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RESUMO 

 

 

A publicação da lei nº 11.638/2007 substitui a demonstração das origens e 
aplicações de recursos pela demonstração de fluxos de caixa (DFC). A princípio, a 
pesquisa apresenta o conceito e os objetivos das demonstrações contábeis com 
ênfase maior na demonstração de fluxo de caixa – objeto da pesquisa – e seus 
componentes da atividade operacional de investimento e financiamento. Aborda os 
métodos de elaboração da demonstração do fluxo de caixa e demonstra a 
viabilidade da análise financeira com base na DFC. Foram calculados e 
interpretados os quocientes extraídos dos relatórios publicados pelas companhias 
Azul Linhas Aéreas, Avianca Brasil, Gol Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas, 
disponíveis no site da Anac, para dois anos consecutivos; 2013 e 2014. Os índices 
são classificados em quatro categorias: 1ª quocientes de cobertura de caixa; 2ª 
quocientes de qualidade do resultado; 3ª quocientes de dispêndios de capital e 4ª 
retornos do fluxo de caixa, cuja finalidade varia a avaliação da liquidez do 
empreendimento até a determinação das taxas de retorno de caixa. 
 

 

Palavras-chave: Demonstrações Contábeis; Demonstração do Fluxo de Caixa; 

Método indireto; Indicadores da DFC. 



 

ABSTRACT 

 

 

The publication of the Law 11.638/2007, replaces the statement of sources and uses 
of funds by the statement of cash flows (DFC). At first the research presents the 
concept, the objectives of financial statements with a greater emphasis on the 
statement of cash flow, the research object, with its components from operating 
activities, investing and financing, the development of methods of demonstration we 
discuss the cash flow and demonstrates the viability of the financial analysis based 
on DFC were calculated and interpreted the extracted quotients of reports published 
by companies available on the Anac website, Azul Airlines, Avianca Brazil, Gol 
Linhas Aereas and TAM Airlines, for two consecutive years of 2014 and 2013. the 
indexes are classified into four categories: 1st category quotients box cover, 2nd 
quotients category of quality of the result, 3rd quotients category Capital 
expenditures and 4th category returns of cash flows, whose purpose varies the 
evaluation of the enterprise liquidity to determine the cash return rates. 
 

 

Keywords: Accounting statements; Cash Flow Statement; Indirect Method; 

Indicators of DFC. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Contextualização 

 

Para que possam reduzir os riscos de uma má administração, as companhias 

possuem necessidade constante de obter informações da Contabilidade para 

superar os desafios de forma clara e confiável. 

As empresas aéreas apresentam  um cenário complexo, pois dependem de 

um bom desempenho do Produto Interno Bruto para se manterem com resultados 

eficientes. Atualmente, em decorrência da crise econômica e, por conta disso, o 

setor já sente com a disparada do dólar. 

Ao longo dos anos, profundas alterações foram realizadas na  lei nº 

6.404/1976 – Lei das Sociedades Anônimas –, com novas regras na legislação 

societária para adequação das demonstrações contábeis brasileiras ao cenário 

contábil internacional e harmonização da Contabilidade com o mundo. 

Uma das alterações na legislação societária foi a substituição da 

Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (Doar), que apresentava um 

relatório completo da posição financeira da empresa, de difícil entendimento, através 

da Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC), que relata, de forma clara e objetiva, a 

real posição financeira da empresa, tornando-se uma forte aliada no processo 

decisório das organizações. 

Nesse contexto, a Demonstração Fluxo de Caixa (DFC) se torna uma 

ferramenta importante para verificar a expectativa da capacidade de a empresa 

gerar fluxos de caixa. Isso porque o seu instrumento possibilita o planejamento e o 

controle dos recursos financeiros de uma empresa, proporcionando aos 

administradores a possibilidade de se precaverem de situações de mudanças de 

cenário e assim tomarem decisões de forma harmoniosa para a evolução da 

companhia. 

De acordo com Marion (2013, p. 83), a Demonstração de Fluxo de Caixa 

(DFC) apresenta a capacidade de as empresas gerarem caixa1 e equivalentes de 

                                            
1
 Caixa: compreende os numerários em caixa e os depósitos bancários disponíveis. 
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caixa2, além de como utilizam esses fluxos de caixa. Ou seja, demonstra as entradas 

e saídas de recursos em um determinado período. 

A Demonstração de Fluxo de Caixa trabalha exclusivamente o aspecto 

financeiro no sentido restrito, que se refere à caixa ou equivalentes de caixa, 

fazendo com que essa demonstração seja de fácil entendimento para qualquer tipo 

de usuário. 

Seu principal pressuposto é fornecer a clareza indispensável para avaliar a 

liquidez da empresa, quer dizer, competência e garantia de pagamento de dívidas 

nas datas de vencimento. 

A Demonstração de Fluxo de Caixa, juntamente com os indicadores 

financeiros, serão analisados para averiguar diversas informações sobre o 

desempenho das companhias aéreas brasileiras, objeto de pesquisa desta 

dissertação. 

Segundo Neves e Viceconti, a análise das demonstrações financeiras ou 

contábeis permite o estudo da situação financeira e patrimonial de uma empresa ou 

entidade através da decomposição de elementos e do levantamento de dados que 

consistem em relações diversas, as quais, entre si, possam ter tais elementos, com 

o objetivo de conhecer uma situação ou levantar os feitos de uma administração sob 

determinado ponto de vista. (NEVES; VICECONTI, 2009, p. 79). 

 

Situação problema 

 

“É sempre bom lembrar que as empresas quebram, não por falta de lucro, e 

sim por falta de caixa” (YOSHITAKE; HOJI, 1997, p. 149). A empresa pode 

apresentar lucro em suas demonstrações contábeis e, no entanto, estar com 

dificuldade de geração de caixa. 

A presente pesquisa pretende utilizar a demonstração de fluxo de caixa para 

analisar a situação financeira de uma empresa, pretendendo, desse modo, obter um 

conhecimento para gerenciamento dos recursos financeiros que estão sendo 

adotados e, por meio de indicadores, oferecer subsídio na avaliação do desempenho 

desta. 

                                            
2 Equivalente de caixa: são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são 
prontamente conversíveis em um montante conhecido de Caixa e que estão sujeitas a um 
insignificante risco de mudança de valor.  
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Nesse contexto, o problema desta pesquisa pode ser formulado pela seguinte 

questão: de que maneira se pode analisar financeiramente a entrada e saída de 

caixa de uma empresa através da demonstração de fluxo de caixa? 

 

Objetivos 

 

Objetivo geral 

Esta dissertação tem a finalidade de analisar a Demonstração de Fluxo de 

Caixa (DFC), além de calcular e interpretar alguns dos seus indicadores extraídos da 

DFC, ainda pouco conhecida no Brasil. 

 

Objetivos específicos 

O estudo têm por objetivos específicos: 

 Descrever minuciosamente a demonstração de fluxo de caixa; 

 Expor os tipos de DFC que podem ser publicadas; 

 Mostrar e interpretar alguns indicadores financeiros da DFC. 

 

Metodologia 

 

Conceitualmente, para Barros e Lehfeld (1986, p. 1), medotologia, “num nível 

aplicado, examina e avalia as técnicas de pesquisa bem como a geração ou 

verificação de novos métodos que conduzem à captação e procedimento de 

informações com vistas à resolução de problemas de investigação”. 

Segundo Castro (1978, p. 33), o objetivo da metodologia “é o de ajudar-nos a 

compreender, nos mais amplos termos, não os produtos da pesquisa, mas o próprio 

processo”. 

De acordo com Theóphilo e Martins (2009, p. 37), “o objetivo da metodologia 

é o aperfeiçoamento dos procedimentos e critérios utilizados na pesquisa”. 

Este trabalho compreende uma pesquisa bibliográfica e documental, 

utilizando o método descritivo, levantando dados acerca da importância da análise 

de Demonstração de Fluxo de Caixa e seus indicadores, os quais são essenciais 

para a pesquisa. 

Segundo Theóphilo e Martins (ibid., p. 54), pesquisa bibliográfica  
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trata-se de estratégia de pesquisa necessária para a condução de 
qualquer pesquisa científica.Uma pesquisa bibliográfica procura 
explicar e discutir um assunto, tema ou problema com base em 
livros, periódicos, revistas, enciclopédias, dicionários, jornais, sites, 
CDs, anais de congressos etc. Busca conhecer,analisar e explicar 
contribuições sobre determinado assunto,tema ou problema. 

 

Ainda, para os autores:  

 

A avaliação qualitativa é caracterizada pela descrição, compreensão 
e interpretação de fatos e fenômenos em contrapartida à avaliação 
quantitativa, denominada pesquisa quantitativa, onde predominam 
mensurações. (Ibid., p. 61) 

 

Justificativa e contribuições 

 

Este trabalho está calcado em certas premissas e hipóteses comportamentais 

para retratar a realidade esperada do ambiente econômico da empresa, nesse 

sentido, a contabilidade vem se consolidando como um instrumento indispensável 

aos gestores pela sua clareza, precisão e riqueza na sua capacidade técnica em 

gerar informações. 

O tema desta dissertação se justifica devido à eficácia com que a 

Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) propicia ao gerente financeiro a elaboração 

de um melhor planejamento financeiro. 

O planejamento financeiro é uma ferramenta da administração financeira que 

agrega conhecimentos para que uma organização possa saber o momento certo de 

contrair empréstimos para cobrir a falta (insuficiência) de fundos, bem como quando 

aplicar no mercado financeiro ou realizar investimento com o excesso de dinheiro, e 

ainda é possível selecionar, com maior margem de segurança, os ativos mais 

rentáveis e condizentes com os negócios da companhia. 

Segundo, Iudicíbus (2010, p. 16), a preocupação com as propriedades e a 

riqueza é uma constante no homem desde a antiguidade. É possível afirmar que a 

noção intuitiva de conta e, portanto, de Contabilidade, seja, talvez, tão antiga quanto 

a origem do homo sapiens. Alguns historiadores fazem remontar os primeiros sinais 

da existência de contas há aproximadamente 2 mil anos a.C. Ainda conforme o 
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autor, a Contabilidade teve evolução relativamente lenta até o aparecimento da 

moeda (IUDICÍBUS, 2013, p. 15-16). 

Foi constatado que não é possível descobrir ao certo o fundador ou inventor 

da Contabilidade. Sabe-se, porém, que sistemas de escrituração por partidas 

dobradas surgiram gradativamente por volta dos séculos XIII e XIV em diversas 

áreas do comércio, especificamente no Norte da Itália. (HENDRIKSEN; VAN 

BREDA, 1999, p. 223). 

Schmidt (2000, p. 11) pondera que, embora se tenha por costume considerar 

a obra La Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalitá do Frei 

Luca Pacioli como o nascimento da Contabilidade, uma série de descobertas 

arqueológicas vem alterando esse pensamento, levando-nos a refletir e constatar a 

Contabilidade advinda da era pré-histórica, juntamente com a origem das 

civilizações. Baseado no Atlas da História do Mundo (1995), as primeiras civilizações 

foram surgindo há, aproximadamente, 6 mil anos, partindo dos diversos vilarejos 

agrícolas existentes nos contrafortes montanhosos do Oriente próximo. A primeira 

foi a da Mesopotâmia, aproximadamente, em 3.500 a.C. 

A Contabilidade é essencial para a evolução e o sucesso empresarial, ela 

está diretamente relacionada com o desempenho da empresa, isso porque a 

Contabilidade serve como um instrumento informacional para que os gestores 

tomem a decisão que maximize os resultados positivos e minimize as perdas. 

