser 
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um mero exercício, pode apresentar saldos de caixa negativos. Os saldos de caixa nega-

tivos do fluxo de caixa estrutural e desalavancado dão a medida da dependência do ne-

gócio de capitais de terceiros. No gráfico do fluxo de caixa estrutural e desalavancado, a 

área situada abaixo do eixo horizontal representa a participação de capitais de terceiros 

no fluxo de caixa do negócio. 
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          Figura 3 - Dependência de capitais de terceiros 

Para avaliar com precisão o grau de dependência do negócio a capitais de terceiros te-

mos que desalavancar também o saldo inicial do fluxo de caixa. Não faze-lo distorceria 

os saldos diários já que parte do saldo inicial pode ser composto por capitais gravosos 

de terceiros. Isto é feito subtraindo do saldo inicial do fluxo de caixa o saldo devedor 

(sem considerar os juros provisionados) dos empréstimos no início do primeiro dia do 

período e o total das duplicatas descontadas e dos pagamentos em atraso naquela data. 

Assim, temos que: 

Saldo inicial desalavancado = Saldo inicial – Saldo devedor dos empréstimos de curto 

prazo – Total das duplicatas descontadas – Pagamentos em atraso  

Suponhamos que, no caso de nosso exemplo anterior, no início do primeiro dia do perí-

odo considerado a empresa possuísse: 

Saldo devedor de empréstimos de curto prazo  50.000 

Pagamentos em atraso     25.000 

Neste caso, o saldo inicial desalavancado seria: 
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TABELA 7 - Saldo inicial desalavancado 

 
Saldo Inicial 130.000 
menos 
Saldo devedor (50.000)
menos 
Pagamentos em atraso (25.000)
igual a 
Saldo inicial desalavancado 55.000 

 

Quando os saldos de caixa negativos do fluxo de caixa estrutural e desalavancado estão 

sendo financiados por recursos não gravosos de terceiros, isto traz incerteza ao negócio 

já que significa que um déficit estrutural de caixa está sendo coberto com recursos de 

natureza conjuntural. Neste caso, a fragilidade está no fato de um déficit estrutural estar 

sendo coberto com recursos conjunturais.  

Para ilustrar a gravidade potencial desta situação lembramos o que ocorreu na época da 

implantação do plano Real. Antes de julho de 1994, alguns segmentos econômicos eram 

beneficiados pelas elevadíssimas taxas de juros obtidas nas operações de “overnight”. 

Entre estes segmentos encontravam-se as empresas de seguro saúde a as de convênio-

refeição. Nos dois casos, as empresas recebiam de seus clientes muito antes de reembol-

sarem os fornecedores. No caso das empresas de seguro saúde este prazo chegava a 40 

dias durante os quais o dinheiro era aplicado a taxas que chegaram a ser superiores a 

2,5% ao dia! Algumas destas empresas possuíam déficits estruturais de caixa os quais 

eram cobertos pelos juros das aplicações (ou seja, recursos conjunturais).  

Com o advento do plano Real, a entrada em vigor da nova tabela do Imposto sobre Ope-

rações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF) sobre aplicações financeiras (que tributa em 

até 96% os ganhos financeiros de aplicações com menos de 30 dias de prazo) e, mais 

tarde, com a aprovação pelo Congresso Nacional da Contribuição Provisória sobre Mo-

vimentação Financeira a conjuntura mudou, a chamada “ciranda financeira” acabou e 

aquelas empresas que não possuíam uma geração estrutural de caixa fecharam ou passa-

ram por momentos de extrema dificuldade. 

Por outro lado, o fato de os saldos de caixa negativos do fluxo de caixa estrutural e de-

salavancado estarem sendo financiados por recursos gravosos de terceiros pode ser gra-
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ve porque pode significar que a empresa está aumentando sua dependência de emprés-

timos de curto prazo.  

Todas as vezes que uma empresa aumenta sua dependência empréstimos de curto prazo, 

dizemos que ela fragilizou sua estrutura de capital de giro. Isto acontece porque à medi-

da que o endividamento aumenta, também aumentam os juros devidos e sobram menos 

recursos para a amortização do principal da dívida. Pode chegar um momento em que 

100% do caixa gerado pelo negócio (ou seja, pelo fluxo de caixa estrutural e desalavan-

cado) é consumido no pagamento dos juros. Neste momento não restarão mais recursos 

para amortizar o principal da dívida e esta, se não houver um aumento acentuado do 

lucro ou um aporte de capital novo, tornar-se-á explosiva. 
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Figura 4 - A fragilização do capital de giro 



5. O fluxo de caixa pelo método indireto 
O fluxo de caixa obtido pelo método direto fornece algumas importantes informações 

a respeito do processo de formação liquidez. Além disto, por poder ser obtido diaria-

mente e permitir , dentro de certos limites, a projeção dia a dia das entradas e das saí-

das de caixa, constitui-se em instrumento insubstituível quando se trata de fazer o  pla-

nejamento financeiro.  

No entanto, por captar apenas o que circula pelo Disponível, o fluxo de caixa obtido 

pelo método direto possui um campo visual muito limitado. Vários são os eventos que 

podem estar atuando no sentido de liberar ou retirar recursos do fluxo de caixa. A ren-

tabilidade da empresa pode estar aumentando ou decaindo, seus estoques podem estar 

girando mais depressa ou mais devagar, a inadimplência dos clientes pode estar cres-

cendo ou diminuindo, a empresa pode esta dando mais ou menos prazo para seus clien-

tes liquidarem suas faturas e o fluxo de caixa obtido pelo método direto não tem a ca-

pacidade de, por si só, enxergar estes fatos. Tudo o que ele percebe é que o fluxo de 

caixa está melhorando ou piorando. Daí a importância do fluxo de caixa obtido pelo 

método indireto. 

5.1 Conceitos fundamentais  
Os saldos inicial e final dos fluxos de caixa obtidos tanto pelo método direto quanto 

pelo método indireto são idênticos. E nem poderia ser diferente já que ambos medem a 

evolução do saldo do Disponível ao longo do tempo. O que muda, como veremos, é a 

forma como são apresentados os fatos que liberam ou retiram recursos do fluxo de 

caixa. 

O fluxo de caixa obtido pelo método indireto parte da observação de que apenas dois 

fatos têm a capacidade de liberar ou retirar recursos do fluxo caixa: o lucro (ou o pre-
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juízo) e os fatos que provoquem variações nos saldos das contas do Ativo (menos o 

Disponível) e do Passivo.  

Todo lucro contribui para a geração de caixa. Chamamos de Geração Interna de Caixa 

ao caixa que seria gerado pelo lucro líquido (ou destruído pelo prejuízo) caso a varia-

ção de todas as demais contas tanto do Ativo quanto do Passivo fosse igual a zero. A 

Geração Interna de Caixa em um determinado exercício é calculada somando-se ao 

lucro líquido do exercício (ou seja, ao lucro do exercício deduzido da provisão para o 

pagamento do Imposto de Renda e da Contribuição Social Sobre o Lucro) as despesas 

que não geraram saída de caixa e subtraindo as receitas que não geraram entrada de 

caixa. De forma esquemática, temos, então, que: 

TABELA 8 - A Geração Interna de Caixa 

 

Lucro líquido do exercício  
mais 
Despesas apropriadas (depreciações, amortizações, exaustões, despesas 
pagas antecipadamente, etc.) 

Despesas provisionadas (13o. salário, férias, etc.) 

Prejuízo na venda de investimento ou de imobilizado 

Prejuízos de equivalência patrimonial 

menos 
Receitas provisionadas 

Apropriações de receitas antecipadas 

Lucro na venda de investimento ou de imobilizado 

Lucros de equivalência patrimonial 

igual a  

Geração interna de caixa 
 

Para facilitar a análise da Geração Interna de Caixa é recomendável decompô-la em 

seus elementos mais simples de forma a separar o que é estrutural do que é 

conjuntural. Assim, a Geração Interna de Caixa compreende: 

! Fluxo da atividade principal; 

! O fluxo financeiro; 
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! Fluxo das participações acionárias (dividendos recebidos ou resultado da 

equivalência patrimonial ajustado pela subtração dos dividendos recebidos). 

A Geração Interna de Caixa representa o caixa gerado pelo Lucro Operacional 

independente das variações havidas nos saldos das contas do Ativo ou do Passivo. 

Embora os objetivos do fluxo de caixa da atividade principal sejam os mesmos do 

EBITDA, ou seja, apurar o caixa gerado pelo negócio, difere deste em três pontos: 

1. O EBITDA parte do lucro operacional antes dos impostos. O fluxo de caixa da 

atividade principal parte do lucro líquido do Imposto de Renda e da 

Contribuição Social sobre o Lucro. 

2. O fluxo de caixa da atividade principal não inclui o fluxo das aprticipações 

acionárias; o EBITDA, incui. 

3. O fluxo de caixa da atividade principal expurga os efeitos de todas as despesas 

que não geraram saída de caixa e de todas as entradas que não geraram entrada 

de caixa; o EBITDA só expurga os efeitos da depreciação e da amortização. 

Este detalhe representa um grande avanço do fluxo de caixa da atividade 

principal em relação ao EBITDA. 

Por outro lado, a soma dos saldos das contas do Ativo é idêntico à soma dos saldos das 

contas do Passivo em conseqüência do princípio das partidas dobradas. Temos assim 

que: 

Disponível + Realizável + Permanente = Exigível + Patrimônio Líquido 

donde, 

Disponível = Exigível + Patrimônio Líquido - Realizável – Permanente 

Se esta equação é verdadeira, então também é verdade que 

∆Disponível = ∆Exigível + ∆Patrimônio Líquido - ∆Realizável – ∆Permanente 
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Como na equação acima as contas do Passivo estão precedidas de um sinal positivo, 

quando seus saldos aumentam, se nada mais se alterar, o saldo do Disponível aumenta 

também. 

