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RESUMO 
 
Este artigo apresenta um estudo sobre a utilização da Demonstração do Fluxo de 
Caixa (DFC) como método de avaliação para concessão de crédito junto às 
instituições financeiras da cidade do Rio Grande. Faz parte do estudo, uma pesquisa 
junto a estas organizações, a fim de descrever sua utilização, ou não, bem como os 
índices de desempenho aplicados sobre a DFC, a fim de melhorar a qualidade do 
crédito a ser concedido. A pesquisa observa também, quais demonstrativos 
contábeis são utilizados na análise de crédito. A coleta de dados foi feita por meio de 
uma entrevista estruturada com os responsáveis pela análise de crédito de cada 
instituição, e com suas respostas concluiu-se que poucas instituições utilizam a 
DFC, em virtude de sua elaboração não ser obrigatória para empresas. 
 
Palavra-chave: Demonstração do Fluxo de Caixa; instituições financeiras; análise de 
crédito. 
 
 

 
1. INTRODUÇÃO 

 
O presente trabalho almeja verificar se as instituições financeiras, da Cidade 

do Rio Grande - RS utilizam a Demonstração do Fluxo de Caixa como instrumento 
de avaliação da saúde financeira das empresas que lhes solicitam empréstimos e 
financiamentos.  
 Do ponto de vista das instituições financeiras, que são as principais 
fornecedoras de recursos, muito se deve analisar sobre seus futuros credores antes 
de confiá-los credibilidade. O principal aspecto a ser verificado antes dessa 
concessão é a situação financeira da empresa envolvida, observando, por meio da 
análise das demonstrações contábeis, a capacidade de pagamento de suas dívidas. 
 A análise dos demonstrativos contábeis, como por exemplo, do Balanço 
Patrimonial (BP) e da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE), serve para 
avaliar a situação econômica da empresa, evidenciando se ela terá, ou não, como 
cumprir suas obrigações. O BP reflete, de forma estática, a composição patrimonial 
e financeira da empresa, enquanto a DRE demonstra a formação do resultado do 
período, porém ambos não abordam o futuro fluxo de entradas e saídas de recursos 
no caixa da empresa. 
 Diante disso, e com o histórico de inadimplência, por parte das empresas, há 
necessidade de diminuir riscos em operações de crédito, tornando-se imprescindível 
a análise de outras demonstrações contábeis, como por exemplo, a Demonstração 
do Fluxo de Caixa (DFC).  

Sendo assim, para o desenvolvimento desse trabalho, torna-se imprescindível 
a definição de objetivos que possibilitem a avaliação acima proposta. O objetivo 
geral desse estudo é mensurar o uso da Demonstração do Fluxo de Caixa por 
instituições financeiras, dividindo-se em objetivos específicos, propostos a seguir: 

a) Identificar se as instituições utilizam a DFC para análise de concessão de 
crédito; 
b) Verificar se as instituições financeiras aplicam índices de desempenho sobre 
a DFC, para fins de análise e, em caso de aplicação, especificá-los; 
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c) Considerando não haver a utilização da DFC, apontar quais demonstrações 
são utilizadas para analisar a capacidade de pagamento das empresas. 

 Nesse trabalho, a abordagem da utilização da Demonstração do Fluxo de 
Caixa foge do enfoque administrativo e gerencial das empresas e recai sobre a 
necessidade das instituições, que concedem empréstimos e financiamentos, de 
diminuírem o fator de risco nessas operações. 

A relevância deste estudo justifica-se pela crescente busca por parte das 
empresas de fontes de financiamentos externas, alheias às suas operações, para 
aplicar no giro dos negócios; isso ocorre em virtude da falta de recursos próprios 
para o fomento de suas atividades. 

Sendo assim percebe-se que a informação contábil é de extrema importância 
para essas instituições, por refletir a composição financeira e patrimonial das 
empresas, num determinado momento. 

 
2. A INFORMAÇÃO CONTÁBIL 
 
 Com o progresso econômico mundial, oriundo da expansão do comércio, 
cresce a necessidade, do homem, de controlar seu patrimônio, observando o 
desenvolvimento e a evolução desse. Esses fatos desencadearam o aprimoramento 
da contabilidade, já que, para alguns historiadores, essa ciência é tão antiga quanto 
a existência da civilização.  
 No Brasil, os primeiros passos para a regulamentação da contabilidade 
ocorreram no início do século XIX. Nos anos subseqüentes, visando uma 
padronização, surgiram preceitos a serem observados relativos à escrituração 
contábil das empresas, dentre eles os Princípios Fundamentais de Contabilidade. 
 Dentre esses Princípios destaca-se o da Competência, no qual é definido pelo 
CRC (2002), resolução nº 750 em seu art.9ª, que “as receitas e despesas devem ser 
incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre 
simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de recebimento 
ou pagamento”. 
 Diante do que foi exposto acima, o ensino de contabilidade foi direcionado a 
enfatizar a obrigação da aplicação desse princípio e, aliado a isso, o mercado 
nacional, que tende, em sua maioria, a atender o fisco, priorizou o uso do regime de 
competência, até mesmo para fins gerenciais. Porém, como mencionam Iudícibus, 
Martins e Gelbcke (2003, p.82): 

Observa-se que o Principio da Competência não está relacionado 
com recebimentos ou pagamentos, mas com o reconhecimento das 
receitas geradas e das despesas incorridas no período. Mesmo com 
desvinculação temporal das receitas e despesas, respectivamente do 
recebimento e do desembolso, ao longo do prazo ocorre a 
equalização entre os valores do resultado contábil e o fluxo de caixa 
derivado das receitas e despesas, em razão dos princípios referentes 
à avaliação dos componentes patrimoniais. 