Segundo Neves e Viceconti (2009, p. 1),  

 

a contabilidade tem que controlar o patrimônio das aziendas3, apurar 
o resultado das atividades das aziendas e prestar informações às 
pessoas que tenham interesse na avaliação da situação patrimonial e 
do desempenho das entidades. 

 

Para Sá, há cerca de 600 anos AC., Tales de Mileto teria estudado 

“contabilidade” devido à preocupação com a realidade financeira e patrimonial de 

seus negócios (SÁ, 2002, p. 22). O autor informa que somente em 1961 o estudo 

sistemático do fluxo de caixa começou a ser despertado, sendo publicadas normas 

                                            
3
 Aziendas: É uma palavra de origem italiana que significa empresa. O conceito de “aziendas” é mais 

amplo que o conceito de empresa, pois esta última tem como objetivo vender bens e serviços com a 
finalidade de lucro. Será eficiente se obtiver lucro (rédito positivo) nas suas atividades. No conceito de 
“azienda” se incluem, além das empresas, as entidades cujo objetivo não é obter lucro, mas 
simplesmente prestar serviços à comunidade, tais como as entidades de assistência social, os clubes 
desportivos, as fundações de caráter cultural, etc. Essas entidades também usam a Contabilidade 
porque precisam controlar a evolução do seu patrimônio. (NEVES; VICECONTI, 2009, p. 22).        
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para elaboração do fluxo de caixa, tornando-se um demonstrativo contábil e logo 

sendo de apresentação obrigatória para empresas de capital aberto (ibid., p. 23).  

Segundo Assaf Neto (2012, p. 97), 

 

a Demonstração de Fluxo de caixa (DFC) permite que se analise, 
principalmente a capacidade financeira da empresa em honrar seus 
compromissos perante terceiros(empréstimos e  financiamentos) e 
acionistas(dividendos), a geração de resultados de caixa futuros e 
das operações atuais, e a posição de liquidez e solvência financeira. 

 

A “Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) é o relatório do impacto das 

atividades de operação, investimento e financiamento de uma empresa sobre o fluxo 

de caixa durante um exercício fiscal” (WESTON; BRIGHAM, 2000, p. 45). 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis: 

 

As informações dos fluxos de caixa de uma entidade são úteis para 
proporcionar aos usuários das demonstrações contábeis uma base 
para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes 
de caixa, bem como suas necessidades de liquidez. As decisões 
econômicas que são tomadas pelos usuários exigem avaliação da 
capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa bem 
como da época e do  grau de segurança de geração de tais 
recursos. (CPC, 2015) 

 

A informação contábil de maneira transparente e idônea é um recurso de 

grande importância no planejamento, controle, avaliação, prestação de contas e 

capacidade de investimento para o processo decisório de uma organização, pois  

 

os usuários da contabilidade que tenham interesse na avaliação da 
situação patrimonial da entidade, são os administradores da 
entidade, os acionistas, as instituições financeiras, os 
administradores da entidade, o fisco. (NEVES; VICECONTI, 2009, p. 
4) 

 

Nesse sentido, a pesquisa fará uso da análise dos demonstrativos contábeis e 

financeiros vigentes que, de acordo com a lei nº 11.638/2007, são: (i) Balanço 

Patrimonial; (ii) Demonstração do Resultado do Exercício; (iii) Demonstração de 

Lucros e Prejuízos Acumulados; (iv) Demonstração das Mutações do Patrimônio 

Líquido; (v) Demonstração dos Fluxos de Caixa; (vi) Demonstração do Valor 

Adicionado. 

Segundo o Manual de Normas Internacionais de Contabilidade,  
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O objetivo das demonstrações financeiras é fornecer informações 
sobre a posição financeira, o desempenho e as mudanças na 
posição financeira da entidade, dando suporte a avaliações e 
tomadas de decisão econômicas. (FIPECAFI, 2010, p. 3) 

 

Traduzida pelo International Accounting Standards (IAS) 7, editada pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contabeis, a lei nº 11.638/2007 torna obrigatória a 

elaboração da Demonstração de Fluxo de Caixa das Empresas. 

De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários, 

 

[...] a demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto 
com as demonstrações contábeis, proporciona informações que 
habilitam os usuários a avaliar as mudanças nos ativos líquidos de 
uma entidade,sua estrutura financeira(inclusive sua liquidez e 
solvência) e sua capacidade para alterar os valores e prazos dos 
fluxos de caixa, a fim de adaptá-los as mudanças nas circunstâncias 
e oportunidades. As informações sobre fluxo de caixa são úteis para 
avaliar a capacidade de a entidade gerar recursos dessa natureza e 
possibilitam aos usuários desenvolver modelos para avaliar e 
comparar o valor presente de futuros fluxos de caixa de diferentes 
entidades. A demonstração dos fluxos de caixa também melhora a 
comparabilidade dos relatórios  de esempenho operacional para 
diferentes entidades porque reduz os efeitos decorrentes do uso de 
diferentes tratamentos contábeis para as mesmas transações e 
eventos. (CVM, 2008, nº 547) 

 

Apesar de aparentemente simples, a Demonstração de Fluxo de Caixa possui 

várias interpretações. Para Marion, a Demonstração dos Fluxos de Caixa apresenta 

a capacidade de as empresas gerarem caixa e equivalentes de caixa, além da forma 

que utilizam esses fluxos de caixa. Ou seja, demonstra as entradas e saídas de 

recursos em um determinado período (MARION, 2013, p. 83). 

A DFC é a demonstração contábil “que tem por objetivo evidenciar as 

alterações ocorridas nas disponibilidades de uma empresa, através da descrição dos 

fluxos de entradas de disponibilidades (recebimentos) e dos fluxos de saídas de 

disponibilidades (pagamentos)” (FERRARI, 2009, p. 203). 

De acordo com Braga e Marques, a DFC conceitua: 

 

em sentido amplo,a demonstração de fluxos de caixa que tem como  
finalidade apresentar informações sobre os fluxos das transações e 
eventos que afetaram o caixa da empresa ao longo de um 
determinado período, de forma organizada e estruturada por 
atividades, permitindo uma melhor compreensão da articulação entre 
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as diversas demonstrações financeiras. ( BRAGA; MARQUES, 2001, 
p. 2) 

 

 Para Assaf Neto, a DFC  

 

permite que se analise, principalmente, a capacidade financeira de a 
empresa honrar seus compromissos perante terceiros (empréstimos 
e financiamentos) e acionistas (dividendos), a geração de resultados 
de caixa futuros e das operações atuais, e a posição de liquidez e a 
solvência financeira. (ASSAF NETO, 2012, p. 97) 

 

Neves e Viceconti entendem  que a Demonstração de Fluxo de Caixa 

 

[...] evidencia a variação do grupo disponível da sociedade entre dois 
exercícios consecutivos. O grupo Disponível compreende a soma 
dos saldos da contas caixa, Bancos e Aplicações Financeiras de 
liquidez imediata. Ela é entendida como uma demonstração mais 
precisa da situação financeira da empresa do que a Demonstração 
de Origem e Aplicação de Recursos (DOAR), porque o que interessa 
a credores e sócios da empresa é sua capacidade de gerar caixa 

para o pagamento de seus compromissos e de dividendos. (NEVES; 
VICECONTI, 2009, p. 383) 

 

As principais funções da DFC referem-se à capacidade financeira da empresa 

de: (1) autofinanciamento das operações (compra, produção e vendas); (2) 

independência do sistema bancário no curto prazo; (3) gerar recursos para manter e 

expandir o nível de investimentos; (4) amortizar dívidas bancárias de curto e de 

longo prazo. 

O objetivo primário da DFC,  

 

é prover informações relevantes sobre os pagamentos e 
recebimentos, em dinheiro de uma empresa, ocorridos durante um 
determinado período, facilitando o processo de administração dos 
recursos disponíveis na empresa. (IUDÍCIBUS, et al., 2010, p. 351) 

 

A DFC diferencia-se das demais demonstrações contábeis por não ser 

influenciada pela constituição de provisões contábeis e assim poder analisar o 

impacto dessas provisões nos resultados da empresa (BODIE; MERTON, 1999, p. 

33). 

De uma forma condensada, Marion reforça que a DFC “indica a origem de 

todo o dinheiro que entrou no caixa, bem como a aplicação de todo o dinheiro que 
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saiu do caixa em determinado período” (MARION, 2013, p. 380). O mesmo autor 

lembra também que ela permite apresentar o Resultado do Fluxo Financeiro. (ibid.). 

A Norma International Accounting Standard (IAS) 7 define os fluxos de caixa 

como “fluxos de entrada e de saída de caixa e equivalentes de caixa”. Segundo a lei 

nº 11.638/2007, as alterações ocorridas durante o exercício, no saldo de caixa e 

equivalentes de caixa, segregam essas alterações em no mínimo três fluxos: a) fluxo 

das das operações; b) fluxo dos financiamentos; e c) fluxo dos investimentos; 

De acordo com o Comitê de Pronunciamentos Contábeis Técnico (CPC 3), “a 

demonstração dos fluxos de caixa deve apresentar os fluxos de caixa de período 

classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento”. 

Assaf Neto indica que os fluxos financeiros operacionais descrevem 

basicamente as transações registradas na Demonstração do Resultado do 

Exercício: 

[...] as Entradas de Caixa: recebimento de vendas realizadas à vista 
e de títulos representativos de vendas a prazo; recebimentos de 
receitas financeiras provenientes de aplicações no mercado 
financeiro, dividendos de participações acionárias em outras 
empresas, outros recebimentos como indenizações de 
seguros,sentenças judiciais favoráveis etc.[...] as Saídas de Caixa: 
Pagamentos a fornecedores por compras a vista e de títulos 
representativos de compras a prazo, pagamentos de impostos, 
contribuições e taxas, pagamentos de encargos financeiros de 
empréstimos e financiamento etc. (ASSAF NETO, 2012, p. 97) 

 

As atividades de investimento, segundo Ferrari, são aquelas relacionadas aos 

aumentos ou reduções dos ativos de lenta realização: 

 

[...] entradas: recebimentos referentes a vendas de ativos 
imobilizados, recebimentos referentes a vendas de participações 
societárias temporárias ou permanentes. Recebimento do principal 
de empréstimos ou financiamentos concedidos etc. [...] saídas: 
pagamentos referentes a compras à vista de bens do ativo 
permanente, pagamentos referentes a compras de valores 
mobiliários, desembolsos de empréstimos concedidos etc. 
(FERRARI, 2009, p. 208) 

 

No que se refere às atividades de financiamentos, de acordo com Ferrari, as 

principais operações estão relacionadas a empréstimos, financiamentos e a 

captação de recursos junto a sócios e investidores na empresa: 
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[...] entradas: recebimentos referentes a empréstimos e 
financiamentos obtidos ,recebimentos de acionistas por vendas de 
ações ou integralização de capital, recebimento por emissão de 
debêntures, recebimentos referentes a subvenções para 
investimentos etc.[...] saídas: pagamentos de participações de 
investidores sobre os lucros da empresa, pagamentos de dividendos, 
pagamentos referentes a resgate ou reembolso de ações, 
pagamento no resgate de debêntures, pagamentos dos principais 
referentes financiamentos para aquisições a prazo de bens do ativo 
permanente, pagamentos dos principais referentes a empréstimos ou 
financiamentos obtidos. (Ibdid, p. 208) 

 

Delimitação da pesquisa 

 

O presente estudo restringe-se ao aspecto teórico, evidenciando a 

Demonstração de Fluxo de Caixa com as atividades operacionais, atividades de 

investimento e de financiamento e está limitado aos resultados obtidos com os 

cálculos dos indicadores da DFC. 