 

∆ Disponível =  ∆ Exigível + ∆ Patrimônio Líquido – ∆ Realizável – ∆ Permanente 

Por outro lado, como na equação acima as contas do Ativo estão precedidas de um 

sinal negativo, quando seus saldos aumentam, caso nada mais se altere, o saldo do 

Disponível diminui. 

 

∆ Disponível =  ∆ Exigível + ∆ Patrimônio Líquido – ∆ Realizável – ∆ Permanente 

 

Resumindo, temos que: 

! Todo o aumento do saldo de qualquer conta do Passivo aumenta o saldo do Dispo-

nível, ou seja, libera recursos para o caixa; 

! Toda a redução no saldo de qualquer conta do Passivo reduz o saldo do Disponível, 

ou seja, retira recursos do caixa; 

! Todo o aumento no saldo de qualquer conta do Ativo que não seja Disponível reti-

ra recursos do caixa; 

! Todo a redução no saldo de qualquer conta do Ativo que não seja Disponível libera 

recursos para o caixa. 

5.1.2 Quadros Auxiliares 
Diversos quadros auxiliares são usados na preparação do fluxo de caixa pelo método 

indireto. Estes quadros têm por objetivo decompor as variações dos saldos das diversas 

contas em seus elementos constitutivos de forma a permitir a visualização do processo 
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de formação destes saldos. Alguns dos quadros auxiliares mais utilizados para esta 

finalidade são: 

TABELA 9 – Quadro de demonstração das mutações do Patrimônio Líquido 

 
 

 
(em $000) 

  

  
 Capital Capital a Reserva Lucros Total 
 Social Realizar Legal Acumulados  

Saldo em 31/12/x1 26.167 (3.342) 388 5.494 28.707 
   Lucro Líquido do Exercício 207 3.939 4.146 
   Aumento de Capital  
      Com Reservas de Lucro 5.882 (388) (5.494) 0 
      Com Novas Subscrições 14.791 (2.659)  12.132 
   Dividendos (R$0,97 por ação) (1.036) (1.036)
Saldo em 31/12/x2 46.840 (6.001) 207 2.903 43.949 

 

TABELA 10 – Quadro de Demonstração das mutações do Passivo Financeiro 

 
(em $000)  

  
 Empréstimos Financiamentos Total 

Saldo em 31/12/x1 89.160 89.160 
   Acréscimos 25.500 16.000 41.500 
   Reduções (5.000) (5.000) 
   Juros Apropriados 80 80 
   Variações Cambiais 928 334 1.262 
Saldo em 31/12/x2 110.588 16.414 127.002 

 

TABELA 11 - Quadro de demonstração das mutações do Imobilizado 

 
 

 Saldo em Acréscimos Baixas Saldo em 
 20x1   20x2 

Custo 180.696 36.766 (12.200) 205.262 
Depreciação Acumulada (30.500) (10.104) 934 (39.670) 
Total 150.196 26.662 (11.266) 165.592 

  

5.2 O SFAS 95 
O SFAS 95 é um caso particular do fluxo de caixa obtido pelo método indireto. Como 

veremos nesta seção, o SFAS 95 basicamente reuniu a Geração Interna de Caixa e a 
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Geração Operacional de Caixa em uma mesma conta – a Geração de Caixa das Ativi-

dades Operacionais – e dividiu a Geração não Operacional de Caixa em duas contas – 

a Geração de Caixa das Atividades de Financiamento6 e a Geração de Caixa das Ativi-

dades de Investimento. 

Oficialmente a discussão em torno da apresentação de um relatório de fluxo de caixa 

dentro do âmbito do FASB começou em dezembro de 1980 com a publicação de um 

memorando para discussão intitulado “Demonstrativo do fluxo de fundos, liquidez e 

flexibilidade financeira”. Dentre os pontos abordados por este documento estavam (a) 

o conceito do que são “fundos” a ser adotado para efeito de determinação do fluxo de 

fundos, (b) quais as transações que têm impacto sobre o caixa e que, portanto, devam 

ser incluídas naquele relatório, (c) a abordagem a ser adotada, (d) a forma de apresen-

tação, (e) a apresentação destacada do fluxo de fundos sobre as atividades de investi-

mentos e (f) a apresentação de indicadores do fluxo de fundos.  

Este documento foi submetido à apreciação das empresas interessadas, as quais apre-

sentaram várias sugestões. Fruto das discussões originadas em torno do documento 

original, o FASB publicou em Novembro de 1981 uma minuta denominada “Relatório 

de receitas, fluxo de caixa e posição financeira das empresas”. A principal sugestão 

deste documento foi que o relatório de fluxo de fundos enfocasse o fluxo de caixa e 

não as alterações observadas no capital de giro.  

A cada nova minuta que era submetida à discussão, o FASB recebia críticas e suges-

tões, analisava-as e emitia um novo documento incorporando as idéias julgadas perti-

nentes. No entanto, decidiu que, no âmbito do FASB, o demonstrativo do fluxo de 

caixa deveria ser tratado apenas como uma norma contábil. E mais, decidiu ainda que 

somente após receber um parecer voluntário do Financial Executives Institute (FEI) 

daria prosseguimento ao projeto de norma iniciado em 1980. 

Em 1984, a Fundação de Pesquisas Financeiras do FEI publicou o documento “O de-

monstrativo de fluxo de fundos: estrutura e utilização”. Este estudo apontou os diferen-

tes conceitos adotados pelas empresas consultadas, entre eles as definições do que são 

“fundos”, o que é “caixa” e “fluxo de caixa das operações”.  
                                                 
6 Como foi dito na seção 4.1, o resultado financeiro líquido não faz parte do Fluxo das Atividades de 
Financiamento mas sim do Fluxo das Atividades Operacionais. 
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Em abril de 1985 o FASB incluiu em sua agenda a elaboração de um projeto de norma 

para a elaboração do demonstrativo do fluxo de caixa cujo escopo fosse limitado a (a) 

estabelecer os objetivos deste demonstrativo, (b) definir os principais componentes do 

fluxo de caixa a serem apresentados neste demonstrativo e (c) decidir se este demons-

trativo deveria fazer parte do conjunto de demonstrativos financeiros de publicação 

obrigatória pelas empresas.  

Em maio de 1985 o FASB formou um grupo de trabalho para estudar o assunto e, em 

julho de 1986 foi publicada a primeira minuta da norma denominada “O Demonstrati-

vo do Fluxo de Caixa” a qual propunha que este relatório substituísse o DOAR no con-

junto de documentos de publicação obrigatória pelas empresas. Este documento foi 

submetido a várias associações de classes, recebeu e analisou mais de 450 críticas e 

sugestões  e deu origem à versão final do FAS 95, o qual foi publicado em novembro 

de 1987 para entrar em vigor nos demonstrativos contábeis referentes a exercícios ter-

minados a partir de 15 julho de 1988. 

 O que a cronologia apresentada deixa claro é a preocupação e o cuidado que o FASB 

teve em preparar uma boa norma contábil. Apesar disto, o documento original não 

obteve consenso  dentre os membros do FASB que aprovaram sua versão final. No 

entanto, para entender as posições dissidentes, temos que primeiro conhecer o docu-

mento original. 

5.2.1  O Sumário 

O sumário do FAS 95 começa informando que: 

“Esta norma determina que o demonstrativo de fluxo de caixa classifique as entradas 

e as saídas de caixa em contas que indiquem se estes recursos advêm de atividades 

operacionais, de investimento ou de financiamento e define cada uma destas categori-

as”. 

Prossegue afirmando que: 

“Esta norma recomenda que as empresas informem o fluxo de caixa das atividades 

operacionais pelo método direto evidenciando as principais contas de entrada e de 

saída. As empresas que optarem por não apresentar as entradas e as saídas de caixa 
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operacionais pelo método direto poderão faze-lo pelo método indireto ajustando o 

lucro líquido excluindo os efeitos (a) das apropriações das entradas e saídas de caixa 

operacionais havidas e das provisões das entradas e saídas de caixa operacionais 

esperadas e  (b) de todos demais  itens que estejam incluídos no lucro líquido e que 

não tenham gerado entradas ou saídas de caixa operacionais”. 

Recomenda ainda que: 

“Se for utilizado o método direto, deverá ser apresentada em separado uma reconcili-

ação do lucro líquido com o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais”. 

 Fica claro, portanto,  que a recomendação de se apresentar as entradas e saídas pelo 

método direto se restringe ao fluxo de caixa das atividades operacionais, não havendo 

qualquer menção a procedimento semelhante quando se trata do fluxo de caixa das 

atividades de financiamento e de investimento, as quais deverão ser apuradas pelos 

método indireto. 

5.2.2  Foco no caixa e no equivalente a caixa 

O artigo 7 da norma recomenda que: 

“O demonstrativo do fluxo de caixa deve explicar as variações do ‘caixa’ e dos ‘equi-

valentes a caixa’  havidas durante o período”. 

Em nota explicativa, a norma esclarece que: 

“Consistente com o uso comum, ‘caixa’ inclui não apenas dinheiro em espécie mas 

também depósitos a vista em bancos ou outras instituições. ‘Caixa’ inclui também 

outras contas que possuam as mesmas características gerais dos depósitos a vista no 

sentido de que o cliente pode depositar fundos adicionais a qualquer tempo ou efeti-

vamente sacar fundos a qualquer momento sem aviso prévio ou penalidade”. 