 Com a exigência legal de observância ao Princípio da Competência, a 
escrituração contábil deverá adotar o regime de competência para reconhecimento 
das receitas e despesas para, ao final do exercício, apresentar um resultado 
contábil. Esse é adquirido por meio da diferença entre as receitas e despesas 
incorridas no exercício, considerando a dedução de impostos sobre o lucro e as 
participações. 
 Conforme Assaf Neto (2001, p.82-83) 
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O lucro líquido do exercício é obtido após as deduções de 
participações e contribuições do lucro remanescente depois de 
deduzidas a provisão para o imposto de renda. Essas deduções 
previstas referem-se às participações de debenturistas, de 
empregados, de administradores e partes beneficiárias (acionistas ou 
não, com direito de participação no lucro por benefícios prestados à 
empresa), assim como às contribuições para instituições ou fundos 
de assistência ou previdência de empregados. 

Todavia, do ponto de vista gerencial, torna-se imprescindível a análise das 
entradas e saídas do caixa, observando-se assim o regime de caixa. Iudícibus e 
Marion (1999) explicam que, por esse regime, devem ser contabilizadas, no período, 
as receitas efetivamente recebidas, bem como as despesas pagas. Assim sendo, ao 
final do exercício a empresa apresentará um resultado financeiro e não mais 
contábil. 
 O resultado financeiro é obtido por meio da diferença entre as receitas 
recebidas e despesas pagas, podendo ser positivo quando o total de receitas for 
superior ao de despesas: configurando um lucro, ou negativo quando as receitas 
forem inferiores as despesas: formando um prejuízo.  

Tendo em vista essas duas formas de apuração de resultado, competência e 
caixa, nas quais, algumas vezes, na primeira a empresa apresenta um lucro e na 
segunda um prejuízo, torna-se indispensável, ao analisar a situação financeira de 
uma empresa, a observância do seu fluxo de caixa, já que, por determinação legal, a 
escrituração contábil segue o regime da competência. 

 
3.  FLUXO DE CAIXA 

O Fluxo de Caixa compreende as entradas e saídas de recursos no caixa da 
empresa. Segundo Zdanowicz (apud Quintana, 2004, p.21), denomina-se fluxo de 
caixa projetado ao conjunto de ingressos e desembolsos de numerário ao longo de 
um período projetado; ainda sobre essa definição, Iudícibus e Marion (1999, p.130) 
afirmam que: “o Fluxo de Caixa é um fluxo financeiro por excelência, pois só mostra 
as entradas e saídas de dinheiro”.  

Além disso, o mesmo constitui uma ferramenta importante no processo 
decisório das empresas, seja para seu uso próprio ou para usuários externos, pois 
evidencia o efetivo fluxo financeiro da empresa; o que pode ser reiterado através das 
palavras de Dalbello (1999, p.47):  

O Fluxo de Caixa (Cash Flow) é considerado por muitos analistas 
como um dos principais instrumentos de análise, propiciando-lhes 
identificar o processo de circulação de dinheiro através da variação 
das disponibilidades mais as aplicações financeiras, bem como do 
exame sobre a origem e aplicação do dinheiro que aparentemente 
transitou pela empresa. 

O acima exposto complementa-se com a hipótese levantada por Goldratt e 
Cox (apud Campos Filho,1999), na qual é descrita a possibilidade de uma empresa 
ir a falência, em função de um  fluxo de caixa que não atenda as suas necessidades, 
mesmo que apresente lucro e um bom retorno sobre os investimentos . 

O lucro e o retorno de investimento de que trata o parágrafo anterior são 
retirados da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) e do Balanço 
Patrimonial. Conforme Martins (1991), o Balanço Patrimonial e a DRE relacionam-se 
com o fluxo de caixa, uma vez que o ativo possui as disponibilidades, os direitos, 
que serão convertidos em dinheiro, e os bens que representam o desembolso de 
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caixa quando foram adquiridos. Além disso, no passivo estão as obrigações que 
serão desembolsadas no momento do seu pagamento. Já a DRE apresenta as 
receitas e despesas que foram ou serão recebidas e pagas, respectivamente, logo, 
parte do lucro transita pelo caixa da empresa. A diferença é que na DRE é 
considerado o Regime de Competência em que se confronta o fluxo de entrada e 
saída, referente a um período, evidenciando o que não é tão visível no puro fluxo de 
caixa.  

Braga (1996) expõe que duas são as formas possíveis de apuração do lucro 
líquido da empresa em um determinado período, que são evidenciadas em 
demonstrações distintas: a Demonstração do Resultado do Exercício representa o 
lucro contábil obtido pela empresa, ou seja, em observância ao regime da 
competência; já a Demonstração do Fluxo de Caixa evidenciará o lucro financeiro da 
empresa, obtido por meio de aplicação do regime de caixa.   
  
4. DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA  
 
 Em alguns países, como Estados Unidos e Inglaterra, a Demonstração do 
Fluxo de Caixa é obrigatória. No Brasil o art.176 da Lei nº 6.404/76 estabelece: 

 
 
Art. 176 - Ao fim de cada exercício social, a Diretoria fará elaborar, 
com base na escrituração mercantil da companhia, as seguintes 
demonstrações financeiras, que deverão exprimir com clareza a 
situação do patrimônio da companhia e as mutações ocorridas no 
exercício: 
I - balanço patrimonial; 
II - demonstração dos lucros ou prejuízos acumulados; 
III - demonstração do resultado do exercício; e 
IV - demonstração das origens e aplicações de recursos. 

No entanto, o projeto de lei nº 3.741/2000, que tramita na Câmara de 
Deputados, altera o artigo acima exposto, substituindo a Demonstração de Origens e 
Aplicações de Recursos (DOAR) pela DFC, conforme abaixo: 

Art. 1º- Os dispositivos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, 
abaixo enumerados, passam a vigorar com a seguinte redação: 
“Art.176..................... 
IV - demonstração dos fluxos de caixa; e (NR) 
V – (...) 

A Demonstração do Fluxo de Caixa evidencia de forma ordenada as 
variações ocorridas nas disponibilidades da empresa em um determinado período. 
Além disso, sua utilização traz vantagens à empresa, como explana Zambon (2001) 
ao afirmar que com a análise da DFC é possível diagnosticar os excedentes de 
caixa, projetar os fluxos futuros, além de verificar a capacidade de pagamento das 
dívidas.  
 Além das vantagens, essa demonstração possui várias finalidades, escritas 
por diversos autores da área contábil. De acordo com Alves e Marques (2006, p.19): 

A DFC é a demonstração financeira que tem como principal 
finalidade a evidenciação da variação do saldo de caixa e seus 
equivalentes, ao longo do exercício social, por meio da estruturação 
das atividades da empresa em operacionais, de investimento e de 
financiamento, possibilitando a integração com outros relatórios.  
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Por sua vez, Iudícibus, Martins e Gelbcke (2003, p.398) trazem outras 
finalidades da DFC: 

1. a capacidade de a empresa gerar futuros fluxos líquidos de caixa; 
2. a capacidade de a empresa honrar seus compromissos, pagar 

dividendos e retornar empréstimos obtidos; 
3. a liquidez, solvência e flexibilidade financeira da empresa; 
4. a taxa de conversão de lucro em caixa; 
5. a performance operacional de diferentes empresas, por eliminar 

os efeitos de distintos tratamentos contábeis para as mesmas 
transações e eventos; 

6. o grau de precisão das estimativas passadas de fluxos futuro e 
caixa; 

7. os efeitos, sobre a posição da empresa, das transações de 
investimentos e    de financiamento etc.  

 Entendem ainda os autores que “o objetivo primário da Demonstração do 
Fluxo de Caixa é prover informações relevantes sobre pagamentos e recebimentos, 
em dinheiro, de uma empresa, ocorridos durante um determinado período”. 
Entretanto, para Alves e Marques (2006, p.19), “o objetivo principal da DFC é 
explicar as diferentes razões da alteração do saldo de caixa entre dois balanços 
consecutivos”. 
 No que concerne à estrutura da DFC, no Brasil não existe uma definição, pois 
não há uma normatização quanto à sua forma, em virtude da falta de previsão legal. 
Seguindo o modelo norte-americano, descrito por Campos Filho (1999), a estrutura 
de Demonstração do Fluxo de Caixa é composta de: disponibilidades, atividades 
operacionais, atividades de investimentos e atividades de financiamento. O ponto 
positivo dessa estrutura é a fácil compreensão e utilização por qualquer tipo de 
empresa, seja ela de pequeno, médio ou grande porte.  
 Existem dois métodos de elaboração da DFC, chamados de Método Direto e 
Método Indireto. Para Campos Filho (1999, p.29-30), “O Método Direto consiste em 
classificar os recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as partidas 
dobradas”. Diferentemente, Neves e Vicecont (2005, p.283) definem que o método 
direto “corresponde a uma descrição do fluxo de entradas e saídas no Disponível 
durante o exercício”. 
 O outro método de elaboração da DFC é o Indireto que, segundo Iudícibus, 
Martins e Gelbcke (2003, p.402) “(...) faz a conciliação entre o lucro líquido e o caixa 
gerado pelas operações, por isso é também chamado de método de reconciliação”. 
De forma complementar, o IBRACON (1998, p.91) explica que no método indireto: 

(...) o lucro líquido ou prejuízo é ajustado pelos efeitos das 
transações que não envolvem dinheiro, quaisquer diferimentos ou 
provisões de recebimentos ou pagamentos operacionais passados 
ou futuros e itens da receita ou despesa relativa a fluxos de caixa de 
atividades de investimento ou de financiamento.   

 De acordo, ainda, com essas normas, a utilização da Demonstração do Fluxo 
de Caixa, junto com as demais demonstrações, permite aos usuários, da informação 
contábil, avaliar as mudanças nos ativos líquidos da empresa, sua liquidez e 
solvência. Para essa análise existem indicadores de desempenho que, quando 
utilizados, refletem ainda melhor a situação financeira e econômica da empresa.    
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5. ÍNDICES DE DESEMPENHO 
 
 Considerando que o enfoque principal desse trabalho é mensurar a utilização 
da DFC como método de avaliação para concessão de crédito por instituições 
financeiras, são abordados, a seguir, os índices relacionados à liquidez, solvência e 
endividamento das empresas. 
 