Na abordagem empírica, foram utilizados dados de companhias aereas 

representativas no espaço aéreo brasileiro dos anos de 2013 e 2014. 

 

Estrutura do trabalho 

 

Esta dissertação está estruturada em três capítulos, iniciando com a 

introdução a qual apresenta o problema, os objetivos, a metodologia e a estrutura da 

dissertação. 

O primeiro capítulo aborda o referencial teórico que trata sobre as 

demonstrações contábeis com ênfase maior na Demonstração de Fluxo de Caixa. 

Para no segundo capítulo, abordar a metodologia da pesquisa com apresentação 

das companhias aéreas brasileiras. 

O terceiro capítulo descreve a análise da demonstração de fluxo de caixa das 

companhias aéreas. Por fim as considerações finais apresentando a síntese dos 

resultados obtidos neste trabalho, mas não sobre o tema, que pode e necessita de 

novas análises e pesquisa.  
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

1.1. Aspectos conceituais sobre as demonstrações contábeis 

 

Demonstrações contábeis são: “uma representação monetária estruturada da 

posição patrimonial e financeira em determinada data e das transações realizadas 

por uma entidade no período findo nessa data” (RIBEIRO, 2005, p. 307). 

Essas demonstrações têm por finalidade viabilizar as informações sobre a 

realidade financeira e patrimonial da entidade, bem como o seu resultado e o seu 

fluxo financeiro. Além disso, ilustram também os resultados do gerenciamento dos 

recursos que foram confiados à administração. Tais informações, aliadas a outras 

constantes das notas explicativas às demonstrações contábeis, permitem que os 

usuários estimem os resultados e os fluxos financeiros futuros da empresa 

(IUDÍCIBUS; MARION, 2004, p. 129). 

Nesse sentido, e dada a importância dos princípios da contabilidade, 

considerados a essência da ciência contábil sobre a qual se organiza o sistema 

contábil, estes devem ser respeitados ao se preparar e apresentar as 

demonstrações contábeis. Os princípios contábeis a serem apreciados são: da 

entidade, da continuidade, da oportunidade, do registro pelo valor original, da 

competência e o da prudência (CRCPR, 2011, p. 17). 

O princípio da entidade é aquele no qual se reconhece o patrimônio como 

objeto da Contabilidade. Este ratifica a autonomia patrimonial como a necessidade 

da diferenciação de um patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, 

independentemente de pertencer a uma pessoa, a um conjunto de pessoas, a uma 

sociedade ou a instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins 

lucrativos. 

Ao se mensurar e apresentar os componentes do patrimônio, leva-se em 

conta circunstâncias como a presunção de que a entidade continuará em operação 

no futuro: este é o princípio da continuidade.  

Já o princípio da oportunidade refere-se ao processo de mensuração e 

apresentação dos componentes patrimoniais para produzir informações íntegras e 

tempestivas. A ausência desses componentes na produção e na divulgação da 

informação contábil pode ocasionar a perda de sua relevância, havendo a 
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necessidade de se ponderar a relação entre a oportunidade e a confiabilidade da 

informação. 

No princípio do registro pelo valor original preconiza que os componentes do 

patrimônio devem ser inicialmente registrados pelos valores originais das 

transações, expressos em moeda nacional. Algumas bases para essa aferição 

devem ser respeitadas, tais como: o custo histórico e a variação do custo histórico 

(ROSS; WESTERFIELD; JAFEE, 2009, p. 325). 

Através do princípio da competência, determina-se que os efeitos das 

transações e outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 

independentemente do recebimento ou pagamento. Esse princípio pressupõe a 

simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas. Já o princípio 

da prudência determina a adoção do menor valor para os componentes do ativo e do 

maior para os do passivo, sempre que se apresentem alternativas igualmente 

válidas para a quantificação das mutações patrimoniais que alterem o patrimônio 

líquido. 

Dentre os princípios da contabilidade mencionados, destacam-se dois em 

relação às demonstrações contábeis. O primeiro deles é o princípio da continuidade, 

uma vez que as demonstrações contábeis são normalmente preparadas no 

pressuposto de que a eaumentando a antidade continuará em operação no futuro 

previsível. Dessa forma, presume-se que a entidade não tem a intenção nem a 

necessidade de entrar em liquidação, nem reduzir materialmente a escala das suas 

operações; se tal intenção ou necessidade existir, as demonstrações contábeis têm 

que ser preparadas numa base diferente e, nesse caso, deverá ser divulgada. 

O segundo é o princípio da competência, pois, a fim de atingir seus objetivos, 

as demonstrações contábeis são preparadas conforme o regime contábil de 

competência. Nesse regime, os efeitos das transações e outros eventos são 

reconhecidos quando ocorrem, e não quando o caixa ou outros recursos financeiros 

são recebidos ou pagos, sendo lançados nos registros contábeis e reportados nas 

demonstrações financeiras dos períodos a que se referem (CRCMT, 2005, p. 5). 

Quando organizadas pela base de competência, as demonstrações contábeis 

informam aos usuários tanto as transações passadas, envolvendo o pagamento e 

recebimento de caixa ou outros recursos financeiros, como sobre obrigações de 

pagamento no futuro e recursos que serão recebidos. Logo, apresentam 
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informações a respeito das transações passadas e outros eventos que sejam mais 

úteis aos usuários na tomada de decisões econômicas. 

Para serem úteis à gestão empresarial, as informações geradas mediante a 

utilização de um sistema contábil organizado, em especial aquelas extraídas das 

demonstrações contábeis, devem ser preparadas observando não somente os 

princípios já mencionados, como também as normas brasileiras de contabilidade, 

sendo estas as bases que regem o ordenamento contábil atual. Por sua vez, as 

demonstrações ganham representatividade ainda maior quando as informações se 

amparam de características qualitativas, vindo a somar-se aos princípios de 

contabilidade. 

Dentre as características qualitativas das demonstrações contábeis, a 

compreensibilidade rege que a informação deve ser apresentada de modo que 

possa ser compreendida por usuários que têm conhecimento razoável de negócios e 

de atividades econômicas e de contabilidade, e a disposição de estudar a 

informação com razoável diligência. Entretanto, a necessidade por 

compreensibilidade não permite que informações relevantes sejam omitidas com a 

justificativa de que possam ser de entendimento difícil demais para alguns usuários. 

A informação fornecida em demonstrações contábeis deve também ser 

relevante para as necessidades de decisão dos usuários. Assim, informação tem a 

qualidade da relevância quando é capaz de influenciar as decisões econômicas de 

usuários, ajudando-os a avaliar acontecimentos passados, presentes e futuros, 

confirmando ou corrigindo suas avaliações passadas. Na qualidade da 

materialidade, a informação é material e, portanto, tem relevância, se sua omissão 

ou erro puder influenciar nas decisões econômicas de usuários, tomadas com base 

nas demonstrações contábeis (ROSS et al., 2009, p. 325). 

Essa qualidade depende do tamanho do item ou imprecisão julgada nas 

circunstâncias de sua omissão ou erro. Entretanto, é inapropriado fazer, ou deixar 

sem corrigir, desvios insignificantes das práticas contábeis para se atingir 

determinada apresentação da posição patrimonial e financeira (Balanço Patrimonial) 

da entidade, seu desempenho (Resultado e Resultado Abrangente) ou fluxos de 

caixa. 

Nas demonstrações contábeis, a informação fornecida também deve ser 

confiável. A informação é confiável quando está livre de desvio substancial e viés, 

representando adequadamente aquilo a que tem a pretensão ou seria razoável 
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esperar que representasse. Demonstrações contábeis não são neutras, já que, por 

meio da seleção ou apresentação da informação, têm por finalidade influenciar uma 

decisão ou julgamento para alcançar um resultado ou desfecho pré-determinado. 

Outra qualidade que as informações devem conter é primazia da essência 

sobre a forma. Isso porque as transações e outros eventos e condições devem ser 

contabilizados e apresentados de acordo com sua essência e não meramente sob 

sua forma legal, para, desse modo, aumentar a confiabilidade das demonstrações 

contábeis. 

A prudência é uma característica na qual há certo nível de precaução no 

exercício dos julgamentos necessários às estimativas exigidas de acordo com as 

condições de incerteza. Isso porque, as incertezas que inevitavelmente cercam 

muitos eventos e circunstâncias são reconhecidas pela divulgação de sua natureza 

e extensão, bem como pelo exercício da prudência na elaboração das 

demonstrações contábeis. Entretanto, o exercício da prudência não permite 

subvalorizar deliberadamente ativos ou receitas, ou a superavaliação deliberada de 

passivos ou despesas, não permitindo, portanto, viés. 

A qualidade da integralidade entende que, para ser confiável, a informação 

constante das demonstrações contábeis deve ser completa, dentro dos limites da 

materialidade e custo. Uma omissão pode tornar a informação falsa ou enganosa e, 

portanto, deficiente e não confiável em termos de sua relevância. 

Os usuários também devem ser capazes de comparar as demonstrações 

contábeis da entidade, ao longo do tempo, a fim de identificar tendências em sua 

posição patrimonial e financeira e no seu desempenho. Assim, através da 

característica da comparabilidade, os usuários podem ser capazes de relacionar as 

demonstrações contábeis de diferentes entidades para avaliar suas posições 

patrimoniais e financeiras, desempenhos e fluxos de caixa relativos (CRCPR, 2011, 

p. 15). 

Logo, a medida e a apresentação dos efeitos financeiros de transações 

semelhantes e outros eventos e condições devem ser feitas de modo consistente 

pela entidade, ao longo dos diversos períodos, e também por entidades diferentes. 

Adicionalmente, os usuários devem ser informados das políticas contábeis 

empregadas na elaboração das demonstrações contábeis, e de quaisquer 

mudanças, bem como dos efeitos destas. 
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Não obstante, a informação contábil relevante é aquela capaz de influenciar 

as decisões econômicas dos usuários. Nesse sentido, a qualidade da 

tempestividade envolve a oferta da informação dentro do tempo de execução da 

decisão. A administração precisa ponderar a necessidade da elaboração dos 

relatórios em época oportuna, com a necessidade de oferecer informações 

confiáveis, pois se houver atraso injustificado na divulgação da informação, esta 

pode perder sua relevância. 

Ao atingir-se um equilíbrio entre relevância e confiabilidade, a principal 

consideração será como melhor satisfazer as necessidades dos usuários ao tomar 

decisões econômicas. Assim, na característica do equilíbrio entre custo e benefício, 

ratifica-se que os benefícios derivados da informação devem exceder o custo de 

produzi-la. Essa avaliação é um processo de julgamento, no qual os custos não 

recaem necessariamente sobre aqueles usuários que usufruem dos benefícios e, 

frequentemente, os benefícios da informação são usufruídos por diferentes usuários 

externos (ROSS et al., 2009, p. 327). 

Um funcionamento mais eficiente dos mercados de capital e um menor custo 

de capital para a economia como um todo podem ser alcançados através da 

informação derivada das demonstrações contábeis, na medida em que auxilia 

fornecedores de capital a tomar melhores decisões. Entidades, individualmente, 

também usufruem dos benefícios, incluindo melhor acesso aos mercados de capital, 

efeitos favoráveis nas relações públicas e, talvez, custos menores de capital. Os 

benefícios também podem incluir melhoria no processo de tomada de decisões da 

administração, porque a informação financeira utilizada internamente é 

frequentemente baseada, ao menos em parte, em informações elaboradas para os 

propósitos de apresentar demonstrações contábeis para fins gerais. 