Finalmente, o artigo 7 termina afirmando: 

“A norma usará os termos ‘caixa’e ‘equivalente a caixa’ em vez de termos ambíguos 

tais como ‘fundos’. Os saldos de caixa e equivalente a caixa no início e no final do 

período constantes do demonstrativo de fluxo de caixa devem coincidir com os saldos 

de contas similares constantes dos demonstrativos financeiros nas mesmas datas”. 
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Fica claro pelo texto acima que o SFAS 95 define de forma implícita o fluxo de caixa 

como sendo o método que registra as variações do saldo do que chamamos no Brasil 

de “Disponível”. 

Prosseguindo, a norma define no artigo 8: 

“Para fins desta norma, são considerados equivalentes a caixa as aplicações de curto 

prazo e alta liquidez que satisfaçam cumulativamente às seguintes duas condições: 

a. Sejam prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa; 

b. Estejam tão próximos de seu vencimento que os riscos de variação de seu valor de 

mercado devido a variações de taxas de juros sejam insignificantes.”  

De um modo geral, apenas investimentos cujo prazo original de vencimento for de três 

meses ou menos se qualificam nesta categoria”. 

Finalmente, o artigo 10 admite: 

“Nem todos os investimentos que se qualificam como equivalentes a caixa precisam 

ser tratados como tal. Cada empresa deverá estabelecer sua própria política no que 

diz respeito a quais investimentos de curto prazo e alta liquidez que satisfaçam à defi-

nição do artigo 9 e que devam ser tratados como equivalentes a caixa.”  

Conclui-se, portanto, que, no que diz respeito a que investimentos devam ser 

classificados no Disponível, o FAS 95 é bastante flexível e que, apesar de fazer 

recomendações de ordem geral, deixa para cada empresa a liberdade de, dentro de 

certos limites, decidir sobre sua própria política de classificação de investimentos de 

curto prazo. 

5.2.3  Fluxo das atividades de investimento 

Os artigos 15, 16 e 17 estabelecem: 

15.  As atividades de investimento incluem  o empréstimo de recursos  e o re-

cebimento de recursos emprestados, a aquisição e a venda de instru-

mentos representativos de débito ou de direitos societários e de terre-

nos, prédios, máquinas e outros ativos produtivos, ou seja, ativos man-
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tidos ou usados na produção de bens ou serviços comercializados pela 

empresa (isto é, que não façam parte do almoxarifado de material de 

suprimento). 

16.  São consideradas entradas de caixa provenientes de atividades de inves-

timento: 

a. O produto do recebimento de recursos emprestados ou venda de di-

reitos creditícios sobre recursos emprestados ou de instrumentos de 

débito7 (desde que não estejam classificados como equivalentes a 

caixa) que tenham sido adquiridos pela empresa; 

b. O produto da venda de instrumentos representativos de direitos so-

cietários em outras empresas e de retornos de investimentos feitos 

nestes papéis; 

c. O produto da vendas de terrenos, prédios, máquinas e outros ativos 

produtivos. 

17. São consideradas saídas de caixa provenientes de atividades de investi-

mento: 

a. Saídas decorrentes de empréstimos feitos a outras empresas ou com-

pra de instrumentos de débito (desde que não estejam classificados 

como equivalentes a caixa); 

b. Saídas decorrentes da compra de instrumentos representativos de di-

reitos societários em outras empresas; 

c. Saídas decorrentes de compra de terrenos, prédios, máquinas e ou-

tros ativos produtivos não importando se o pagamento tenha sido fei-

to no momento, um pouco antes ou um pouco depois  da aquisição. 

Analisando o texto acima, concluímos que, em resumo, são consideradas atividades de 

investimento as variações nos saldos das contas do Ativo não Operacional descrito na 
                                                 
7  O SFAS 95 refere-se a o resgate ou à venda de direitos creditícios de títulos de crédito tais como 

debêntures, ADR’s e similares. 
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subseção 5.1.2. 

5.2.4 Fluxo das atividades de financiamento 

Os artigos 18, 19 e 20 determinam: 

18 – As atividades de financiamento incluem a obtenção de recursos dos a-

cionistas e o pagamento a eles de retornos sobre ou decorrentes destes 

investimentos; empréstimos obtidos e as amortizações do principal de-

vido ou outras formas de acertos destas obrigações; obtenção de recur-

sos e pagamentos de instrumentos de dívidas de longo prazo. 

19 – São consideradas entradas decorrentes das atividades de financiamen-

to: 

a. O produto da venda instrumentos representativos de participação a-

cionária; 

b. O produto da venda de debêntures, hipotecas, letras e outras formas 

de empréstimos de curto e de longo prazos; 

20 – São consideradas saídas decorrentes das atividades de financiamento: 

a. Pagamentos de dividendos ou outras formas de distribuições aos a-

cionistas inclusive sob a forma de  recompra de ações; 

b. Amortização do principal dos empréstimos; 

c. Outros pagamentos de principal feitos a credores de longo prazo. 

Analisando o texto acima, concluímos que, em resumo, são consideradas atividades de 

financiamento as variações nos saldos das contas do Passivo não Cíclico descrito na 

seção 5.1.2.  

5.2.5 Fluxo das atividades operacionais 

Os artigos 21, 22 e 23 definem: 
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21 – As atividades operacionais incluem todas as transações e outras ocor-

rências que não sejam definidas como atividades de investimento ou de 

financiamento nos artigos de 15 a 20. As atividades operacionais nor-

malmente envolvem a produção e a entrega de bens e a prestação de 

serviços. O fluxo de caixa das atividades operacionais geralmente se 

referem ao caixa gerado pelas transações e outras ocorrências que en-

tram na determinação do lucro operacional. 

22 – As entradas de caixa decorrentes das atividades operacionais são: 

a. Recursos recebidos de clientes pela venda de bens ou serviços, in-

clusive os referentes ao desconto de duplicatas de curto ou de longo 

prazo decorrentes destas vendas; 

b. Recursos recebidos a título de retornos sobre empréstimos feitos ou 

aplicações em instrumentos de débito ou ações de outras empresas: 

juros ou dividendos; 

c. Todas as demais entradas de caixa que não sejam decorrentes de 

transações definidas como sendo atividades de investimento ou de 

financiamento tais como quantias recebidas em decorrência de a-

cordos judiciais, indenizações recebidas de seguradoras a título de 

reembolso de sinistros, exceto aquelas diretamente relacionadas 

com as atividades de investimento ou de financiamento tais como a 

destruição de um prédio e devoluções de fornecedores. 

23 -  As saídas de caixa decorrentes das atividades operacionais são: 

a. Pagamentos a fornecedores pela aquisição de matérias primas ou 

materiais de revenda, inclusive o pagamento de duplicatas de curto 

ou de longo prazo emitidas pelos fornecedores e relativas àquelas 

matérias primas ou materiais de revenda; 

b.  Pagamentos efetuados a outros fornecedores e empregados pelo 

fornecimento de materiais e serviços; 
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c. Pagamentos feitos ao governo a título de impostos, taxas, multas e 

assemelhados; 

d. Pagamentos feitos a credores em decorrência de financiamentos su-

jeito ao pagamento de juros; 

e. Todos os demais pagamentos que não sejam decorrentes de transa-

ções definidas como sendo de atividades de investimento ou de fi-

nanciamento tais como acordos judiciais, contribuições de caridade 

e reembolso em dinheiro feito a clientes. 

Como foi dito na seção 3.2 não houve consenso entre os membros da Comissão que 

aprovou o texto final do SFAS 95 a inclusão no fluxo de caixa das atividades opera-

cionais das receitas e das despesas financeiras e dos dividendos recebidos de coligadas 

e controladas. 

5.2.6 Considerações finais 

Ao definir os objetivos do demonstrativo do fluxo de caixa, o SFAS 95 ressalta em seu 

artigo 5: 

5.    As informações contidas no demonstrativo do fluxo de caixa, quando u-

sadas juntamente com as informações, notas explicativas e quadros au-

xiliares fornecidos pelos demais demonstrativos financeiros deverão 

permitir tanto os investidores quanto os credores e outras partes inte-

ressadas a (a) avaliar a capacidade de a empresa gerar fluxos de caixa 

positivos no futuro, (b) avaliar a capacidade de a empresa saldar suas 

obrigações, pagar dividendos bem como sua necessidade de financia-

mentos externos, (c) avaliar as razões das diferenças observadas entre 

o lucro líquido e o caixa gerado pelo lucro líquido, (d) avaliar o impac-

to que os investimentos e os financiamentos tiveram sobre a posição fi-

nanceira da empresa no período considerado”. 

Ora, ao permitir que sejam incluídas em uma mesma classificação um fluxo de caixa 

de natureza estrutural (como é o caso do fluxo de caixa gerado pela atividade princi-
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pal) e fluxos de caixa conjunturais (como é o caso do resultado financeiro líquido) o 

SFAS 95 corre o risco de não cumprir os objetivos a que se propôs em seu artigo 5.  

Este problema é especialmente relevante no caso brasileiro onde as taxas de juros, his-

toricamente elevadas, fazem com que, muitas vezes, os resultados financeiros superem 

os resultados da atividade principal da empresa.  