Cobertura de juros com caixa = FCO antes de juros e impostos / juros 
Cobertura de dívidas com caixa = (FCO – Dividendo total)  /  Exigível 
Qualidade das vendas = Caixa das vendas / vendas 
Qualidade do resultado = FCO / Resultado operacional 
Investimento / financiamento = Fluxo de caixa líquido para investimento / Fluxo 

de caixa líquido de financiamento 
Retorno sobre passivo e Patrimônio Líquido = FCO / (Patrimônio Líquido + Exigível a Longo 

Prazo) 
Quadro 1 – Índices de desempenho 
Fonte: Adaptado de BRAGA, Roberto, MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Avaliação da 
liquidez das empresas através da análise da demonstração de fluxos de caixa. Revista Contabilidade 
& Finanças – FIPECAFI – FEA – USP, São Paulo. FIPECAF. V.14, nº 25, p.6-23, janeiro/abril 2001. 
 
  Segundo Braga e Marques (2001, p.12), o índice de cobertura com caixa “ (...) 
informa o número de períodos que as saídas de caixa pelos juros são cobertas pelos 
fluxos de FCO, excluindo destes os pagamentos de juros e encargos de dívidas, 
imposto de renda e contribuição social sobre o lucro “. 
 No que concerne à cobertura de dívidas, os autores acima expõem que: 

Para a continuidade dos negócios da empresa, é necessário não 
somente atender ao pagamento dos juros e encargos correntes, mas 
também quitar o principal das dívidas. Duas medidas potencialmente 
úteis às instituições financeiras para avaliação da capacidade da entidade 
em honrar suas obrigações consistem no quociente do fluxo de caixa 
operacional retido sobre dívidas totais e o índice de fluxo de caixa 
operacional retido sobre pagamentos de dívidas (principal e encargos). 

No acima exposto, a primeira medida demonstra o número de períodos que, 
com o atual fluxo de caixa, a empresa levaria para quitar suas dívidas com terceiros 
(passivo exigível), já a segunda evidencia se o fluxo de caixa tem sido suficiente 
para o pagamento das dívidas no vencimento dentro do exercício. 
 Sobre o índice de qualidade das vendas, Braga e Marques definem: “(...) 
mede a proporção das receitas de vendas convertidas em dinheiro no exercício 
pelos recebimentos e cobranças de clientes”. 
 No que tange à qualidade dos resultados, esse índice serve para comparar o 
fluxo de caixa operacional com o resultado operacional (lucro ou prejuízo), indicando 
a dispersão existente entre ambos.  

O próximo índice trata da relação investimento e financiamento, comparando 
os fluxos líquidos necessários para finalidades de investimento, com aqueles 
gerados de financiamento. 

Cabe acrescentar que o índice de retorno sobre passivo e patrimônio líquido 
informa aos seus Stakeholders1 o potencial de recuperação de caixa do negócio. E 
que inúmeros são os índices que podem ser utilizados em análise de balanço, 
porém o estudo direciona-se àqueles que refletem a capacidade de pagamento das 
obrigações das empresas. 
                                                 
1  Entende-se por Stakeholders as Partes Interessadas da empresa. 
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6. ANÁLISE DA CAPACIDADE DE PAGAMENTO DAS EMPRESAS 
 
 Para suprir a crescente necessidade de financiamentos das empresas, essas 
podem utilizar seu capital próprio, oriundo de suas atividades e de seus acionistas, 
bem como capitais de terceiros, obtidos por meio de financiamentos, sejam eles 
seus fornecedores ou instituições financeiras.   

No que se refere à obtenção de financiamentos por meio de instituições 
financeiras, a empresa, através de suas demonstrações, será submetida a uma análise 
de crédito, por meio da qual é possível se verificar, dentre outros aspectos, a 
capacidade de pagamento de suas obrigações. Essa capacidade refere-se à condição 
de cumprir suas dívidas, de curto prazo ou geral, dentro do tempo acordado. 

Reis (2003, p.207) define que “a análise da capacidade de pagamento em 
curto prazo tem em vista a liquidação das dívidas vencíveis dentro do exercício 
seguinte ao do balanço (até 365 dias). É determinada, em princípio, pelos índices de 
liquidez corrente e seca”. 

Além da capacidade de pagamento a curto prazo, deve-se, também, analisar 
a capacidade de pagamento geral, que demonstrará se a empresa terá como 
cumprir todas suas dívidas (de curto e longo prazo). Assim sendo, o autor afirma que 
a capacidade de pagamento geral:  

(...) é medida pelo índice de liquidez geral que compara todas as 
dívidas com todos os valores disponíveis e realizáveis, sem 
preocupação com limites de prazo. Expressa, pois, a capacidade da 
empresa de pagar todos os seus compromissos sem ter de lançar 
mão dos valores aplicados no Ativo Permanente. (REIS, 2003, p. 
208-209). 