Ribeiro (2005, p. 288) discorre: 

 

As sociedades anônimas de capital aberto são obrigadas a publicar 
seus resultados anualmente, nos jornais de maior circulação do país. 
Assim, as demonstrações de cada exercício devem ser publicadas 
com a indicação dos valores correspondentes às demonstrações do 
exercício anterior. As demonstrações financeiras devem, ainda, ser 
complementadas por notas explicativas e por outros quadros 
analíticos ou demonstrações contábeis necessárias ao bom 
esclarecimento da situação patrimonial e do resultado do exercício. 
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Portanto, afere-se que as demonstrações contábeis constituem como um 

meio de comunicação, um canal pelo qual a empresa apresenta informações e 

dados aos diferentes usuários internos e externos. Assim, demonstra a 

transparência em suas operações, atingindo uma dimensão que transpassa o 

contexto fiscal e compreende a dimensão ética. Uma empresa, consciente de suas 

funções para com seus fornecedores, clientes, acionistas, investidores e 

funcionários, estabelece informações cada vez mais precisas de sua real 

funcionalidade. 

É notório que as demonstrações contábeis são de importância fundamental 

para as pessoas que compõem o cenário organizacional, desde o presidente até os 

funcionários, na medida em que esclarece as ações econômicas e informações 

patrimoniais da empresa. As demonstrações contábeis também interessam ao 

público externo, tais como acionistas, clientes, fornecedores, etc., sendo estes os 

usuários das demonstrações. 

Os demonstrativos contábeis, sem dúvida, permitem avaliar uma prática de 

gestão que na verdade irão refletir de alguma forma os resultados das decisões 

tomadas com a ajuda do fluxo de caixa. 

Conforme Martins (2009, p. 37), 

 

O principal objetivo da mudança é transformar a contabilidade usada 
no Brasil. Hoje,essa contabilidade é registrada pelo custo 
histórico.Com a mudança, a Contabilidade vai priorizar o valor 
justo,ou seja, demonstrar a posição patrimonial da empresa a um 
valor mais próximo ao de mercado. 

 

As demonstrações contábeis são elaboradas conforme a escrituração 

mercantil e apresentam aos usuários a situação patrimonial e as variações ocorridas 

em determinado período nas empresas. Para Quintana (2009, p. 47), “as 

demonstrações tem como principais objetivos: demonstrar e avaliar a situação 

econômica e financeira da empresa; atender o previsto na legislação; e servir como 

instrumento de informação para terceiros”. 

Segundo FIPECAFI (2010), o objetivo das demonstrações financeiras é 

fornecer informações sobre a posição financeira, o desempenho e as mudanças na 

posição financeira da entidade, dando suporte a avaliações e tomadas de decisão 

econômica. 
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Quatro são as demonstrações contábeis, hoje exigidas pelas normas 

internacionais (IAS 1), ou, seus correspondentes locais (CPC 26): (I) Balanço 

Patrimonial ao final do período;(II) Demonstração do Resultado e do Resultado 

Abrangente do Período; (III) Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do 

período; (IV) Demonstração dos Fluxos de Caixa do período. 

A lei nº 11.638/2007, que emendou a lei nº 6.404/1976, ainda pede para as 

grandes empresas a Demonstração de Valor Adicionado (DVA) e a Demonstração 

do Resultado Abrangente (DRA). 

De acordo com a Norma Brasileira de Contabilidade (NBC TSP 1), um 

conjunto completo de demonstrações contábeis inclui: 

a) Balanço Patrimonial; 

b) Demonstração do Resultado do Exercício; 

c) uma demonstração das mutações do patrimônio líquido (Demonstração da 

Mutações do Patrimônio Líquido); 

d) uma demonstração dos fluxos de caixa; 

e) quando a entidade divulga publicamente seu orçamento aprovado, uma 

comparação entre o orçamento e os montantes realizados, quer seja como 

uma demonstração contábil adicional ou como uma coluna para o orçamento 

nas demonstrações contábeis; 

f) notas explicativas, compreendendo um resumo das políticas contábeis 

significativas e outras informações explanatórias. 

 

1.1.1. Balanço Patrimonial 

De acordo com Iudícibus (2010), o Balanço Patrimonial representa uma 

posição estática da empresa, pois apresenta a posição financeira e patrimonial em 

determinada data. 

Assim, percebe-se que essa demonstração contábil tem por finalidade 

apresentar a situação patrimonial da empresa em determinado momento. A sua 

composição e apresentação respeitam as normas do Conselho Federal de 

Contabilidade e da Legislação Comercial, especialmente quanto à sua forma e à 

necessidade de serem elaborados por um profissional legalmente habilitado, para se 

ter credibilidade necessária junto aos órgãos públicos, instituições financeiras e até 

mesmo aos fornecedores. 
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O Balanço Patrimonial deve apresentar a saúde financeira de uma entidade, 

bem como a sua elaboração deverá atender as normas contábeis e estar em acordo 

com os princípios da contabilidade. Diante disso, para muitos estudiosos da área, 

ele é considerado a principal demonstração contábil. É a representação gráfica do 

patrimônio e reflete a posição financeira em determinado momento, normalmente no 

fim do ano de um período prefixado, demonstrando de uma só vez todos os bens, 

valores a receber e valores a pagar de uma empresa em determinada data (BRAGA; 

ALMEIDA, 1999, p. 130). 

A lei nº 11.941, de 27 de maio de 2009, aborda o Balanço Patrimonial da 

seguinte forma: 

 

Art. 178. No balanço, as contas serão classificadas segundo os 
elementos do patrimônio que registrem, e agrupadas de modo a 
facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da 
companhia. 
§ 1º No ativo, as contas serão dispostas em ordem decrescente de 
grau de liquidez dos elementos nelas registrados, nos seguintes 
grupos: 
I - ativo circulante; e 
II - ativo não circulante, composto por ativo realizável a longo prazo, 
investimentos, imobilizado e intangível. 
§ 2º No passivo, as contas serão classificadas nos seguintes grupos: 
I - passivo circulante; 
II - passivo não circulante; e 
III - patrimônio líquido, dividido em capital social, reservas de capital, 
ajustes de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em 
tesouraria e prejuízos acumulados. 

 

De acordo com Marion, em algumas situações, caberá à entidade reconhecer 

um passivo no Balanço Patrimonial, tais como: 

 

a entidade tem uma obrigação no final do período contábil corrente 
como resultado de evento passado; seja provável que a entidade 
transfira recursos que representem benefícios econômicos para a 
liquidação dessa obrigação; e o valor de liquidação possa ser 
mensurado com confiabilidade.(MARION, 2003, p. 101) 
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Quadro 1: Balanço Patrimonial 

Ativo Passivo e patrimônio líquido 

Circulante Circulante 

Caixa e equivalentes de caixa Empréstimos e financiamentos 

Aplicações financeiras Fornecedores 

Contas a receber Salários, provisões e encargos sociais 

Estoques Prêmios de seguros a pagar 

Tributos a recuperar Tributos a recolher 

Instrumentos financeiros derivativos Programa de recuperação fiscal 

Despesas antecipadas Instrumentos financeiros derivativos 

Outros ativos Outros passivos financeiros 
Total do ativo circulante Total do passivo circulante 

Não circulante Não circulante 

Partes relacionadas Partes relacionadas 

Aplicações financeiras Empréstimos e financiamentos 

Depósitos em garantia e reservas 
de manutenção 

Instrumentos financeiros derivativos 

Despesas antecipadas Imposto de renda e cont. social diferidos 

Outros ativos Programa de recuperação fiscal 

Investimentos Provisões para riscos tributários, cíveis 

Imobilizado e trabalhistas 

Intangível Provisão para perda com investimento 

Total do ativo não circulante Total do passivo não circulante 

 
Patrimônio líquido 

 
Capital social 

 
Reserva de capital 

 
Outros resultados abrangentes 

 
Prejuízo acumulado 

  

 
Total do patrimônio líquido 

Total do ativo Total do passivo e patrimônio líquido 
Fonte: FIPECAFI (2000, p. 27), adaptada de acordo com a lei nº 11.638/2007.  

 

1.1.2. Demonstração do resultado do exercício 

O resultado é a afirmação de ganhos e perdas de uma empresa. É uma das 

quatro demonstrações financeiras que as empresas normalmente preparam. Ele 

mede a rentabilidade da empresa ao longo de um período de tempo. 

De acordo com o Comitê de Pronuncimento Contábeis (CPC),  

 

o resultado é frequentemente usado como medida de desempenho 
ou como base para outras avaliações, tais como o retorno do 
investimento ou resultado por ação. Os elementos diretamente 
relacionados com a mensuração do resultado são as recceita e as 
despesas.  
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A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal 

apresentar de forma vertical resumida o resultado apurado em relação ao conjunto 

de operações realizadas num determinado período, normalmente, de 12 meses. 

Na determinação da apuração do resultado do exercício serão computados 

em obediência ao princípio da competência: 

a) as receitas e os rendimentos ganhos no período, independentemente, de sua 

realização em moeda; e 

b) os custos, despesas, encargos e perdas, pagos ou incorridos, correspondentes 

a essas receitas e rendimentos. 

O objetivo dessa demonstração contábil é a formação do resultado líquido em 

um exercício através do confronto das receitas, despesas e resultados apurados, 

gerando informações significativas para tomada de decisão. Nesse sentido, Marion 

afirma: “A DRE é extremamente relevante para avaliar desempenho da empresa e a 

eficiência dos gestores em obter resultado positivo. O lucro é o objetivo principal das 

empresas” (MARION, 2003, p. 127). 

Um modelo de Demonstração do Resultado do Exercício, conforme o quadro 

abaixo: 

 

http://www.contabeis.com.br/termos-contabeis/dre
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Quadro 2: Demonstração de Resultados (DRE) 

Receita Operacional Bruta (vendas de produtos, vendas de mercadorias e 
prestação de serviços) 

( - ) Deduções e abatimentos da receita bruta, devolução de vendas,impostos 
e contribuições sobre vendas. 

( = ) Receita Operacional Líquida 

(-) Custos das Vendas (custos dos produtos vendidos, custo das mercadorias 
e custo dos serviços prestados). 

( = ) Lucro Operacional Bruto 

(-) Despesas Operacionais (despesas com vendas, despesas 
administrativas,despesas tributárias, amortizações e depreciações e outras 
despesas operacionais) 

(=) Resultado Operacional 

(-) Despesas Financeiras Líquidas 

(-) Receitas financeiras, variações monetárias e cambiais passivas, outras 
receitas e despesas operacionais 

(+) Receitas financeiras 

(=) Lucro (resultado) líquido operacional ou lucro líquido, líquido antes do 
imposto de renda e da contribuição social e sobre o lucro 

(-) Despesas não operacionais 

(+) Receitas não operacionais 

(=) Lucro antes da provisão para imposto de renda e contribuição social 

(-) Provisão para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

(=) Lucro líquido após provisão para imposto de renda e contribuição social e 
antes das participações 

(-) Participações de administradores, empregados, debêntures e 
contribuições estatutárias 

(=) Lucro (ou prejuízo) líquido do exercício 
Fonte: Marion (2013, p. 60-61). 