Uma sugestão que se adotada daria mais transparência ao relatório do fluxo de caixa 

seria a criação de subcontas que permitissem decompor os diversos fluxos de caixa da 

empresa. Neste caso teríamos: 

 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais 

   Fluxo de caixa da atividade principal 

   Fluxo de caixa das atividades financeiras 

   Fluxos de caixa das participações acionárias 

   Variação da necessidade de capital de giro 

 Fluxo das Atividades de Investimento 

   Variações do realizável de longo prazo 

   Variações do Permanente 

Fluxo das Atividades de Financiamento 

   Variações do Passivo Financeiro 

   Variações do Patrimônio Líquido 

5.2.7 Exemplo ilustrativo 
Nesta seção é apurado, a título de ilustração, o fluxo de caixa pelo método indireto de 

uma empresa comercial. Os quadros abaixo representam o Balanço Patrimonial, o 

Demonstrativo de Resultados e o Demonstrativo de Mutação do Patrimônio Líquido  

em dois exercícios não especificados: 
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TABELA 12 – Balanço Patrimonial 

 
  Exercício 1 Exercício 2 

Ativo  
Disponível 988.296 931.678 

Caixa e Bancos 360.948 201.744 
Aplicações 627.348 729.934 

Realizável 4.610.242 4.332.390 
Recebíveis 968.388 895.162 
Estoques 3.506.562 3.275.546 
Outras Contas a Receber 135.292 161.682 

Permanente 1.063.128 1.277.775 
Investimentos 54.390 54.390 
Imobilizado 984.978 1.154.364 
Diferido 23.760 69.021 

Total do Ativo 6.661.666 6.541.843 

 
Passivo  
Exigível 2.456.007 2.020.224 

Folha e Encargos 85.043 86.832 
Empréstimos 456.000 229.700 
Fornecedores 1.861.714 1.612.396 
Outras Contas a Pagar 53.250 91.296 

Patrimônio Líquido 4.205.659 4.521.619 
Capital Social 3.273.726 3.273.726 
Reservas 212.000 212.000 
Lucros Acumulados 719.933 1.035.893 

Total do Passivo 6.661.666 6.541.843 

 

 

TABELA 13 – Demonstrativo de resultado do exercício 

 
Exercício 1 Exercício 2 

Venda Bruta 13.150.500 11.870.140 
menos  
Dedução da Vendas (3.115.352) (2.967.536) 
igual a  
Venda Líquida 10.035.148 8.902.604 
menos  
Custo da Mercadoria Vendida (8.563.393) (7.437.432) 
igual a  
Lucro Bruto 1.471.755 1.465.172 
menos  
Custos Fixos (637.821) (651.240) 
igual a  
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Lucro Operacional antes dos juros 833.934 813.932 
menos  
Resultado não Operacional 47.802 (61.484) 
Receita Financeira 21.834 26.696 
Despesa Financeira (34.814) (29.010) 
igual a  
Lucro antes o IRPJ e CSSL 868.756 750.134 
menos  
IRPJ e CSSL (262.811) (229.519) 
igual a  
Lucro Líquido 605.945 520.615 

 
 

TABELA 14 – Quadro demonstrativo das mutações do Patrimônio Líquido 

 
 Capital Capital a Reserva Lucros Total 
 Social Realizar Legal Acumulados  

Saldo em 31/12/x1 2.273.726 600.000 1.025.988 3.899.714 
   Lucro Líquido do Exercício 605.945 605.945 
   Aumento de Capital  
      Com Reservas de Lucro 1.000.000 (388.000) (612.000) 
      Com Novas Subscrições  
   Retirada dos acionistas (300.000) (300.000)
Saldo em 31/03/x2 3.273.726 212.000 719.933 4.205.659 
   Lucro Líquido do Exercício 520.615 520.615 
   Aumento de Capital  
      Com Reservas de Lucro  
      Com Novas Subscrições  
   Retirada dos acionistas (204.655) (204.655)
Saldo em 31/06/x2 3.273.726 212.000 1.035.893 4.521.619 

 
 
Além das informações acima são fornecidos os seguintes quadros auxiliares: 
 

TABELA 15– Quadro demonstrativo das mutações do imobilizado 

 
 Saldo Final Acréscimos Baixas Saldo Final 

 Exercício 1   Exercício 2 

Custo 2.408.519 424.218 (200.000) 2.632.737 
Depreciação Acumulada (1.423.541) (86.018) 31.186  (1.478.373) 
Total 984.978 338.200 (168.814) 1.154.364 
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TABELA 16 - Quadro demonstrativo das mutações das aplicações financeiras 

 
Aplicações 

Saldo em 31/03/x2 627.348
   Acréscimos 275.890
   Reduções (200.000)
   Juros Provisionados 26.696 
   Variações Cambiais 
Saldo em 31/06/x2 729.934

 

 

TABELA 17 – Quadro demonstrativo das mutações do Passivo Financeiro 

 
Empréstimos

Saldo Final Exercício 1 456.000
   Acréscimos 
   Reduções (241.530)
   Juros Provisionados 15.230 
   Variações Cambiais 
Saldo Final Exercício 2 229.700

 
Sabe-se ainda que: 

! No Exercício 2 a empresa vendeu por $107.330 um item do imobilizado que havia 

sido adquirido por $200.000 e cuja depreciação acumulada montava, na data da 

venda, a $31.186, apurando um prejuízo de $61.484. 

! A provisão de férias e 13o. salário (e seus encargos) representa $21.527 do total do 

saldo de da conta Folha e Encargos no Exercício 2. 

! A empresa recebeu $8.500 de dividendos sobre seus investimentos. 

Para obter o fluxo de caixa pelo método indireto, apura-se inicialmente a variação dos 

saldos das diversas contas do Ativo e do Passivo conforme ilustrado no quadro abaixo: 

TABELA 18 – Variação das contas do Ativo e do Passivo 

 
   Exercício 1 Exercício 2 Variação 

Aivo  
Disponível 988.296 931.678 (56.618) 

 Caixa e Bancos 360.948 201.744 (159.204) 

 Aplicações 627.348 729.934 102.586 
Realizável 4.610.242 4.332.390 (277.852) 
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 Recebíveis 968.388 895.162 (73.226) 

 Estoques 3.506.562 3.275.546 (231.016) 

 Outras Contas a Receber 135.292 161.682 26.390 
Permanente 1.063.128 1.277.775 214.647 

 Investimentos 54.390 54.390  

 Imobilizado 984.978 1.154.364 169.386 

 Diferido 23.760 69.021 45.261 

 Total do Ativo 6.661.666 6.541.843 (119.823) 

  
Passivo  
Exigível 2.456.007 2.020.224 (435.783) 

 Folha e Encargos 85.043 86.832 1.789 

 Empréstimos 456.000 229.700 (226.300) 

 Fornecedores 1.861.714 1.612.396 (249.318) 

 Outras Contas a Pagar 53.250 91.296 38.046 
Patrimônio Líquido 4.205.659 4.521.619 315.960 

 Capital Social 3.273.726 3.273.726  

 Reservas 212.000 212.000  

 Lucros Acumulados 719.933 1.035.893 315.960 

 Total do Passivo 6.661.666 6.541.843 (119.823) 

 

De posse destes dados e com base nas informações contidas nos quadros auxiliares 

prepara-se o fluxo de caixa, que, em sua forma final será:  

TABELA 19- Fluxo de Caixa obtido pelo SFAS 95 

 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 720.530 

 Fluxo de caixa da atividade principal 652.272 
  Lucro Líquido 520.615 
  (-) Resultado financeiro líquido (12.916) 
  (-) Dividendos recebidos (8.500) 
  (+) Depreciação 54.832 
  (+) Juros provisionados sobre operações financeiras 15.230 
  (+) Provisão de férias e 13o.salário 21.527 
  (+) Prejuízo na venda de imobilizado 61.484 
 Fluxo das Atividades Financeiras 12.916 
  Juros recebidos 26.696 
  Juros pagos (13.780) 
 Fluxo das Participações Acionárias 8.500 
  (+) Dividendos recebidos 8.500 
 Variação da Necessidade de Capital de Giro 46.842 
  Recebíveis 73.226 
  Estoques 231.016 
  Outras contas a receber (26.390) 
  Fornecedores (249.318) 
  Folha e Encargos (19.738) 
  Outras contas a pagar 38.046 

mais  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (330.963) 
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 Variações do Permanente (330.963) 
  Imobilizado (224.218) 
  Lucro na venda de imobilizado (61.484) 
  Ativo diferido (45.261) 

mais  
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (446.185) 

 Variações do Passivo Financeiro (241.530) 
  Empréstimos (241.530) 
 Variações do Patrimônio Líquido (204.655) 
  Lucros distribuídos (204.655) 

igual a  
FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO (56.618) 
mais  
SALDO INICIAL 988.296 
igual a  
SALDO FINAL 931.678 

 

No fluxo de caixa acima os saldos apresentados foram obtidos como se segue: 

1. O lucro líquido de R$520.615 foi tirado do DRE do exercício 2 

2. O resultado financeiro líquido representa a diferença entre a receita financeira 

(R$26.696) e a despesa financeira  (R$29.010) e mais os juros provisionados 

(R$15.230) conforme o DRE do exercício 2 e a Tabela 17. 

3. Os dividendos recebidos de R$8.500 foram informados. 

4. A depreciação de R$ 54.832 representa a diferença da depreciação acumulada de-

talhada na Tabela 15. 

5. Os juros provisionados sobre operações financeiras (R$15.230) está informado na 

Tabela 18. 

6. A provisão de feris e 13º salário (R$21.527) foi informada. 

7. O prejuízo na venda de imobilizado de R$61.484 representa a diferença entre o 

preço de venda (R$107.330) mais a depreciação acumulada (R$31.186) menos o 

preço de aquisição (R$200.000). 