 Ainda sobre análise de crédito, Cordeiro Filho (1978) afirma que o crédito a 
ser concedido deve estar condicionado à capacidade de pagamento do cliente, 
obtida em função do capital de giro próprio da empresa, lucro capitalizado e 
capacidade financeira dinâmica. Para que seja possível se ter o conhecimento 
desses itens que condicionam sua credibilidade, diversas são as demonstrações 
utilizadas para fins de análise, dentre elas, destaca-se a Demonstração do Fluxo de 
Caixa, a qual desempenha um papel fundamental, por apresentar a movimentação 
financeira de suas disponibilidades.   
  O supracitado comprova-se com a exposição de Braga e Marques (2001, p.7) 
a cerca da DFC, definindo como sua principal finalidade “servir de instrumento para 
avaliação da liquidez da organização, ou seja, sua capacidade e garantia de 
pagamento das dívidas nas datas de vencimento”. 
 Entretanto, devido a DFC ser uma demonstração recente, e sua 
obrigatoriedade ainda estar em fase de discussão, há uma maior utilização de outros 
demonstrativos contábeis para análise de crédito; a seguir, serão abordados os 
principais aspectos de cada um deles.  
 
7. DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
 
 As demonstrações contábeis representam um conjunto de informações 
relativas a uma empresa, evidenciando sua composição patrimonial, a formação de 
seus resultados, bem como suas mutações, abrangendo aspectos estáticos e 
dinâmicos da organização. 
 O Balanço Patrimonial é um dos demonstrativos que a Lei nº 6.404/76, em 
seu artigo 176, define com obrigatório, mas em função das informações que podem 
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ser obtidas por meio dele, torna-se um elemento indispensável na análise da 
situação financeira das empresas. Conforme exposto por Kroetz (2000, p.36), “nele 
se sintetiza, na forma de origem e aplicações, a riqueza da entidade, servindo de 
ferramenta para análises e controles, objetivando estudar o comportamento e 
tendências do patrimônio”.  
 O Balanço Patrimonial está estruturado em dois grandes grupos: o ativo e o 
passivo. O ativo está disposto em grupos de contas homogêneas ou de mesmas 
características. Os itens do ativo, conforme esclarece Iudícibus (1988, p.57), “são 
agrupados de acordo com a sua liquidez, isto é, de acordo com a rapidez com que 
podem ser convertidos em dinheiro”. Por outro lado o passivo, conforme Iudícibus 
(1988, p.59), “agrupa contas de acordo com o seu vencimento, isto é, aquelas 
contas que serão liquidadas mais rapidamente integram um primeiro grupo”; as 
demais obrigações com prazo superior formam os grupos seguintes.  
 A Demonstração do Resultado do Exercício é outro instrumento utilizado para 
a avaliação da gestão financeira, pois conforme Assaf Neto (2001, p.75), esse 
demonstrativo “visa fornecer, de maneira esquematizada, os resultados (lucro ou 
prejuízo) auferidos pela empresa em determinado exercício social”. Desta forma, 
mostrando como se apresenta a gestão econômica e o reflexo futuro na gestão 
financeira. 
 De acordo com Zdanowick (2000, p.225), a utilização em conjunto do fluxo de 
caixa e da DRE “oferecem cada vez mais segurança na administração dos recursos 
financeiros, tornando-se um instrumento de grande valor, e indispensável no auxílio 
de gerenciar a empresa”, pois com o fluxo de caixa pode-se perceber a situação 
financeira da empresa, enquanto a DRE traz informações sobre a situação 
econômica da empresa. 
   O quadro abaixo descreve os principais objetivos das demonstrações 
contábeis citadas e dos demais demonstrativos exigidos pela Lei nº 6.404/76: 
 

DEMONSTRAÇÕES PRINCIPAIS OBJETIVOS 
Balanço patrimonial È uma das demonstrações contábeis que visa evidenciar, de 

forma sintética, a situação patrimonial da empresa e dos atos 
e fatos consignados na escrituração contábil. 

Demonstração do resultado do exercício Destina-se a evidenciar a formação do resultado do exercício, 
mediante confronto das receitas, custos e despesas incorridas 
no exercício. Essa demonstração deve ser apresentada na 
posição vertical, e discriminados seus componentes de forma 
seqüencial. 

Demonstração de lucros ou prejuízos acumulados Essa demonstração possibilita a evidenciação clara do lucro 
do período, sua distribuição e a movimentação ocorrida no 
saldo da conta Lucros ou Prejuízos Acumulados. 

Demonstração das origens e aplicação de recursos Essa demonstração, como seu próprio nome indica, tem por 
objetivo apresentar, de fora ordenada e sumária, 
principalmente as informações relativa às operações de 
financiamento e investimentos da empresa no exercício e 
evidenciar as alterações na posição financeira.  
Os financiamentos representam as origens dos recursos; os 
investimentos, as aplicações desses recursos.  

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Essa demonstração fornece a movimentação ocorrida, no 
exercício, nas diversas contas componentes  do Patrimônio 
Líquido, faz clara indicação do fluxo de uma cota para outra e 
indica a origem e o valor de cada acréscimo ou diminuição no 
Patrimônio Líquido durante o exercício. 
Trata-se, portanto, de informações que complementam os 
demais dados constantes no Balanço Patrimonial e na 
Demonstração de Resultado do Exercício. 

Quadro 2 – Demonstrações contábeis e seus objetivos 
Fonte: Pinheiro, Juliano Lima. Mercado de capitais: fundamentos e técnicas – 2. ed. – São Paulo: 
Atlas,2002. 
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8. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
 
  Esse trabalho direciona-se a mensurar a utilização da DFC como método de 
avaliação para concessão de crédito junto às instituições financeiras, da cidade de 
Rio Grande - RS. 
 Conforme Pinheiro (2002, p.64), consideram-se instituições financeiras: 

(...) as pessoas jurídicas, públicas ou privadas, que tenham como 
atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou a 
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda 
nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de propriedade de 
terceiros. 