 

1.1.3. Demonstração do resultado abrangente 

O conceito de resultado abrangentes (comprehensive income) foi introduzido 

pela publicação do Fasb Concepts nº 3 – Elements of financial Staments of Business 

Enterprises (substituído posteriormente pelo Fasb Concepts Statements nº 6 – 

Elements os Financial Statements) e detalhado no Fasb Concept Statemente nº 5 – 

Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises. 

O Concepts Statements nº 6 define o resultado abrangente como: 

 

[...] uma alteração no patrimônio líquido de uma sociedade durante 
um período,  decorrente de transações e outros eventos e 
circunstâncias não originadas dos sócios. Isso inclui todas as 
mudanças no patrimônio durante o período, exceto aquelas 
resultantes de investimentos dos sócios e distribuições aos sócios. 
(FASB, 2001) 
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A IAS I requer que determinados itens apareçam no corpo da demonstração 

do resultado abrangente (e na demonstração do resultado do exercício a ser 

apresentada) e suplementa essa exigência com uma exigência mais geral de que 

itens (linhas) adicionais, rubricas e subtotais devam ser apresentados no corpo da 

demonstração quando tal apresentação for relevante à compreensão do 

desempenho financeiro da entidade. 

A norma explica que itens adicionais deverão ser incluídos no corpo da 

demonstração do resultado abrangente (e na demonstração de resultado à parte, se 

apresentada) e que as descrições usadas e a ordem dos itens serão corrigidas 

quando isso se fizer necessário para os elementos do desempenho financeiro. 

O corpo da demonstração do resultado abrangente deverá incluir os seguintes 

itens: 

a) receita; 

b) custos financeiros; 

c) parcela de lucro ou prejuízo de associadas e empreendimentos conjuntos 

contabilizada pelo método da equivalência patrimonial; 

d) despesa de imposto; 

e) uma única quantia abrangendo o total de : 

I - Lucro ou prejuízo após impostos de unidades operacionais descontinuadas; 

eII - ganho ou perda após impostos reconhecidos na mensuração do valor 

justo menos custos de venda ou na alienação dos ativos ou grupo(s) de 

alienação constituindo a operação descontinuada. 

f) cada componente de outro resultado abrangente, classificado por natureza 

(exceto valores em (h) ); 

g) lucro ou prejuízo; 

h) parcela de outro resultado abrangente de associadas ou joint-ventures 

registrados pelo método de equivalência patrimonial; e 

i) resultado abrangente total. 
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Quadro 3: Demonstração do resultado abrangente 

(=)Resultado Líquido do Período 

(=/-)Outros Resultados Abrangentes 

Variação de Reserva de Reavaliação (quando existente) 

Ganhos/Perdas em Planos de Previdência complementar ou conversão das 
Demonstrações Contábeis p/ Exterior 

Ajustes de Avaliação Patrimonial 

(=/-) Resultados Abrangentes de Empresas Investidas (quando reconhecidas 
pela Equivalência Patrimonial) 

(=) Resultado Abrangente do período 

Fonte: Pronunciamento Técnico CPC 26 (CPC, 2011). 

 

1.1.4. Demonstração da Mutação do Patrimônio Líquido (DMPL) 

Prevista no artigo 186 da lei nº 6.404/1976 e sua apresentação não era 

obrigatória, porém a Comissão de Valors Mobiliário (CVM), por meio de instrução nº 

59/86, a tornou obrigatória para as companhias de capital aberto. 

De acordo com o artigo 186 da lei nº 6.404/1976, a demonstração de lucros 

ou prejuízos acumulados discriminará: 

 

I – O saldo do início do período, os ajustes de exercícios anteriores e 
a correção monetária do saldo inicial; 
II - as reversões de reservas e o lucro líquido do exercício; 
III - as transferências para reservas, os dividendos, a parcela dos 
lucros incorporada ao capital e o saldo ao fim do período. 
§ 1º Como ajustes de exercícios anteriores serão considerados 
apenas os decorrentes de efeitos da mudança de critério contábil, ou 
da retificação de erro imputável a determinado exercício anterior, e 
que não possam ser atribuídos a fatos subsequentes. 
§ 2º A demonstração de lucros ou prejuízos acumulados deverá 
indicar o montante do dividendo por ação do capital social e poderá 
ser incluída na demonstração das mutações do patrimônio líquido, se 
elaborada e publicada pela companhia. 
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De acordo com Marion (2013, p. 63), a mutação do Patrimônio Líquido 

evidencia, em termos globais (novas integralizações de capital, resultado do 

exercício, ajustes de exercícios anteriores, dividendos, reavaliações etc. e, em 

termos de mutações internas no caso de prejuízo, incorporações de reservas de 

capital, no caso de lucros transferidos, lucros acumulados para reservas, por 

exemplo). 

Por meio da Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido (DMPL), é 

possível identificar as transações que provocaram aumentos ou ate mesmo 

reduções no patrimônio líquido da empresa durante o exercício social, bem como as 

transferências internas de valores entre as contas que integram esse grupo 

patrimonial. 

Segundo Marion (ibid., p. 64), as possíveis operações que afetem o 

patrimônio total: 

 são acréscimo pelo lucro ou redução pelo prejuízo líquido do exercício; 

 redução por dividendos,acréscimo por reavaliação de ativos; 

 acréscimo por doações e subvenções para investimentos recebidos; 

 acréscimo por subscrição e integralização de capital; 

 acréscimo pelo recebimento de valor que exceda o valor nominal das ações 

integralizadas ou o preço de emissão das ações sem valor nominal; 

 acréscimo pelo valor da alienação de partes beneficiárias e bônus de 

subscrição; 

 acréscimo por prêmio recebido na emissão de debêntures; 

 redução por ações próprias adquiridas ou acréscimo por sua venda; e 

 acréscimo ou redução por ajuste de exercícios anteriores. 

Para o autor (ibid., p. 64), as possíveis operações que não afetam o total do  

patrimônio: 

 aumento de capital com utilização de lucros e reservas; 

 apropriações do lucro líquido do exercício, reduzindo a conta lucros 

acumulados para formação de reservas, como reserva legal, reserva de lucro a 

realizar, reserva para contigência e outras; 

 reversões de reservas patrimoniais para a conta de lucros ou prejuízos 

acumulados; e 

 compensação de prejuízos com reservas. 
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Quadro 4: DMPL 

CIA X NACIONAL – D EMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

 
Reservas de Capital Reservas de Lucros 

Histórico 
Capital 

Realizado 

Ágio na 
Emissão 
de Ações 

Bônus de 
Subscrição 

Reserva para 
Contigência 

Reserva 
Estatutária 

Reserva 
de Lucros 
a Realizar 

Reserva 
Legal 

Lucros 
Acumulados 

Total 

Saldo em 
31/12/x1 

         Ajustes de 
exercícios 
anteriores 

         
efeitos de 
mudança de 
critérios contábeis 

         retificação de 
erros de 
exercícios 
anteriores 

         Aumentos de 
Capital 

         com lucros e 
reservas 

         por subscrição 
realizada 

         Reversões de 
Reservas 

         de Contigência 
         de lucros a 

realizar 
         Lucro Líquido do 

Exercício 
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Proposta da 
Administração de 
Destinação do 
Lucro 

         
Transferências 
para reservas 

         Reserva Legal 
         Reserva 

Estatutária 
         

Reserva de lucros 
para expansão 

         Reserva de lucros 
a realizar 

         Dividendos a 
distribuir (R$ por 
ação) 

         Saldo em 
31/12/x2 

         Fonte: Marion (2013, p. 65). 
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1.1.5. Demonstração do Valor Adicionado 

A NBC T. 3.7, aprovada pela Resolução do Conselho Federal de 

Contabilidade nº 1.010/05, define que “Demonstração do Valor Adicionado é a 

demonstração Contábil destinada a evidendiar, de forma concisa, os dados e as 

informações do valor riqueza gerada pela entidade em determinado período e sua 

distribuição”. A obrigatoriedade da publicação da Demonstração do Valor Adicionado 

(DVA), para as companhias abertas, foi uma das mudanças introduzidas com o 

advento da lei nº 11.638/2007. 

Demonstração do Valor Adicionado ou Agregado (DVA) é um relatório 

contábil capaz de evidenciar a riqueza gerada pela empresa, bem como a sua 

distribuição entre os diversos segmentos envolvidos no processo produtivo. 

De acordo com o CPC 9 que trata da Demonstração do Valor Adicionado, 

 

[...] define que valor adicionado representa a riqueza criada pela 
empresa, de forma geral medida pela diferença entre o valor das 
vendas e os insumos adquiridos de terceiros. Inclui também o valor 
adicionado recebido em transferência, ou seja, produzido por 
terceiros e transferido à entidade. (CPC, s/d., p. 3) 

 

O professor Sérgio de Iudícibus comenta que: 

 

Se todas as atividades econômicas desenvolvidas no País fossem 
desenroladas em entidades que levantassem demonstrações a Valor 
Adicionado [...], a consolidação de tais demonstrações, excluídas as 
duplas contagens, já seria o próprio PIB. (2010, p. 102)  

 

De acordo com Marion (2013, p. 66), essa demonstração é elaborada a partir 

dos dados oriundos da Contabilidade, principalmente da DRE, entretanto não deve 

ser confundida com esta. 
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Quadro 5: DVA 

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

I – Geração do Valor Adicionado 

Receitas Operacionais e Não Operacionais 

(-) Custo das mercadorias, produtos e serviços vendidos 

(-) Serviços adquiridos de terceiros 

(-) Materiais e insumos, energia, comunicação, propaganda, etc. 

(-) Outros valores 

= Valor Bruto Adicionado 

(-) Despesas de depreciação, amortização e exaustão 

= Valor Adicionado Líquido 

(+) Valores remunerados por terceiros (juros, aluguéis e outros) 

(=) Valor adicionado à disposição da empresa 

II – Distribuição do Valor Adicionado 

Remuneração do trabalho 

Remuneração do governo (impostos e contribuições) 

Remuneração do capital de terceiros (juros, aluguéis) 

Remuneração do capital próprio (dividendos e lucros retidos) 

Outros 

= Total do Valor Distribuído (igual ao total gerado) 

Fonte: Neves e Viceconti (2009,p. 259). 

 

1.1.6. Demonstração do Fluxo de Caixa 

Desde dezembro de 2007, com a criação da lei nº 11.638, a Contabilidade 

brasileira passou a ser convertida nos moldes do padrão internacional, isto é, das 

International Financial Reporting Standards (IFRS) que, somada ao intenso processo 

de informatização do sistema de fiscalização, tornou a Contabilidade ainda mais 

importante para empresas. Uma das novidades apresentada por essa lei foi a 

obrigatoriedade da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC). Segundo o artigo 188 

da lei n° 6.404/1976, a DFC indicará, no mínimo, as alterações ocorridas, durante o 

exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, em três fluxos classificados por 

atividades operacionais, de investimento e de financiamento (LAMAS; GREGÓRIO, 

2009, p. 110). 
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Segundo Marion (2003, p. 380), a Demonstração de Fluxo de Caixa (DFC) 

indica a origem de todo o dinheiro que entrou no caixa, em como a aplicação de todo 

o dinheiro que saiu do caixa em determinado período e, ainda, o Resultado do Fluxo 

Financeiro. 

A Demonstração de Fluxo de Caixa é uma ferramenta fundamental à gestão 

financeira, por ser muito útil a diversas finalidades, dada sua simplicidade no que 

tange os aspectos financeiros que envolvem o dia a dia da organização. 