8. O valor retirado do fluxo de caixa pela conta “Folhas e Encargos” (R$19.738) é o 

resultado da diferença de saldos dos exercícios 1 e 2 (R$1.789) ajustado pela pro-

visão de férias e 13º salário (R$21.527). 
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9. O valor retirado do fluxo de caixa pela conta “Empréstimos” refere-se à amortiza-

ção de empréstimos conforme a Tabela 17. 

10. O valor retirado do fluxo de caixa pela conta “Imobilizado” representa a diferença 

entre os acréscimos havidos no período (R$424.218) e as baixas (R$200.000) ha-

vidos no período conforme a tabela 17. 

11. Os lucros distribuídos no valor de R$204.655 estão explicados na tabela 14. 

Os demais valores representam a diferença de saldos das contas do Ativo e do Passivo 
nos exercícios 1 e 2. 

 

Além disto, a apresentação de quadros auxiliares decompondo as variações das contas 

de Patrimônio Líquido, os Passivos Financeiros de curto e de longo prazo e o Ativo 

Permanente facilitariam muito a análise do demonstrativo do fluxo de caixa. 

5.3 Análise e interpretação 
Um relatório não interpretado ainda não é uma informação; é apenas um dado. A ri-

queza do fluxo de caixa obtido pelo método indireto reside no fato de fornecer uma 

radiografia do processo de formação de caixa na empresa e da forma como esta está 

sendo administrada. 

5.3.1 Interpretando o Fluxo da Atividade Operacional 
Zuinglio (2001:121) propõe um modelo de análise do fluxo de caixa baseado em índi-

ces. Segundo o autor, estes índices são divididos em dois grupos: os índices de sufici-

ência e os índices de eficiência. Os índices de suficiência revelariam “a adequação dos 

fluxos de caixa em saldar os compromissos da empresa”. Já os índices de eficiência 

revelariam a capacidade de a empresa “gerar fluxos de caixa em relação aos anos ante-

riores, bem como em relação a outras empresas do mesmo setor, ou em relação a ou-

tros setores”. Aproveitando alguns dos índices apresentados, e tomando a liberdade de 

modificar e sugerir outros, algumas importantes conclusões poderão ser tiradas a partir 

das seguintes relações: 
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1. Relação entre o Fluxo da atividade principal e as vendas no período. No caso do 

exemplo dado na seção anterior esta relação é: 

5,50%  
11.870.140

652.272  
Vendas

principal atividade da Fluxo   Vendas das Caixa de Fluxo ===  

Uma forma interessante de interpretar este índice é converte-lo em dias de 

operações da empresa. Para isto, suponha que os dados apresentados de nossa 

empresa-exemplo sejam anuais e que a empresa trabalhe 252 dias por ano. 

Multiplicando o índice obtido pelo número de dias úteis do ano, encontramos 

13,86 dias úteis. Isto significa que a empresa trabalha aproximadamente 238 dias 

úteis para pagar seus compromissos e aproximadamente 14 dias úteis para gerar o 

caixa que irá suprir as necessidades de investimento e as necessidades não 

operacionais de caixa.  

2. Relação entre a Fluxo das Atividades Operacionais e o Lucro Operacional no pe-

ríodo. No caso do exemplo dado na seção anterior, esta relação é: 

138,40%  
520.615
720.530  

lOperaciona não Resultado - Líquido Lucro
Caixa de Interna Geração   Lucro do Caixa de Fluxo ===

 

Este índice é importantíssimo porque mostra qual a parcela do lucro que está libe-

rando recursos para o fluxo de caixa. Uma deterioração deste índice poderá ter sé-

rias conseqüências para a capacidade de a empresa saldar seus compromissos de 

curtíssimo prazo. 

3. Relação entre o Fluxo das Atividades Operacionais e o Patrimônio Líquido. No 

caso do exemplo dado na seção anterior, esta relação é: 

 
Líquido Patrimônio

Acionistas dos Caixa de Fluxo   Líquido Patrimônio do Caixa de Fluxo =  

                                    10,60%  
4.521.619

241.530 - 720.530  ==  
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Como vimos na seção 5.3, o fluxo de caixa do acionista é igual ao fluxo de caixa 

da atividade operacional menos a variação do Passivo Financeiro. Este índice qual 

a porsentagem do capital investido pelos acionistas está retornando em forma de 

caixa. 

Sendo os índices acima índices de eficiência, sua evolução deve ser acompanhada a 

cada exercício de forma a que eventuais desvios sejam detectados e as correções ne-

cessárias sejam feitas.  

Como exemplo de índice de suficiência poderíamos citar o Coeficiente de cobertura de 

empréstimos de curto prazo. No caso do exemplo anterior, esta relação é: 

31,88%  
720.530
229.700  

loperaciona atividade da Fluxo
C/P de Financeiro ntoEndividame  C/P sEmpréstimo de Cobertura ===

 

Quando multiplicado pelo número de dias do período de apuração, este coeficiente nos 

informa em quantos dias o Passivo Financeiro de Curto Prazo seria liquidado caso a 

empresa usasse integralmente o fluxo de caixa gerado pelas atividades operacionais 

para pagar estes empréstimos. No caso da empresa-exemplo da seção anterior, supon-

do que o período de apuração tenha sido o ano, teríamos que 252 dias úteis x 31,88% = 

80,33 dias úteis, ou seja, aproximadamente 4 meses. 

Um outro aspecto da maior relevância em relação ao Fluxo de Caixa das Atividades 

Operacionais e que deve ser avaliada é o impacto das provisões na formação do caixa. 

Provisões são despesas contabilizadas antes das saídas de caixa ou receitas contabili-

zadas antes da entrada de caixa. Representam, portanto, saídas ou entradas de caixa 

que acontecerão no futuro. Apropriações são despesas contabilizadas após as saídas de 

caixa ou receitas contabilizadas após a entrada de caixa. Representam, portanto, saídas 

ou entradas de caixa que aconteceram no passado.  

Quando o efeito das provisões é muito acentuado, isto significa que parte da capacida-

de de geração de caixa da empresa foi antecipada para mais (no caso de provisão de 

despesas) ou para menos (no caso da provisão de receitas). Neste caso, comparamos os 

números do exercício que está sendo analisado com os números dos exercícios anterio-

res para verificar se a relação observada deve-se a um lucro anormalmente baixo, a 
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provisões excessivamente altas ou ao efeito combinado dos dois. Caso o lucro esteja 

situado em patamares considerados normais e as provisões forem anormalmente ele-

vadas, isto significa que uma parte da geração de caixa futura está comprometida. Para 

exemplificar, considere a Geração Interna de Caixa abaixo: 

Fluxo da Atividade Operacional 58.300.539,52 
 Lucro Líquido do Exercício 17.325.822,62 
 Depreciação 6.412.653,50 
 Amortização de Ágio 1.098.034,56 
 Provisões Diversas 20.055.901,53 
 Juros Provisionados s/ Empréstimos 15.344.366,20 
 Lucro de Equivalência Patrimonial (10.521,95)
 Despesas do Exercício Seguinte (1.925.716,94)

 

No caso acima, o total das provisões é mais de duas vezes o lucro líquido. Isto signifi-

ca que em algum momento no futuro, $35.400.000 (=20.055.366,20 + 15.344.366,20) 

serão pagos e não reduzirão o lucro mas retirarão recursos do fluxo de caixa. O efeito 

no fluxo de caixa do pagamento destas despesas provisionadas far-se-á sentir na redu-

ção dos saldos das contas do Passivo quando as despesas provisionadas forem pagas. 

Como estes lançamentos não circularão pelo DRE, não afetarão o lucro. No entanto 

retirarão recursos do fluxo de caixa. Suponhamos que o lucro do exercício esteja nor-

mal e as provisões, excessivamente elevadas em comparação com os exercícios anteri-

ores.  Isto significa que, caso toda a despesa provisionada fosse paga no exercício se-

guinte, $35.400.000 do caixa gerado pelo lucro líquido seriam anulados pela redução 

das contas do Passivo, conforme os lançamentos abaixo. 

Pelo pagamento de despesas provisionadas 

Débito – Provisão de despesas (Passivo Exigível) 

Crédito – Bancos (Ativo Disponível)    R$ 35.400.000 

Assim sendo, a menos que as provisões do próximo exercício sejam igualmente eleva-

das, é possível que, mesmo dando lucro, a geração de caixa desta empresa nos próxi-

mos exercícios seja nula ou negativa. Por esta razão, esta manobra contábil é um re-

curso utilizado por empresas que estejam para ser vendidas. A idéia subjacente é fazer 
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com que o lucro do exercício seguinte fique com quem compra e o caixa (que é o que 

interessa) fique com quem vende. 

Analisemos agora um elemento importante do fluxo das atividades operacionais: a 

variação da necessidade de capital de giro. Em uma empresa bem administrada com as 

vendas em expansão, a variação da necessidade de capital de giro tende a ser 

ligeiramente negativa, ou seja, a necessidade de capital de giro aumenta com as 

vendas. Isto se explica porque, nestes casos, os estoques aumentam e o saldo da conta 

Recebíveis, também. Embora os fornecedores financiem no todo ou em parte os 

estoques de matérias primas, é provável que uma parte dos estoques de produtos em 

elaboração e de produtos acabados e os Recebíveis tenham que ser financiados pela 

Geração Interna de Caixa ou por empréstimos de curto prazo.  