 Nesse trabalho, as instituições financeiras analisadas serão os Bancos 
Múltiplos que, segundo Assaf Neto (2003.p.85): 

O projeto do banco múltiplo prevê sua formação com base nas 
atividades (carteiras) de quatro instituições: banco comercial, banco 
de investimentos e desenvolvimento, sociedade de crédito, 
financiamento e investimento e sociedade de crédito imobiliário. Para 
que uma instituição seja configurada como banco múltiplo, ela deve 
operar pelo menos duas das carteiras apresentadas, uma delas 
necessariamente de banco comercial ou de banco de investimento.  

 De acordo com Mellagi Filho e Ishikawa (2000), a intermediação financeira 
está sujeita a fatores de risco, os chamados riscos de liquidez, que envolvem a 
possibilidade de interrupção dos pagamentos devidos nas datas preestabelecidas. 
 Em virtude desses riscos, cresce a necessidade de utilização das 
demonstrações contábeis para análise, por meio de aplicação de índices, por 
instituições financeiras, a fim de conhecer a situação econômica e patrimonial da 
organização solicitante do financiamento. 

Segundo Foulke (apud Cordeiro Filho, 1978, p.196), o primeiro banqueiro a 
utilizar racionalmente os índices econômico-financeiros na determinação do limite de 
crédito, foi James G. Cannon, vice-presidente do Fourth National Bank of New York, 
na década de 1890 a 1900. No Brasil, a primeira instituição financeira a implantar um 
sistema de análise de demonstrações financeiras foi o Banco do Brasil S.A. 

Levando em consideração os aspectos anteriormente descritos, observa-se a 
necessidade da instituição bancária manter-se atenta à qualidade dos empréstimos 
concedidos, para evitar problemas de falta de liquidez, o que pode ser feito por meio 
da análise do fluxo de caixa, segundo Ross, Westerfield e Jaffe (1995) “à medida 
que a empresa possui fluxo de caixa suficiente, é capaz de evitar tornar-se 
inadimplente em relação as suas obrigações financeiras e, com isso, experimentar 
dificuldades financeiras”.  

Cabe acrescentar que esse trabalho consiste em obter o conhecimento sobre 
a utilização da Demonstração do Fluxo de Caixa por instituições financeiras, a fim de 
garantir mais segurança nas transações que envolvam as operações de crédito, 
proporcionando a eficácia em seus procedimentos. 

 
9. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 
Esse tópico descreve a metodologia utilizada na realização da pesquisa, a fim 

de responder aos questionamentos propostos no trabalho, com base na 
fundamentação teórica. 
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O tipo de pesquisa adotada, quanto aos objetivos, foi exploratória e descritiva 
que, segundo Gil (2002, p.41) “(...) tem como objetivo proporcionar maior 
familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 
hipóteses. Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de idéias ou a descoberta de intuições.” 

Com relação à pesquisa descritiva, o autor anteriormente citado expõe que, 
nesse caso o objetivo primordial é a descrição das características de determinada 
população ou fenômeno ou, então, estabelecimento de relações entre variáveis. 

 A técnica de coleta de dados utilizada foi a entrevista estruturada através de 
um roteiro previamente estabelecido com perguntas pré-determinadas e aplicado as 
instituições selecionadas. Quanto ao procedimento, foi adotada a pesquisa de 
campo, por ter sido desenvolvida de forma presencial por meio da observação de 
um grupo pré-estabelecido, a fim de obter as respostas mais fidedignas junto à 
comunidade pesquisada. 

No que concerne à abordagem do problema, caracteriza-se como pesquisa 
quantitativa e qualitativa. Para Richardson (1989, p.29), a abordagem quantitativa 
“caracteriza-se pelo emprego de quantificação tanto nas modalidades de coleta de 
informações, quanto no tratamento delas por meio de técnicas estatísticas”. A 
pesquisa qualitativa, conforme Godoy (1995, p.58), “não procura enumerar e/ou 
medir os eventos estudados, nem emprega instrumental estatístico”. Nesse caso, a 
abordagem quantitativa é percebida no momento em que são apurados percentuais 
favoráveis ou contrários a análise financeira dos demonstrativos, enquanto que a 
abordagem qualitativa é verificada por meio da descrição das informações relatadas 
pelos entrevistados. 

Quanto ao universo da pesquisa, delimita-se as Instituições Financeiras - da 
Cidade do Rio Grande – RS caracterizadas como Bancos Múltiplos, ou seja, aqueles 
que não englobam apenas a atividade de concessão de empréstimos e 
financiamentos e sim trabalham com carteiras de depósitos, investimentos, 
financiamentos, entre outros. 

 
10. ANÁLISE DE DADOS 

 
 A coleta de dados foi realizada por meio de uma entrevista estruturada com 

todos os bancos múltiplos da cidade do Rio Grande. Conforme Marconi e Lakatos 
(2006, p. 199) este tipo de entrevista “é aquela em que o entrevistador segue um 
roteiro previamente estabelecido; as perguntas feitas ao individuo são pré-
determinadas”. 

  A população pesquisada é composta por dez bancos múltiplos, sendo que 
todos aceitaram participar dessa avaliação. 