O interesse dos usuários pela Demonstração do Fluxo de Caixa vem 

aumentando gradativamente, pois alguns autores atribui esse interesse à maior 

facilidade de entendimento das informações obtidas no Fluxo que enfocam o caixa e 

à sua objetividade. Cabe ressaltar que a Demonstração de Fluxo de Caixa se 

apresenta também mediante o regime de caixa, enquanto que as demais 

demonstrações são apresentadas respeitando unicamente o princípio da 

competência. 

Para esclarecer melhor regime de caixa e competência, Iudícibus e Marion 

(2004 p. 105) explicam: 

 

[...] escolhe-se como ponto normal de reconhecimento da receita 
aquele em que produtos ou serviços são transferidos ao cliente e 
não, propriamente, o ponto em que dinheiro é recebido por esta 
transferência (daí os nomes genéricos, quando nos referimos à 
receita e despesa, de regime da competência como oposto ao 
regime de caixa). 

 

Diante disso é possível compreender que na elaboração da DFC são 

consideradas principalmente as entradas de caixa, sendo registradas no ato em que 

ocorrem, enquanto as demais demonstrações são elaboradas mediante o regime de 

competência, regime este que aloca e registra os resultados não figurando os fatos 

referentes a entradas ou saídas de receita, mas sim o fato contábil como um todo. 

De acordo com o pronunciamento técnico (CPC nº 3, p. 3): 

 

Demonstração dos fluxos de caixa, quando usada em conjunto com 
as demais demonstrações contábeis, proporciona informações que 
habilitam os usuários a avaliar as mudanças nos ativos líquidos de 
uma entidade, sua estrutura financeira (inclusive sua liquidez e 
solvência) e sua capacidade para alterar os valores e prazos dos 
fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias 
e oportunidades. 
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A Demonstração de Fluxo de Caixa é um instrumento gerencial muito 

importante para a administração organizacional, pois relata a real necessidade de 

caixa que existe na empresa, logo confronta as entradas com as saídas de caixa, 

diagnosticando assim se existem ou não sobras e faltas de dinheiro, permitindo 

assim que a administração possa decidir com antecedência se a empresa deve 

tomar os recursos para si, ou se deve aplicá-los. 

Algumas normas são importantes seguirmos para prepararmos a 

Demonstração de Fluxos de Caixa, os princípios contábeis geralmente aceitos dos 

Estados Unidos (GAAP – Generally Accepted Accounting Principles) e os padrões 

internacionais de relatórios financeiros (IFRS – International Financial Reporting 

Standards) exigem a organização da Demonstração em três seções que divulgam os 

fluxos de caixa resultantes das atividades operacionais, atividades de investimento e 

atividades de financiamento. 

 

 Atividades operacionais 

De acordo com Marion (2013, p. 85), o montante dos fluxos de caixa 

decorrentes das atividades operacionais é um indicador-chave da extensão na qual 

as operações da empresa têm gerado suficientes fluxos de caixa para amortizar 

empréstimos, manter a capacidade operacional, pagar dividendos e juros sobre o 

capital próprio e fazer novos investimentos sem recorrer a fontes externas de 

financiamento. 

Ainda, para o autor (ibid.), enfatiza ainda que os fluxos de caixa decorrentes 

das atividades operacionais são basicamente derivados das principais atividades 

geradoras da receita da entidade. 

 

 Atividades de investimento 

De acordo com Brewer, Garrison e Noreen (2013, p. 85), as atividades de 

investimento geram entradas e saídas de caixa relativas à aquisição ou ao descarte 

de ativos não circulantes como propriedades, instalações e equipamentos, 

investimentos de longo prazo e empréstimos a outras entidade. 

Para Marion (2013, p. 86), a divulgação dos fluxos de caixa decorrentes das 

atividades de investimento é importante porque tais fluxos de caixa representam a 

extensão em que os dispêndios de recursos são feitos pela empresa com a 

finalidade de gerar resultados e fluxos de caixa no futuro. 



46 

 

 Atividades de financiamento 

De acordo com Brewer, Garrison e Noreen, (2013, p. 85), as atividades de 

financiamento geram entradas e saídas de caixa relativas à contratação de 

empréstimos e ao pagamento do principal aos credores e à conclusão das 

transações com os proprietários da empresa, como vender ou recomprar ações 

ordinárias e pagar dividendos. 

Alguns exemplos mais comuns de entradas e saídas de caixa que resultam 

dessas três atividades são resumidas no quadro abaixo: 

 

Quadro 6: Entradas e saídas de fluxo resultantes de atividades operacionais, de 

investimento e de financiamento 

 Entradas de caixa Saída de Caixa 

Atividades Operacionais   

Receber de Clientes     

Pagar fornecedores por compras 

de estoques 

   

Pagar contas a seguradoras, 

provedores de serviços de 

utilidade pública etc. 

   

Pagar remunerações e salários 

aos colaboradores 

   

Pagar impostos a agências 

governamentais 

   

Pagar juros aos credores    

Atividades de Investimento   

Comprar propriedades, 

instalações e equipamentos 

   

Vender propriedades, instalações 

e equipamentos 

   

Comprar ações e títulos de dívida 

como um investimento de longo 

prazo 
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Vender ações e títulos de dívida 

para investimento de longo prazo 

   

Emprestar dinheiro a outra 

entidade 

   

Receber o principal sobre um 

empréstimo a outra entidade 

   

Atividades de Financiamento   

Tomar dinheiro emprestado de um 

credor 

   

Pagar o valor principal de uma 

dívida 

   

Receber caixa da venda de ações 

ordinárias 

   

Pagar caixa para recomprar suas 

próprias ações ordinárias 

   

Pagar um dividendo aos 

acionistas 

   

Fonte: Brewer, Garrison e Noreen (2013, p. 637). 

 

1.1.6.1. Métodos de elaboração da Demonstração do Fluxo de Caixa 

Dois são os métodos de elaboração da DFC: método direto e indireto. A 

pesquisa será elaborada pelo método indireto, pois as companhias são motivadas a 

adotarem o método indireto. 

 

 Método direto: 

Para Santi Filho (1999, p. 29) o método direto “consiste em classificar os 

recebimentos e pagamentos de uma empresa utilizando as partidas dobradas”. 

De acordo com Marion, (2013, p. 94), o método direto é aquele pelo qual são 

divulgadas as principais classes dos recebimentos de caixas brutos e dos 

pagamentos de caixas brutos. 

No que diz respeito ao método direto, segundo Ferrari (2009, p. 210),  

 

deve-se evidenciar os fluxos das atividades operacionais, os fluxos 
das atividades de investimento e os fluxos das atividades de 
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financiamento e a principal diferença entre os dois métodos é a forma 
de apresentar os fluxos das atividades operacionais. 

 

Baseado no FAS-95, de CRC-SP (1997, p.114), os fluxos: 

 

[...] fluxo de caixa das atividades operacionais: recebimentos de 
clientes, dividendos recebidos, juros recebidos, recebimentos por 
reembolso de seguros, recebimentos de lucros por subsidiárias, 
pagamentos a fornecedores, pagamentos de salários e encargos, 
imposto de renda pago, juros pagos, outros recebimentos ou 
pagamentos líquidos-caixa líquido das atividades operacionais. 
[...] fluxo  de caixa das atividades de investimentos,alienação de 
imobilizado e investimentos, aquisição de imobilizado e 
investimentos-caixa líquido das atividades de investimentos. 
[...] fluxo de caixa das atividades de financiamentos, integralização 
de Capital, Juros recebidos de empréstimos, empréstimos tomados, 
aumento de capital social, pagamento de leasing (principal), 
pagamento de lucros e dividendos, juros pagos por empréstimos, 
pagamentos de empréstimos/debêntures,caixa líquido das atividades 
de financiamentos,aumentos ou redução de caixa líquido – saldo de 
caixa-inicial – saldo de caixa–final. 

 

 Método indireto: 

De acordo com Ferrari (2009, p. 211) “A evidenciação dos fluxos das 

atividades operacionais pelo método indireto tem como ponto de partida o resultado 

líquido do exercício (lucro ou prejuízo líquido)”. 

Para Marion (2013, p. 96), o método indireto é aquele pelo qual o lucro líquido 

ou prejuízo é ajustado de modo a refletir os efeitos de: 

 transações de natureza que não afetem o caixa ou equivalente de caixa; 

 quaisquer itens diferidos ou outras apropriações por competência sobre 

recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros; 

 itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das atividades de 

investimento ou de financiamento. 

De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido das atividades 

operacionais é determinado ajustando o lucro líquido ou prejuízo quanto aos efeitos 

de: 

 mudanças ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais a 

receber e a pagar; 
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 itens que não afetam o caixa, como depreciação, provisões, impostos diferidos, 

variações cambiais não realizadas, resultado de equivalência patrimonial em 

investimentos e participação de minoritários, quando aplicável; e, 

 todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxos de caixa 

decorrentes das atividades de investimento ou de financiamento. 

Para Assaf Neto (2012, p. 98), o método indireto destaca as movimentações 

financeiras explicitando as entradas e saídas de recursos de cada componente da 

atividade operacional, como recebimento de vendas, pagamentos de juros, 

impostos, etc., como indicado abaixo: 

 

[...] fluxos operacionais resultado Líquido (+) depreciação 
aumento/redução de duplicatas a receber aumento em 
duplicatas a receber aumento em provisão para crédito de 
liquidação duvidosa aumento/redução em estoques 
aumento/redução em fornecedores redução de salário a pagar 
outros caixa líquido das atividades.[...] fluxos de investimentos 
pagamentos na compra de imobilizado recebimento pela venda 
de imobilizado outros caixa líquido das atividades. 
[...] fluxos de financiamento integralização de aumento de 
capital amortização de empréstimo e financiamentos 
recebimento/pagamento de dividendo novas captações de 
empréstimos e financiamentos outros caixa líquido de 
financiamentos aumento/redução de caixa saldo inicial de caixa 
saldo final de caixa. 

 

Segundo Brewer, Noreen e Garrison (2013, p. 638), o método indireto ajusta a 

receita líquida ao caixa líquido gerado palas atividades operacionais, usando um 

processo de três passos. 

Passo I – o primeiro passo é somar encargos de depreciação à receita líquida. 

Encargos de depreciação são os créditos na conta de depreciação acumuladas 

durante o período – a soma total dos itens que aumentaram a depreciação 

acumulada. Por que fazemos isso? Porque a depreciação acumulada é uma conta 

não monetária no Balanço Patrimonial e temos que ajustar a receita líquida, 

considerando as variações nas contas não monetárias do Balanço Patrimonial que 

ocorreram durante o período. Para calcular os créditos na conta de depreciação 

acumulada, usamos a equação de contra-ativos que foi mencionada anteriormente: 

Equação fundamental para contas de contra-ativos,passivos e patrimônio dos 

acionistas: 
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Saldo Inicial – Débitos + Créditos = Saldo Final 

 

Por exemplo, suponha que a conta de depreciação acumulada tenha saldos 

inicial e final de U$$ 300 e U$$ 500, respectivamente. Além disso, suponha que a 

empresa venda equipamentos com depreciação acumulada de U$$ 70 durante o 

período. Considerando, ainda, que usamos os débitos na conta de depreciação 

acumulada para registrar a depreciação acumulada de ativos que foram vendidos ou 

baixados, a depreciação que precisa ser somada à receita líquida é calculada como 

segue: 

Saldo Inicial – Débitos + Créditos = Saldo Final 

U$$ 300 – U$$ 70 + Créditos = U$$ 500 

Créditos = U$$ 500 – U$$ 300 + U$$ 70 

Créditos = U$$ 270 

 

A mesma lógica pode ser representada usando-se uma conta T de 

depreciação acumulada. Considerando que conhecemos os saldos inicial e final da 

conta e o montante do débito que teria sido registrado para a venda de 

equipamentos, o lado de crédito da conta T deve ser igual a U$$ 270. 