O oposto também é verdade. Em períodos de retração de vendas, em empresas bem 

administradas, a variação da necessidade de capital de giro tende a ser ligeiramente 

positiva (ou seja, a necessidade de capital de giro diminui) porque o nível dos estoques 

diminui e os recebíveis também. Uma variação da necessidade de capital de giro 

altamente negativa em relação ao aumento do faturamento (ou seja, um aumento 

acentuado da necessidade de capital de giro para um aumento discreto das vendas) 

pode ser um sinal de descontrole na gestão do capital de giro8. Já uma variação da  

necessidade de capital de giro altamente positiva pode significar que uma distorção 

está sendo corrigida. 

Dois pontos em especial devem merecer a atenção do analista ao interpretar a variação 

da necessidade de capital de giro: o comportamento dos estoques e o comportamento 

dos recebíveis. Como dissemos, idealmente, uma parte do caixa gerado pela redução 

dos estoques de matérias primas (em empresas industriais) ou de materiais de revenda 

(em empresas comerciais) deveria estar sendo usada para pagar os fornecedores. 

Inversamente, o custo do aumento dos estoques de matérias primas ou materiais de 

revenda deveria estar sendo financiado pelos fornecedores. Quando isto acontece, os 

aumentos e as reduções da conta Estoques (de matérias primas ou de materiais de 

revenda) ficam muito próximos das reduções ou dos aumentos do passivo com 

fornecedores..  
                                                 
8 Pode ser também que a empresa esteja submetida ao chamado efeito tesoura, como veremos adiante. 
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Quando o saldo da conta Estoque de Matérias Primas ou de Materiais de Revenda 

cresce muito em relação ao passivo com fornecedores, isto pode significar que os 

estoques estão girando mais devagar, o que poderia denunciar uma deficiência no 

plano de reposição de estoques. No entanto, pode refletir também o fato de a empresa 

estar se estocando para fazer face a um período de vendas altas. É o caso do comércio 

nos meses que antecedem o Natal. Nestas empresas, o estoque realmente está girando 

mais lentamente sem que isto signifique uma deficiência no plano de reposição dos 

estoques. 

Quando o saldo da conta “Recebíveis” aumenta de forma acentuada, isto pode indicar 

que: 

! Houve um aumento da inadimplência dos clientes, ou 

! A empresa concedeu mais prazos para que seus clientes saldassem seus débitos, ou 

! Houve um aumento súbito e acentuado das vendas, ou 

! Houve uma combinação dos fatos acima. 

Observando a variação da necessidade de capital de giro da empresa-exemplo da seção 
anterior, temos que: 

 
Necessidade de Capital de Giro 46.842 

 Variações do Ativo Cíclico 277.852 
  Recebíveis 73.226 
  Estoques 231.016 
  Outras contas a receber (26.390)
 Variações do Passivo Cíclico (231.010)
  Fornecedores (249.318)
  Folha e Encargos (19.738)
  Outras contas a pagar 38.046 

 

Neste caso, observa-se que: 

! O caixa gerado pela redução do saldo da conta “Estoques” ($231.016) foi mui-

to próxima da redução do saldo da conta “Fornecedores” ($249.318), signifi-

cando que o estoque está girando normalmente, ou seja, não há sinais aparentes 

de que existam problemas no plano de reposição do estoque. O fato de a redu-

ção do saldo da conta “Estoques” ser ligeiramente inferior à redução do saldo 
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da conta “Fornecedores” pode ser explicada pela redução observada nas vendas 

a qual, por sua vez, pode apenas estar refletindo um comportamento sazonal do 

mercado9. 

! Em se tratando de uma empresa bem administrada, a redução do saldo da conta 

“Recebíveis” também seria de se esperar já que houve uma redução das vendas 

no período quando comparado com o período anterior. Mesmo assim, esta re-

dução reforça a impressão que o sistema de concessão de limites de crédito foi 

eficiente no período. 

Como já era esperado, a variação da necessidade de capital de giro foi ligeiramente 

positiva em conseqüência da redução observada nas vendas. 

Finalmente, existe a possibilidade de ocorrer o chamado efeito tesoura. O efeito tesou-

ra ocorre quando a variação da necessidade de capital de giro é maior do que O Fluxo 

da Atividade Principal. Além disto, é necessário que a Geração não Operacional de 

Caixa seja muito pequena ou nula ou, ainda, que esteja comprometida com o financia-

mento de novos investimentos em bens do Ativo Permanente.  

O efeito tesoura faz com que quanto maior for o faturamento, maior seja o déficit de 

caixa da empresa em conseqüência do aumento da Necessidade de Capital de Giro. 

Este fenômeno é relativamente comum de se observar em empresas que estejam inici-

ando suas operações e tende a ser tanto mais acentuado quanto menor for sua rentabi-

lidade e mais longo for o seu ciclo financeiro. 
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Figura 5- O efeito tesoura 

                                                 
9 No caso da empresa-exemplo, o período de apuração não foi especificado. 
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5.3.2 Interpretando a Geração não Operacional de Caixa 

Vimos na seção 5.2 que a Geração não Operacional de Caixa engloba o fluxo das ati-

vidades de investimento e o fluxo das atividades de financiamento. 

Fazem parte do fluxo das atividades de financiamento: 

! Novos empréstimos ou financiamentos 

! Venda de instrumentos representativos de débito (debêntures ou similares) 

! Aporte de capital por parte dos acionistas 

! Amortizações de empréstimos e de financiamentos 

! Recompra de instrumentos representativos de débito 

! Redução do capital 

! Pagamento de dividendos 

! Recompra de ações 

Fazem parte do fluxo das atividades de investimento: 

! Resgate ou venda de aplicações não classificadas no Disponível 

! Vendas de investimentos ou de imobilizado 

! Aplicações em ativos financeiros não classificados no Disponível 

! Investimentos em participações ou em imobilizado. 

Assim, temos que: 

1. Quando o Fluxo das Atividades Operacionais é positiva, a soma algébrica do Fluxo 

das Atividades de Investimento mais o Fluxo das Atividades de Financiamento 

tende a ser negativa e vice-versa. Isto se explica devido ao fato de as empresas 

destinarem seus excessos de caixa à redução do endividamento financeiro, ou à 

distribuição de resultados, ou à aplicação em ativos financeiros não classificados 
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no Disponível, ou a investimentos em participações acionárias ou em imobilizado.  

TABELA 20 – Cenário 1 

 
Fluxo das atividades Operacionais 1.000 
mais 
Fluxo das atividades de investimento (1.100)
mais 
Fluxo das atividades de financiamento 150 
igual a 
Fluxo de caixa no período 50 
mais 
Saldo Inicial 100 
igual a 
Saldo Final 150 
 
 

2. Quando o Fluxo das Atividades Operacionais é positivo e a soma algébrica do 

Fluxo das Atividades de Financiamento mais o Fluxo das Atividades de 

Investimento também é positiva o saldo final do fluxo de caixa pode ser muito 

elevado. Neste caso, deve-se pesquisar se a empresa não possui recursos ociosos 

ou subutilizados, o que pode denunciar uma má gestão destes ativos. 

TABELA 21 – Cenário 2 

 
Fluxo das atividades Operacionais 1.000 
mais 
Fluxo das atividades de investimento (100)
mais 
Fluxo das atividades de financiamento 500 
igual a 
Fluxo de caixa no período 1.400 
mais 
Saldo Inicial 100 
igual a 
Saldo Final 1.500 

 

3. Quando o Fluxo da Atividade Operacional é negativo, é importante analisar como 

este déficit de caixa está sendo financiado. Empresas consolidadas tendem a 

financiar seus déficits de caixa primeiro com resgates de aplicações financeiras. 

Somente depois de esgotados estes recursos é que recorrem aos empréstimos de 

curto prazo e atrasos de pagamentos. Se o saldo negativo do fluxo de caixa das 

atividades operacionais estiver sendo financiado com empréstimos de curto prazo, 

isto é sinal de que a estrutura de capital de giro da empresa está se fragilizando. 
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TABELA 22 – Cenário 3 

 
Fluxo das atividades Operacionais (350)
mais 
Fluxo das atividades de investimento (100)
mais 
Fluxo das atividades de financiamento 500 
igual a 
Fluxo de caixa no período 50 
mais 
Saldo Inicial 100 
igual a 
Saldo Final 150 

 

 
O caso da empresa-exemplo é uma variante interessante do cenário apresentado 

acima. Naquele caso, tanto o fluxo das atividades de investimento quanto o fluxo 

das atividades de financiamento foram negativos. E mais: a soma algébrica destes 

dois fluxos foi, em valores absolutos, superior ao fluxo das atividades 

operacionais, ou seja, a empresa destruiu caixa no período. Nestes casos é preciso 

cautela para uma análise puramente quantitativa não nos conduza a conclusões 

precipitadas.  

Analisando a composição do fluxo das atividades de financiamento, observamos 

que apesar da compra do imobilizado e da distribuição de dividendos, a empresa 

reduziu sua dívida financeira de curto prazo, o que contribuiu para consolidar sua 

estrutura de capital de giro. 

TABELA 23 – Cenário 4 

 
Fluxo das atividades de Investimento (535.618)

 Imobilizado (224.218)

 Lucro na venda de imobilizado (61.484)

 Ativo diferido (45.261)

 Lucros distribuídos (204.655)

Fluxo das atividades de financiamento (241.530)
 Empréstimos de C/P (241.530)
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5.3 O Fluxo de Caixa projetado 
Os projetos são, quase sempre, financiadas em parte com capital próprio, (ou seja, com 

recursos dos acionistas) e, em parte, com recursos de terceiros (ou seja, empréstimos 

feitos junto a bancos e investidores). Por isso, nem todo o dinheiro que entra no caixa 

da empresa vai para os acionistas. Primeiro o projeto paga  o principal e os juros da 

dívida. Depois disto, o que sobrar pertence aos acionistas. Deste dinheiro que sobra os 

acionistas podem retirar uma parte para reinvestir no negócio e distribuirão o restante 

sob a forma de dividendos. 