  Durante a pesquisa verificou-se que a maior parte das unidades bancárias de 
Rio Grande, só realiza a analisa de concessão de crédito das empresas que se 
enquadram dentro de um certo limite de faturamento, gerando uma limitação da 
pesquisa, uma vez que os entrevistados não puderam responder pela instituição 
como um todo, e sim apenas no que se refere a sua unidade.  

 Abaixo estão as questões apresentadas aos responsáveis pela análise da 
concessão de crédito a pessoas jurídicas, nas instituições pesquisadas, bem como 
suas respostas e interpretações. 
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Questão nº 1 - Nome da instituição financeira  
  Não serão divulgados os nomes das instituições pesquisadas, por 

envolverem, em alguns casos, marcas registradas não sendo possível sua 
divulgação sem a devida autorização. 

 
Questão nº 2 – A instituição Financeira utiliza a Demonstração do Fluxo de 

Caixa (DFC), para análise da concessão de crédito para empresas? 
 
Tabela 1: Utilização da DFC por instituições financeiras. 

Resposta Quantidade Percentual (%) 

Sim 02 20 

Não 08 80 

Total 10 100 

 
 A tabela nº 01 mostra que 80% das instituições pesquisadas não utilizam a 
DFC, o que talvez se justifique pela limitação da pesquisa anteriormente relatada. 
  

Questão nº 3 - No caso de utilização da DFC, por qual método é avaliado? 
Do total das instituições pesquisadas, apenas duas analisam a DFC para 

avaliação da capacidade de pagamento das empresas. Sendo que cada uma usa 
um dos métodos. 

 
 Questão nº 4 – A instituição financeira aplica índices de desempenho sobre a 
DFC para analisar a viabilidade da concessão de crédito? 
 
Tabela 2 – Aplicação de índices de desempenho sobre a DFC. 

Resposta Quantidade Percentual (%) 

Sim 02 20 

Não 08 80 

Desnecessário  - - 

Total 10 100 

 
 Das instituições analisadas, as mesmas que utilizam a DFC aplicam índices 
de desempenho, considerando necessária sua utilização para visualizar a situação 
da empresa. No que se refere às instituições que não aplicam medidores de 
desempenho sobre a DFC, justifica-se por serem as mesmas que não analisam essa 
demonstração. 
  

Questão nº 5 – No caso de afirmativa positiva na questão anterior, marcar 
quais índices de desempenho são utilizados pela instituição? 
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Tabela nº 3 – Medidores de Desempenho 
Índices Instituição “A” Instituição “B” 

Retorno sobre o Passivo e Patrimônio Líquido X X 

Qualidade do resultado  X 

Investimento/ Financiamento  X 

Cobertura de juros com caixa X  

Cobertura de dívidas com o caixa X  

 
 Nessa questão, consideram-se apenas as instituições que utilizam a DFC, ou 
seja, duas das dez pesquisadas, intituladas na tabela acima: instituição “A” e 
instituição “B”, das quais a primeira utiliza os seguintes índices de desempenho: 
Retorno sobre o Passivo e Patrimônio Líquido, Cobertura de juros com caixa, 
cobertura de dívidas com o caixa e a segunda utiliza: Retorno sobre o Passivo e 
Patrimônio Líquido, qualidade do resultado e Investimento/ Financiamento. Sendo o 
primeiro o único índice em comum entre as instituições. 
 

Questão nº 6 – Caso a instituição não utilize a DFC para definir a capacidade 
de pagamento das empresas, quais são os instrumentos financeiros / contábeis 
utilizados? 

Nessa questão, consideram-se apenas as instituições que não utilizam a 
DFC, ou seja, oito das dez pesquisadas. 
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Gráfico n° 2 – Demonstrações Contábeis utilizadas na análise de crédito 
 
Observou-se que oito instituições pesquisadas não analisam a DFC para 

verificar a viabilidade da concessão de crédito, das quais uma não utiliza nenhum 
tipo de demonstração contábil. Dentre as demonstrações utilizadas, pelas demais 
instituições, o Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício são 
analisados por sete bancos múltiplos, a Demonstração de Lucros e Prejuízos 
Acumulados e a Demonstração de Origens e Aplicação de recursos são avaliadas 
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por duas instituições e apenas um banco utiliza a Demonstração das Mutações do 
Patrimônio Líquido. 

 
Questão nº 7 – Com relação à questão anterior, qual seria o motivo da não 

utilização da DFC? 
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Gráfico nº 3 - Motivos da não utilização da DFC 
 
Nessa questão as instituições puderam elencar todos os motivos que 

justificavam o porquê da não utilização da DFC, a pesquisa possibilitou escolher as 
questões propostas bem como a apresentação, por parte do banco, de outros 
motivos não expostos no questionário.  

Para seis instituições, das oito pesquisadas, o motivo principal da não 
utilização da DFC é a sua desobrigatoriedade perante a legislação, tornando-se 
difícil para os bancos sua exigência, além disso, das quatro instituições que 
escolheram a opção “outros”, três delas destacaram: o desconhecimento gerencial e 
a formulação do fluxo de caixa pelo próprio banco por meio de outras informações; 
enquanto que uma instituição justificou, nessa opção, o uso de um sistema próprio 
de análise de crédito. 