 

Quadro 7: Conta T de depreciação 

Depreciação Acumulada (U$$)  

Venda de equipamentos   
70 

Saldo Inicial 
300 
70 

 Saldo Final 
500 

 

Para empresas de serviços e de merchadising, os créditos na conta T de 

depreciação acumulada são iguais aos débitos na conta de despesas de 

depreciação. Para essas empresas, o ajuste do passo I consiste em somar as 

despesas de depreciação á receita líquida. Entretanto, para as empresas 

manufatureiras, alguns dos créditos na conta T de depreciação acumulada estão 

relacionados à depreciação de ativos de produção que são debitados dos estoques 

de produção em andamento em vez das despesas de depreciação. 
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Para essas empresas, os encargos de depreciação não são simplesmente 

iguais às despesas de depreciação. Como a depreciação é somada de volta à 

receita líquida na demonstração de fluxos de caixa, algumas pessoas concluem, de 

forma errada, que uma empresa pode aumentar seu fluxo de caixa simplesmente 

aumentando suas despesas de depreciação. Isso é falso, pois uma empresa não 

pode aumentar seu caixa líquido gerado pelas atividades operacionais aumentando 

suas despesas de depreciação. Se ela aumentar suas despesas de depreciação em 

X doláres, a receita líquida diminuirá em X dólares e o montante do ajuste do passo I 

desse processo aumentará em X dólares. A diminuição na receita líquida e o 

aumento no montante do ajuste no passo I neutralizam um ao outro exatamente, 

resultando em um impacto zero sobre o caixa líquido gerado pelas atividades 

operacionais. 

Passo II – O segundo passo é analisar as variações líquidas nas contas não 

monetárias do balanços patrimoniais que causem um impacto sobre a receita 

líquida. 

O Quadro 8 fornece diretrizes gerais sobre como analisar contas de ativo e 

passivos circulantes.  

Observe que as variações em todas as contas de ativos circulantes (contas a 

receber, estoques e despesas antecipadas) resultam no mesmo tipo de ajuste à 

receita líquida. Se o saldo de uma conta de ativos aumenta durante o período, o 

montante desse aumento é subtraído da receita líquida. Se o saldo de uma conta de 

ativos diminui durante o período, o montante da diminuição é somado à receita 

líquida. As contas de passivos circulantes (contas a pagar, provisões para para 

pagamentos e impostos de renda devidos) são tratadas da maneira oposta. Se o 

saldo de uma conta de passivos aumenta, o montante desse aumento é somado à 

receita líquida. Se o saldo de uma conta de passivos diminui, o montante da 

diminuição é subtraído da receita líquida. 

Tenha em mente que a finalidade desses ajustes é expressar a receita líquida 

em termos de caixa. Por exemplo, a variação no saldo de contas a receber mede a 

diferença entre vendas a créditos e recebimentos de caixa de clientes que 

compraram a crédito. Quando o saldo de contas a receber aumenta, isso significa 

que o montante de vendas à crédito excede o montante de caixa recebido dos 

clientes. Quando o saldo de contas a receber diminui, isso significa que o caixa 

recebido dos clientes excede as vendas a crédito. Nesse caso, a variação no saldo 
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de contas a receber é somada à receita líquida porque reflete o montante pelo qual 

os recebimentos de caixa dos clientes excedem as vendas a crédito. 

 

Quadro 8: Diretrizes gerais para analisar como as variações nas contas não 

monetárias do balanço patrimonial afetam a receita líquida na demonstração de 

fluxos de caixa 

 
Aumento no 

saldo da conta 

Diminuição 

no saldo da 

conta 

Ativos circulantes   

Contas a receber Subtrair Somar 

Estoques Subtrair Somar 

Despesas antecipadas Subtrair Somar 

Passivos circulantes   

Contas a pagar Somar Subtrair 

Provisões para pagamentos Somar Subtrair 

Impostos de renda devidos Somar Subtrair 

Fonte: Brewer, Garrisson e Noreen (2013, p. 639). 

 

As outras contas exibidas no Quadro 8 têm uma lógica subjacente similar. Os 

ajustes nos estoques e nas contas a pagar expressam os custos de produtos 

vendidos em termos de caixa pago para compra de estoques. Os ajustes nas 

despesas antecipadas e nas provisões para pagamento expressam as despesas de 

venda e administrativas em termos de caixa. Os ajustes nos impostos de renda 

devidos expressam as despesas com impostos de renda em termos de caixa. 

Passo III – O terceiro passo para calcular o caixa líquido gerado pelas atividades 

operacionais é ajustar os ganhos/perdas incluídos na demonstração de resultados. 

Sob as regras dos GAAP e IFRS, dos Estados Unidos, ganhos e perdas devem ser 

incluídos na seção de atividades de investimentos da demonstração de fluxos de 

caixa. Como ganhos e perdas já estão na receita líquida, que está na seção de 

atividades operacionais, eles têm de ser removidos da receita líquida antes de 

serem mostrado na seção de atividades de investimento. Para fazer esse ajuste, 

devemos subtrair os ganhos da receita líquida e somar as perdas à receita líquida na 

seção de atividades operacionais. 
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Quadro 9: Demonstração de fluxo de caixa método indireto 

Demonstração de fluxos de caixa – método 
indireto 

  

Atividades operacionais   

Receita líquida  140 

Ajustes para expressar receita líquida em 
termos de caixa: 

  

Depreciação 103  

Diminuição nas contas a receber 17  

Aumentos nos estoques -49  

Aumento nas contas a pagar 44  

Aumento nas provisões de pagamento 3  

Aumento nos impostos de renda devidos 4  

Ganhos sobre venda da loja -3 119 

Caixa líquido gerado pelas atividades 
operacionais 

 259 

Atividades de investimento   

Adições á conta de propriedades, intalações e 
equipamentos 

-138  

Resultados da venda da loja 8  

Caixa líquido usado nas atividades de 
investimentos 

 -130 

Atividades de financiamento   

Extinção dos títulos de dívida a pagar -41  

Emissão de ações ordinárias 2  

Dividendos pagos em dinheiro -28  

Caixa líquido usado nas atividades de 
financiamento 

 -67 

Aumento líquido em caixa e equivalentes de 
caixa 

 62 

Caixa e equivalentes de caixa, saldo inicial  29 

Caixa e equivalentes de caixa, saldo final  91 
Fonte: Brewer, Garrison e Noreen (2013, p. 639). 
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2. METODOLOGIA 

 

 

O presente capítulo apresenta a classificação da pesquisa, o campo de 

pesquisa, os métodos, técnicas e procedimento de coleta de dados, a elaboração do 

instrumento de coleta de dados e os métodos, técnicas e procedimento de análise 

dos dados e empresas da pesquisa. 

 

2.1. Classificação da pesquisa 

 

Conforme os níveis de pesquisa, esta se classifica em descritiva e explicativa. 

Quanto ao cunho descritivo, observa a análise de conteúdo sobre as 

demonstrações de fluxo de caixa e notas explicativas que podemos visualizar nos 

relatórios das demonstrações financeiras, disponibilizadas no site da Agência 

Nacional de Aviação Civil (Anac), do setor aéreo do estado de São Paulo e 

explicativa em virtude da tentativa de explicar as observações levantadas através da 

identificação de informações, baseadas em teoria. 

De acordo com Gil (2008, p. 28), “a pesquisa descritiva tem como objetivo 

primordial a descrição das características de determinada população ou fenômeno 

ou o estabelecimento de relações entre variáveis”. Cervo e Bervian (2002, p. 66) 

mencionaram que “a pesquisa descritiva além de observar, também analisa e 

correlaciona os fatos ou fenômenos sem manipulá-los”. 

A pesquisa explicativa registra fatos, analisa-os, interpreta-os e identifica suas 

causas (MARCONI; LAKATOS, 2011). 

Quanto aos procedimentos, esta pesquisa pode ser classificada como 

documental, pois se utilizou de documentos como DFCs, relatórios dos auditores e 

dados das empresas para se realizar a análise e se chegar às considerações finais. 

Na visão de Theóphilo e Martins (2009, p. 55), “a pesquisa documental se 

caracteriza por utilizar documentos com fonte de dados, evidências e informações”. 

A pesquisa possui os enfoques quantitativos e qualitativos, uma vez que, 

através da coleta de dados, foi possível identificar que todas utilizam o método 

indireto para apresentação das suas DFC e foram utilizados alguns indicadores para 

identificações de situações e uma posição financeira sobre as companhias. 

http://oferta.vc/omhS
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2.2. Campo de pesquisa 

 

Esta pesquisa se limitou às empresas aéreas brasileiras que exploram os 

serviços de transporte aéreo público regular e não regular, de grande 

representatividade no mercado brasileiro, a Azul Linhas Aéreas Brasileiras, Avianca 

Brasil, Gol Linhas Aéreas e TAM Linhas Aéreas. 

 

2.3. Métodos, técnicas e procedimento de coleta de dados 

 

Os dados foram coletados por meio de relatórios financeiros, envolvendo as 

demonstrações contábeis e notas explicativas publicadas pelas empresas, 

consideradas ferramentas essenciais nesta pesquisa. 

Os referidos dados foram coletados de demonstrativos contábeis nos 

exercícios de 2013 e 2014 dos quais foram disponibilizados no site da Anac e das 

empresas. 

O procedimento técnico ocorreu a partir de coletas de dados em informações 

bibliográficas restrita a livros, artigos e internet, e desenvolvida a partir de material já 

publicado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

A pesquisa será elaborada pelo método indireto da DFC, pois as companhias 

publicam as DFCs pelo método indireto. 

As informações da DFCs foram extraídas do relatório das demonstrações 

financeiras e relatório dos auditores independentes. São elas: nome da empresa, 

exercício, empresa de auditoria, DFCs pelo método indireto, FCO antes de juros e 

imp. pagos, juros pagos, FCO, passivo circulante, exigível (Circulante + Não 

Circulante), caixa pago por investimentos de capital, FCI, FCF, ATIVOS TOTAIS, PL, 

exigível de longo prazo, Caixa das vendas, contas a receber, vendas (receita 

líquida), resultado operacional, resultado antes dos impostos (CS e IR). 

 

2.3.1. Elaboração do instrumento de coleta de dados 

Para a coleta de dados, foram elaborados duas tabelas do ano de 2013 e 

2014, estruturado por atividades operacionais, atividades de investimento e 
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atividades de financiamento e posteriormente tabelas com uma triagem, extraindo 

dados das demonstrações contábeis. 