Figura 6 - Os fluxos de caixa livres do projeto e dos acionistas 

Percebe-se daí que o valor da empresa é diferente do valor da participação dos acionis-

tas. O valor da empresa é avaliado descontando-se o fluxo de caixa livre da empresa 

pela taxa correspondente ao custo médio ponderado do capital. Já o valor da participa-

ção dos acionistas é avaliado descontando-se o fluxo de caixa livre dos acionistas pela 

taxa de atratividade mínima para o acionista calculada, entre outros, pelo método 

CAPM.  

O modelo de fluxo de caixa usado em avaliação de projetos e empresas é uma variante 

do modelo utilizado no método indireto. Nestes casos o fluxo de caixa livre do projeto 

é determinado por: 

TABELA 24 – Fluxo de caixa livre do projeto 

 
Resultado operacional antes do resultado financeiro líquido (EBIT) 
mais 
Depreciação e Amortização 
igual a 
Geração de caixa da atividade principal  (EBITDA) 
menos 
Necessidade de capital de giro 
igual a 
Fluxo da atividade operacional 

 

Projeto AcionistasCredores 
Fluxo de caixa 

do projeto 
Fluxo de caixa 
dos acionistas 
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menos 
IRPJ e CSSL 
Fluxo das atividades de investimento 
igual a 
Fluxo de caixa livre do projeto 

 

Observa-se no quadro acima que, em vez de partirmos do lucro líquido, partimos do 

lucro operacional antes do resultado financeiro líquido (juros recebidos menos juros 

pagos), ou seja, do EBIT. Além disto, o IRPJ e a CSSL são tratados de forma segrega-

da de forma a que se possa avaliar os efeitos que o benefício fiscal dos juros sobre fi-

nanciamentos possam ter sobre o projeto. Já o fluxo de caixa livre do acionista é calcu-

lado somando-se o fluxo de caixa livre do projeto ao fluxo de caixa da atividade de 

financiamento, conforme o quadro abaixo: 

TABELA 25 – Fluxo de caixa livre do acionista 

 
Fluxo de caixa livre da empresa
mais 
Fluxo de caixa da atividade de financiamento
igual a 
Fluxo de caixa livre do acionista

 

Abaixo apresentamos um exemplo de um fluxo projetado de um projeto hipotético 

usando a estrutura de fluxo de caixa proposta acima. 

TABELA 26 – Fluxo de caixa projetado 

 
  Ano 0 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 

Venda Bruta   6.000.000 8.000.000 8.800.000 9.680.000 10.648.000 
menos         
Custo das Vendas   (3.600.000) (4.800.000) (5.280.000) (5.808.000) (6.388.800)
Gastos Fixos   (2.400.000) (2.400.000) (2.400.000) (2.400.000) (2.400.000)
igual a         
EBIT    800.000 1.120.000 1.472.000 1.859.200 
mais         
Depreciações e Amortizações   2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 
igual a         
EBITDA   2.000.000 2.800.000 3.120.000 3.472.000 3.859.200 
mais         
Necessidade de capital de giro   (350.000) (220.000) (90.000) (95.000) (105.000)
igual a         
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Fluxo da atividade operacional   1.650.000 2.580.000 3.030.000 3.377.000 3.754.200 
mais         
IR / CSSL    (272.000) (380.800) (500.480) (3.312.152)
Fluxo da atividade de investimento (10.000.000)      7.882.424 
igual a         
Fluxo de caixa livre do projeto (10.000.000) 1.650.000 2.308.000 2.649.200 2.876.520 8.324.472 
mais         
Fluxo da atividade de financiamento 7.000.000 (1.260.000) (1.260.000) (1.260.000) (1.260.000) (8.260.000)
igual a         

Fluxo de caixa do acionista (3.000.000) 390.000 1.048.000 1.389.200 1.616.520 64.472 
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6. O saldo mínimo de caixa 
Em um mercado perfeito, caracterizado pela ausência de impostos e custos de transa-

ções, onde haja perfeita simetria de informações e acesso irrestrito ao crédito e onde 

todos os agentes possuam expectativas racionais, não há motivos para existirem taxas 

diferenciadas de juros. Nestas condições, a rentabilidade de uma empresa não é afetada 

pela forma como seus recursos são alocados e o saldo do Disponível é irrelevante, des-

de que suficiente para liquidar os compromissos no seu vencimento. 

As imperfeições do mercado e as diferentes taxas de remuneração do capital daí decor-

rentes fazem com que montantes em excesso aplicados no Disponível representem 

recursos ociosos ou subutilizados. Daí a necessidade de se determinar o saldo mínimo 

de caixa ideal para cada caso. 

Brealey e Myers (1992), apud Caion (2000), apontam quatro motivos para a manuten-

ção de recursos em caixa: 

1) Transações – recursos mantidos no caixa para honrar compromissos tendo em vista 

o descompasso existente entre as saídas (pagamentos) e as entradas (recebimentos) 

de numerário; 

2) Precaução – recursos mantidos líquidos no caixa como manutenção de uma reserva 

de segurança para fazer face a contingências; 

3) Especulação – recursos mantidos no caixa para aproveitar oportunidades de obten-

ção de descontos ou aplicações favoráveis. 

4) Reciprocidade bancária – recursos mantidos em contas correntes para atender a 

exigências de alguns bancos como compensação por serviços prestados. 

Neste capítulo tentamos desenvolver, baseados nos estudos de GRANGER (1986;120) 

sobre a minimização do custo do erro de previsão no caso de assimetria de resultados, 
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um modelo estatístico que permita projetar dentro de um horizonte relativamente curto 

(três meses, no máximo) qual o saldo de caixa ótimo para atender as necessidades das 

transações sem descuidar do aspecto da precaução.  

Para os efeitos deste modelo, o Disponível compreende os recursos de caixa e equiva-

lentes a caixa, estes últimos compreendidos como sendo os recursos que possam ser 

prontamente convertidos em moeda a um custo insignificante. Neste contexto, as apli-

cações cujo resgate seja gravoso em função da carga tributaria (especialmente o IOF) 

não se classificam como disponibilidades. O conceito de fluxo de caixa usado no texto 

a seguir é o mesmo definido na introdução deste trabalho.  

6.1 O fluxo de caixa determinístico 
Sejam Xn os saldos do Disponível conhecidos no período n = 1, 2, 3, ....,n, onde “n” 

são dias. Seja ainda fn,s o valor estimado de Xn+s com base no conjunto de informações 

In, en+s = Xn+s- fn,s,  o erro de previsão e C(e), a função do custo do erro de previsão. 

Dizemos que um fluxo de caixa é determinístico se en+s = 0 ∀ s. Neste caso, e na au-

sência de custos de transações, o saldo de caixa que minimiza a função C(e) é Xn+s = 0 

∀ s. Isto significa que todo o excesso de caixa estaria sendo aplicado diariamente e 

toda a escassez de recursos para a liquidação de compromissos estaria sendo coberta 

diariamente com resgates de aplicações ou com empréstimos no montante exato das 

necessidades do dia de forma a que não existissem recursos ociosos ou subutilizados. 

6.2 O fluxo de caixa estocástico 
Seja Xn+s um valor aleatório correspondente ao saldo do Disponível no dia n+s. Neste 

caso, não podemos prever com precisão o valor de Xn+s mas podemos encontrar o va-

lor do intervalo de confiança para Xn+s ou determinar um único valor  que melhor re-

presente a variável aleatória Xn+s.  Este ponto que minimiza a função de custo C(e) 

dentro do critério dos mínimos quadrados é a média condicional de Xn+s, ou seja: 

fn,s = Ec{Xn+s} 
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6.2.1 Os custos de transação e o horizonte de previsão 
Atualmente, os quatro principais custos de transação para operações de aplicação e 

captação no Brasil são: 

1. A estrutura tributária; 

2. As diferentes taxas de captação que variam de acordo como os prazos da ope-

ração; 

3. As diferentes taxas de captação que variam de acordo com o montante aplica-

do; 

4. A diferença entre as taxas de captação e de aplicação. 

5. Comissões e/ou  taxas de administração, em alguns casos. 

Os impostos incidentes sobre as aplicações financeiras são: 

! A CPMF na alíquota de 0,38% que incide sobre o valor da aplicação; 

! O IOF com alíquotas decrescentes que vão desde 96% sobre o valor do rendi-

mento financeiro bruto para aplicações de um dia até a total isenção para apli-

cações com prazos de 30 dias ou mais; 

! O IRPJ incidente sobre o rendimento financeiro deduzido do IOF. 20% de Im-

posto de Renda são retidos na fonte e o restante é apurado na declaração do 

Imposto de Renda e sua aplicação, bem como sua alíquota, vão depender da e-

xistência ou do montante do lucro tributável da empresa. (Lei nº 9.249/95) 

! CSSL na alíquota de 9% incidente sobre o ganho financeiro (caso a empresa 

apresente lucro tributável) e apurado na declaração do Imposto de Renda. 