Apenas um banco justificou não utilizar a DFC por entender como 
desnecessária para a análise de crédito. 
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Questão nº 8 – A instituição financeira considera a Demonstração do Fluxo 
de Caixa, em relação a sua utilização para análise de crédito: 
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Gráfico nº 4 – Classificação da Importância da DFC 
 
Dentre os dez bancos pesquisados 80% consideram a DFC um instrumento 

de muita importância para análise de crédito, enquanto para 20% essa 
demonstração apresenta alguma utilidade para essa finalidade. Cabe salientar que 
algumas instituições classificaram a importância da DFC de acordo com o porte da 
empresa que está solicitando crédito, onde, em se tratando de empresas de grande 
porte sua utilização seria de muita importância, já quanto às empresas de pequeno 
porte tal demonstração teria alguma utilidade. 

 
Questão nº 9 – Na opinião do responsável pela concessão de crédito às 

empresas, a Demonstração do Fluxo de Caixa deve passar a ser elaborada e 
publicada como demonstrativo contábil de forma obrigatória pelas empresas? 

 

80%

20%

Sim
Não

 
Gráfico nº 5 - A obrigatoriedade da DFC como demonstrativo contábil 
 
Perante 80% dos profissionais responsáveis pela avaliação de crédito nas 

instituições bancárias da cidade do Rio Grande, a elaboração da Demonstração do 
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Fluxo de Caixa como um demonstrativo contábil servirá como auxilio para avaliar a 
capacidade de pagamento das empresas, assim sendo defendem que a 
obrigatoriedade de sua elaboração e publicação será um ponto positivo para análise 
de crédito. No entanto na opinião dos demais 20%, esse demonstrativo não é 
necessário para essa finalidade. 

 
Questão 10 - Descreva mais informações que julgar necessária: 

 Essa questão teve como objetivo relatar a visão das instituições sobre essa 
demonstração. Com isso, alguns pontos foram observados quando das respostas 
dos entrevistados. 
  Algumas instituições observaram o porte das empresas analisadas na 
cidade, sendo normalmente as de pequeno porte, pois conforme alguns 
entrevistados, para as empresas de grande porte a análise de crédito é feita em uma 
agência regional e, nesse tipo de análise, há uma maior necessidade de utilizar as 
demonstrações contábeis, a fim de melhorar a qualidade de crédito e diminuir a 
inadimplência. 
 No entanto, para as empresas de pequeno porte, analisadas na cidade, não 
há em virtude da desobrigatoriedade fiscal, uma escrituração contábil de forma 
regular e contínua, o que evidenciaria melhor situação financeira e patrimonial 
dessas entidades. A conseqüência dessa prática, conforme alguns entrevistados é a 
falta de credibilidade das demonstrações contábeis devido a manipulações dessas 
com o objetivo da obtenção do crédito. Além disso, defendem que existe uma 
desestruturação contábil nas empresas, obrigando as instituições a recorrer a outras 
fontes de informações. 
 

11. CONCLUSÃO 
 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar se a Demonstração do Fluxo de Caixa 
está sendo utilizada, como fonte de informação, pelas instituições bancárias da 
cidade do Rio Grande, a fim de proporcionar uma melhor qualidade na análise de 
crédito. 

Por meio da análise dos dados obtidos pela pesquisa conclui-se que 80% das 
instituições financeiras da cidade não utilizam a Demonstração do Fluxo de Caixa. A 
provável justificativa desse fato é a limitação dessa pesquisa, que abrangeu 
somente os bancos múltiplos do município sendo que esses analisam o crédito de 
empresas de pequeno porte que estão desobrigadas a elaborar as demonstrações 
contábeis. 

Analisando os 20% das instituições bancárias que utilizam a Demonstração 
do Fluxo de Caixa, conclui-se que todas aplicam índices de desempenho sobre essa 
demonstração. O índice mais utilizado foi o que avalia o Retorno sobre o Passivo e 
Patrimônio Líquido, sendo empregado pela totalidade das instituições que utilizam a 
DFC. Os demais índices: Qualidade do resultado, Investimento/ Financiamento, 
Cobertura de juros com caixa e Cobertura de dívidas com o caixa são utilizados por 
50% das instituições que analisam a DFC. 

 Dentre as instituições que não avaliam a DFC, apontam-se o Balanço 
Patrimonial e a Demonstração do Resultado do Exercício como os demonstrativos 
contábeis mais utilizados no momento de conceder ou não o crédito às empresas, 
sendo avaliados por sete bancos. O restante das demonstrações como a DLPA e a 
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DOAR são utilizadas por duas instituições, seguidas da DMPL, analisada por um 
único banco. 

Por fim, foi possível concluir que a DFC, é um instrumento de pouca utilização 
nas instituições bancárias da cidade do Rio Grande, embora sua utilidade tenha sido 
reconhecida pela maioria desses bancos. Atualmente é difícil sua exigência, em 
virtude da desobrigatoriedade legal de sua elaboração para as empresas de 
pequeno, médio e grande porte, mediante a isso a própria instituição bancária 
projeta indiretamente um fluxo de caixa, por meio de informações diversas, porém 
consciente de que não reflete a real situação financeira da empresa avaliada. 

As conclusões dessa pesquisa limitam-se as agências sediadas no município 
de Rio Grande, não expondo assim, o posicionamento da instituição como um todo, 
para isso seria necessário uma pesquisa com a matriz de cada banco, o que segue 
como sugestão para a seqüência desse trabalho. 
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