! O PIS e o Cofins na alíquota conjunta de 9,25% (1,65% de PIS e 7,60% de Co-

fins) sobre o rendimento financeiro bruto (Lei nº 10.833/03) 

O efeito combinado destes impostos faz com que as aplicações com prazos inferiores a 

um certo número de dias sejam gravosas, ou seja, os custos dos impostos sejam supe-
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riores ao rendimento financeiro bruto. Isto inviabiliza a aplicação diária dos excessos 

de caixa que serão necessários no curtíssimo prazo o que nos obriga a manter recursos 

no Disponível que de outra forma estariam sendo aplicados. 

6.2.2  A função de custo 
As diferenças entre as taxas de captação e de aplicação fazem com que a função de 

custo C(e) seja assimétrica, ou seja, C(e) ≠ C(-e). Nosso problema é minimizar 

E[C(en,s) In]. Para isto, vamos supor que C(e) seja uma função monotônica crescente 

para e>0 e monotônica decrescente para e<0, ou seja, C(e1) > C(e2) para todo e1> e2 > 

0 e C(e1) < C(e2) para todo e1 < e2 < 0. Embora C(e) possa assumir  a forma de funções 

não lineares, nosso problema poderia ser simplificado se impuséssemos a restrição de 

considerarmos  fn,s como uma função linear de dados disponíveis em In. Se assumirmos 

que todos os subconjuntos de variáveis possuem uma distribuição normal, podemos 

considerar apenas as funções lineares de fn,s. 

Seja gc,s (x) a função de densidade de probabilidade de Xn+s dado In. O subscrito “c” 

indica que a função é condicional. A função do custo esperado é dada por: 

dx )x(g)f -C(x   J s,c- s n,∫
∞

∞
=    (1) 

Nosso problema é, pois, encontrar o valor de fn, s que minimiza a função acima. 

Considere agora a função de custo C(e) = ke, onde “k” é um fator constante represen-

tando o custo unitário do erro e “e”, o erro. Em nosso caso, o fator constante seria “a” 

no caso do erro ser a maior e “b” no caso de o erro ser a menor. Caso o erro seja a 

maior, “a” é taxa de aplicação que estaria sendo desperdiçada pelo fato de existirem 

recursos ociosos no Disponível. Caso o erro seja a menor, “b” é a taxa de captação dos 

recursos tomados para liquidar os compromissos. O termo “e” é o erro representando 

pelo montante que ficaria ocioso no Disponível no caso do erro a maior ou o montante 

tomado emprestado no caso do erro a menor, e é representado em unidades monetárias. 

A vantagem da função proposta é que, além de ser monotônica, é linear. Assim, tería-

mos que: 
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    C(e) = ae, e>0,    a>0 

    C(0) = 0 e=0 

    C(e) = be, e<0, b<0                        (2) 

Substituindo (2) em (1), o custo esperado para f ≡ fn, s é: 

( ){ } ( ) ( ) ( ) ( )dxxgf -x b  dxxgf -x a  IfXCE  J s,c

f

-s,cfnsnc ∫∫ ∞

∞

+ +=−=  

Diferenciando a função acima usando a regra de Leibiniz e igualando a zero, temos: 

( ) ( ) 0 dx  xg b -dx  xg a-  
f
J f

- s,cf sc, ==
∂
∂

∫∫ ∞

∞
 

( ) ( )dx  xg b dx  xg a- 
f

- s,cf sc, ∫∫ ∞

∞
=    (1) 

Como gc,s (x) é uma função de densidade de probabilidades, então: 

( ) ( ) 1  xg  xg
f

- sc,f s,c =+ ∫∫ ∞

∞
 

donde, 

( ) ( )xg - 1  xg
f

- sc,f s,c ∫∫ ∞

∞
=    (2) 

Substituindo (2) em (1), temos: 

( ) ( )dx xg  b-  dx xg - 1 a
s,cf

f

- sg, ∫∫
∞

∞
=



  

( ) ( )dx xgb - a  a
f

s,c∫ ∞−
=  

( ) ( )b - a
a  fg s,c =  

Verificando a derivada de segunda ordem da função J, temos que: 
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( ) ( ) 





∂
∂

∫∫ ∞

∞
dx xg b -dx  xg a- 

f
f

- s,cf sc, =  

-a [-gc,s(f)] - b[gc,s(f)] = [a-b] gc,s(f) 

Como ambos os termos desta expressão são positivos, o valor de “J” é positivo e o 

valor de “f” corresponde à minimização do valor do custo esperado. 

A interpretação do resultado encontrado é que o saldo mínimo de caixa no momento 

n+s deve ser tal que a probabilidade de ocorrência de valores iguais ou inferiores a 

zero seja igual a [a÷(a-b)]. 
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Figura 7 - O saldo mínimo de caixa 
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6.2.3  Considerações finais 
Diversos trabalhos têm procurado evidenciar a correlação (positiva ou negativa) exis-

tente entre o nível de liquidez e outros fatores tais como o tamanho da empresa, seu 

grau de endividamento, as perspectivas econômicas e as oportunidades de investimen-

to. Analisando os elementos em comum encontrados nas diversas conclusões destes 

trabalhos, parece que, no curtíssimo prazo, o nível de liquidez é positivamente relacio-

nado com os fenômenos que contribuem para aumentar a volatilidade do fluxo de cai-

xa ou a assimetria entre as taxas de aplicação ou de captação de recursos. 

Dentre os trabalhos sobre o assunto, Kim et al (1998), apud Maximo et al (2004), de-

senvolveram um modelo no qual procuram estabelecer fundamentos teóricos e produ-

zir evidências empíricas a respeito das políticas das empresas no que diz respeito aos 

investimentos em liquidez. Assim é que os autores concluem é negativamente relacio-

nada com o tamanho das empresas. Isto poderia ser explicado pelo fato de as grandes 

corporações possuírem acesso a fontes mais baratas de financiamento e a melhores 

taxas de aplicação, o que reduz a assimetria de resultados.  

Os autores também encontraram uma correlação positiva e significante entre a liquidez 

das empresas pesquisadas e suas expectativas quanto às condições econômicas, indi-

cando que as empresas acumulam caixa em antecipação a futuras oportunidades de 

investimento. Trata-se, portanto, do que Brealey e Myers (1992) classificam como 

“caixa com fins especulativos”, explicitado no início deste capítulo. Este fenômeno, 

está, quase sempre, relacionado com expectativas de médio prazo.  

Em uma pesquisa feita com uma amostra de 11.000 empresas em 45 países, Dittmar et 

al (2002) constataram que, em países em que os acionistas não têm seus direitos prote-

gidos de forma satisfatória, os níveis de liquidez eram duas vezes maiores do que os 

observados em empresas que operam em países onde estes direitos são assegurados! A 

mesma constatação já havia sido apresentada por Opler et al (1997). Isto poderia ser 

explicado pelo fato de que, em países onde as empresas não têm acesso fácil ao mer-

cado de capitais, a assimetria entre as taxas de captação e de aplicação  aumenta, ge-

rando, em conseqüência, uma maior necessidade de liquidez.  
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Em trabalho recente, Maximo, Montezano, Brasil e Machado (2004) estudaram a li-

quidez observada em 53 empresas brasileiras privadas de capital aberto que atuam em 

segmentos econômicos não financeiros. Nesta pesquisa, o índice utilizado para avaliar 

a liquidez foi a relação entre o ativo líquido (assim entendido como a quantidade de 

moeda somada aos ativos financeiros líquidos) e o ativo total. O método empregado 

foi a regressão linear múltipla em seção transversal, abrangendo o período compreen-

dido entre 1999 e 2001. Foram as seguintes as conclusões do trabalho: 

1. Foi observada uma correlação negativa entre o nível de liquidez e o tamanho 

das empresas devido ao fato de as empresas maiores terem acesso a fontes mais 

baratas de financiamento.  

2. Foi observada uma correlação positiva entre o nível de liquidez e a volatilidade 

do EBITDA. 

3. Foi observada uma correlação positiva entre o nível de liquidez e o “spread” 

(aqui entendido como sendo a diferença entre o retorno sobre o capital investi-

do (ROIC) e as taxas de juros nominais do CDI). Esta correlação positiva é ex-

plicada pelo fato de as empresas destinarem mais recursos para a aquisição de 

ativos financeiros à medida que as taxas destas aplicações se aproximam (ou 

superem) as taxas de retorno operacional.  

4. Foi observada uma correlação negativa entre o nível de liquidez e o grau de 

endividamento das empresas. Em nossa opinião, esta correlação é ambígua 

pois, se por um lado um maior endividamento acarreta uma menor disponibili-

dade de liquidez, por outro, também acarreta maiores taxas de captação, o que 

aumenta a assimetria de resultados. Esta ambigüidade é reforçada por Koshio e 

Sales Cia (2004) que apontam como mais uma razão para esta correlação ser 

positiva a precaução para o caso de a empresa não ser capaz de rolar sua dívi-

da.  

5. Foi observada uma correlação positiva entre o índice EBIT/Vendas e o nível de 

liquidez das empresas estudadas. Este fenômeno é explicado pela teoria do col-

chão de liquidez (buffer stock liquidity theory) devido ao fato de o lucro con-

tribuir para a geração de caixa.  
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Como contribuição para um melhor entendimento dos fenômenos observados acima, o 

modelo proposto neste trabalho serve de base para estudos futuros que testem as se-

guintes hipóteses: 

1. o saldo mínimo de caixa é positivamente relacionado à volatilidade do fluxo de 

caixa; 

2. O saldo mínimo de caixa é positivamente relacionado com a assimetria entre as 

taxas de captação e de aplicação de recursos. 
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