 

Tabela 1: Demonstração do Fluxo de Caixa – Companhias aéreas no ano de 2013 

Itens/Cia Aéreas Azul Avianca Gol TAM 

Res. Líquido do Exercício 136.462 
-       
36.511 

-    
709.774 

-  
1.653.286 

Depósitos em garantia e reservas de 
manutenção e judiciais 

-       
187.573 

-       
48.739 

  Impostos a recuperar 

 

-       
13.186 

  Contas a receber -         
61.839 

-         
3.899 

 

-     
598.410 

Estoques -           
7.720 

-       
10.478 

 

-       
95.800 

Partes relacionadas  - 

  Despesas antecipadas -         
37.561 

4.115 

  Outras Contas a receber  -       
13.811 

 

-       
27.906 

 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 

  

 

-     
432.736 

Baixa de operações de arrendamentos financeiros 

 

-  
1.168.325 

Baixa do imobilizado   8.748 
 Resultado na alienação do imobilizado  

 

1.821.999 

Resultado na alienação do ativo não circulante disponível para venda 1.728 

Aplicações financeiras   

 

-     
229.932 

Despesas do exercício seguinte  

 

-       
26.843 

Depósitos judiciais 

 

 

 

-       
38.212 

Depreciação e amortização 73.809 54.855 551.457 709.595 

Perda sobre baixa de ativo imobilizado e 
intangível 

1.029 478 

  Ganho por adesão ao Refis 

   Credito por revisão das verbas trabalhistas 

  Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa líquida 

-           
3.222 

2.250 
1.612 - 

Transportes a executar 263.205 26.829 

  Obrigações trabalhistas  -         
1.836 

  Obrigações fiscais 

 

29.917 

  Pagamento de Impostos 

 

34.647 

  Pagamentos de refis 

 
0 

 

-       
30.068 

Provisões técnicas e outras obrigações 21.702 
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Atividades Operacionais 
   Ajustes: 

    Resultado com instrumentos financeiros 
derivativos 

16.859 

  

-       
25.319 

Refis  

  

26.986 

Remuneração baseada em ações 1.227 

   Equivalência patrimonial - 

 
91.921 147.012 

Juros e variações cambiais sobre ativos e 
passivos 

111.394 

  

1.173.916 

Provisão para riscos judiciais-fiscais, 
cíveis e trabalhistas 

14.330 

 
19.795 

 Provisão para obsolescência 3.049 1.864 -        
5.352 

 Provisão para devolução de aeronaves e 
motores 

8.099 

   Provisões para contingências 

  

85.583 

Provisões para contingências- Pagamentos 

 

-       
69.936 

Provisão para manutenção PBTH 

  

331.543 

Lucro na venda de ativo imobilizado - 

   Variação de ativos e passivos operacionais 

  Tributos a recuperar -         
59.321 

  

48.824 

Outros ativos -           
1.913 

   Fornecedores*(nacionais e estrangeiros) 281.189 55.191 
 

18.452 

Outras provisões  

  

15.651 

Salários, provisões e encargos sociais 39.092 

  

34.128 

Prêmios de seguros a pagar 2.229 

   Tributos a recolher 84.719 

   Programa de recuperação fiscal - 

   Outras contas a pagar - 

  

-  
1.280.648 

Juros pagos -         
94.894 

  

-     
205.271 

Tributos pagos  

  

-       
24.846 

Impostos diferidos 
  

-      
19.899 

 Variações cambiais e monetárias, líquidas 367.695 
 Juros sobre empréstimos 

  
227.640 

 Resultados não realizados de hedge líquido de impostos -      
59.187 

 Provisão para participação nos resultados 38.542 
 Provisão para gratificação extraordinária - 
 Programas de milhagens 

  

-    
211.153 

 Redução ao valor recuperável 

 
16.023 

 Plano de assistência médica 

  

- 
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Pré-pagamento de manutenção 

  

18.175 

Impostos e tarifas a recolher 

  

16.619 

Receita diferida 

   

262.511 

Encargos sobre empréstimos 6.968 

  Caixa Líquido das Atividades 
Operacionais 

582.649 110.356 318.068 -  
1.194.816 

Atividades de Investimentos 
   Aplicações financeiras -         

11.805 
   Afac (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) 

 
3.695.717 

Aplicações financeiras vinculadas -         
47.073 

   Investimento em subsidiária - 

   Caixa recebido na venda de ativo 
imobilizado 

- 

   Aquisição de bens do ativo imobilizado e 
intangível 

-       
268.013 

-     
162.076 

-    
282.305 

-       
59.405 

Empréstimos de mútuo   

 

 

Caixa restrito 

 

 -        
9.985 

-         
5.238 

Investimentos 

   

-  
1.445.118 

Imobilizado 

    Intangível 

    Recursos recebidos na venda de imobilizado 

 

62.787 

Recursos recebidos na venda de ativos não circulantes disponíveis para 
venda 

-       
43.834 

Depósitos em garantia – reembolsos 

  

17.371 

Depósitos em garantia – depósitos efetuados 

 

-       
60.218 

Pré-pagamentos de aeronaves – reembolsos 

 

355.399 

Pré-pagamentos de aeronaves – pagamentos 

 

-     
143.548 

Aplicações de Caixa em Atividades de 
Investimentos 

-       
326.891 

-     
162.076 

-    
292.290 

-  
1.321.804 

Atividades de Financiamentos 
   Debêntures 300.000 

  

-     
500.001 

Captações -       
330.169 

69.042 
397.725 

 Pagamentos  -       
41.974 

-    
527.998 

 Empréstimos 408.716 

  

-       
74.425 

Arrendamento mercantil financeiro 

  

-     
659.788 

Captações -       
288.052 

   Pagamentos -           
5.811 

   Sale and leaseback -       
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174.353 

Partes relacionadas  

 

-    
104.248 

 Adiantamentos para futuros aumento de capital 22.714 -      
90.909 

 Caixa Líquido em Atividades de 
Financiamentos 

-         
89.669 

49.782 -    
325.430 

2.461.503 

Aumento (redução) de caixa e 
equivalentes de caixa 

166.089 -         
1.938 

-      
32.011 

-       
55.117 

Variação cambial do caixa de subsidiárias no exterior 

  Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 

239.221 15.291 
523.334 339.934 

Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 

405.310 13.353 
1.137.000 284.817 

Aumento/ Redução no caixa e 
equivalente de caixa 

166.089 -         
1.938 

-      
32.011 

-       
55.117 

 

Tabela 2: Demonstração do fluxo de caixa – companhias aéreas no ano de 2014 

Itens/Cia Aéreas Azul Avianca Gol TAM 

Res. Líquido do Exercício 80.570 
-       
14.778 

-     
1.055.763 

-    
673.935 

Depósitos em garantia e reservas de 
manutenção e judiciais 

-         
328.740 

-       
58.191 

  Impostos a recuperar 

 

-            
813 

  Contas a receber -         
193.208 

-       
45.829 

 

330.104 

Estoques -           
15.072 

-         
5.281 

 

-      
81.141 

Partes relacionadas  -         
7.030 

  Despesas antecipadas -           
57.417 

-       
31.335 

  Outras contas a receber  18.460 

 

43.870 

 
Imposto de renda e contribuição social 
diferidos 

  

 

-    
288.736 

Baixa de operações de arrendamentos financeiros 

 

- 
1.676.385 

Baixa do imobilizado   4.938 
 Resultado na alienação do imobilizado  

 

2.202.198 

Resultado na alienação do ativo não circulante disponível para venda 3.070 

Aplicações financeiras   

 

247.919 

Despesas do exercício seguinte  

 

4.471 

Depósitos judiciais 

 

 

 

10.788 

Depreciação e amortização 112.867 71.138 458.819 484.368 

Perda sobre baixa de ativo imobilizado e 
intangível 

27.704 2.795 

  Ganho por adesão ao Refis -       
76.807 
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Credito por revisão das verbas trabalhistas -       
23.187 

  Provisão para créditos de liquidação 
duvidosa líquida 

22 707 
16.454 

2.799 

Transportes a executar 224.786 41.307 

  Obrigações trabalhistas  8.315 

  Obrigações fiscais 

 

17.128 

  Pagamento de impostos 

 

124.887 

  Pagamentos de Refis 

 

-       
52.653 

 

-    
142.285 

Provisões técnicas e outras obrigações 97.515 

  Atividades Operacionais 
   Ajustes: 

    Resultado com instrumentos financeiros 
derivativos 

-           
89.746 

  

- 

Refis  

  

- 

Remuneração baseada em ações 6.213 

   Equivalência patrimonial -                
408 

 
30.335 

7.172 

Juros e variações cambiais sobre ativos e 
passivos 

329.781 

  

390.537 

Provisão para riscos judiciais-fiscais, 
cíveis e trabalhistas 

7.680 

 
9.910 

 

Provisão para obsolescência 1.693 - 631 
 Provisão para devolução de aeronaves e 

motores 
8.722 

   Provisões para contingências 

  

-      
35.066 

Provisões para contingências – pagamentos 

 

-34.340 

Provisão para manutenção PBTH 

  

235.042 

Lucro na venda de ativo imobilizado -           
59.766 

   Variação de ativos e passivos operacionais 

  Tributos a recuperar 37.014 

  

-    
173.245 

Outros ativos -             
7.653 

   Fornecedores*(nacionais e estrangeiros) 167.058 
15.057 

 

-    
541.743 

Outras provisões  

  

17.785 

Salários, provisões e encargos sociais 58.373 

  

-      
56.981 

Prêmios de seguros a pagar 3.375 

   Tributos a recolher -           
60.378 

   Programa de recuperação fiscal 96.105 

   Outras contas a pagar 161.064 

  

19.305 

Juros pagos -         
162.070 

  

-    
131.577 

Tributos pagos  

  

-      
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31.733 

Impostos Diferidos 
  

57.311 
 Variações cambiais e monetárias, líquidas 

 
409.143 

 Juros sobre empréstimos 

  
269.015 

 Resultados não realizados de hedge líquido de impostos - 
 Provisão para participação nos resultados 

 
- 

 Provisão para gratificação extraordinária 

 
20.012 

 Programas de milhagens 

  

-        
140.256 

 Redução ao valor recuperável 

 
- 

 Plano de assistência médica 

  

8.004 

Pré-pagamento de manutenção 

  

278.653 

Impostos e tarifas a recolher 

  

63.341 

Receita diferida 

   

-    
101.821 

Encargos sobre Empréstimos 31.134 
  Caixa Líquido das Atividades 

Operacionais 
348.569 112.539 80.549 380.437 

Atividades de Investimentos 
   Aplicações financeiras -         

427.847 
   Afac (Adiantamento para Futuro Aumento de Capital) 

 

118.000 

Aplicações financeiras vinculadas 47.493 

   Investimento em subsidiária -           
47.942 

   Caixa recebido na venda de ativo 
imobilizado 

33.239 

   Aquisição de bens do ativo imobilizado e 
intangível 

-         
311.553 

-     
104.529 

-        
243.717 

-    
544.373 

Empréstimos de mútuo   

 

283.875 

Caixa restrito 

 

 -          
16.980 

-        
1.995 

Investimentos 

  

-          
30.278 

 Imobilizado 

    Intangível 

    Recursos recebidos na venda de imobilizado 

  Recursos recebidos na venda de ativos não circulantes disponíveis para venda 

Depósitos em garantia – reembolsos 

  

47.935 

Depósitos em garantia – depósitos efetuados 

 

-        
1.358 

Pré-pagamentos de aeronaves – reembolsos 

 

782.863 

Pré-pagamentos de aeronaves – pagamentos 

 

-    
171.998 

 

    Aplicações de Caixa em Atividades de 
Investimentos 

-         
706.610 

-     
104.529 

-        
290.975 

512.949 

Atividades de Financiamentos 
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Aumento de capital 

 

  
579.788 

Debêntures 1.087.366 

   Captações -         
475.000 

111.810 
337.997 

 Pagamentos  -     
132.413 

-        
796.419 

 Empréstimos e Fin. 619.598  

 

- 
1.115.305 

Arrend. Merc. Fin.   

 

-    
482.843 

Captações -         
873.112 

   Pagamentos 73.987 

   Sale and leaseback -         
113.186 

   Partes relacionadas 

  

-          
34.529 

 Adiantamentos para futuros aumento de capital 29.492 826.199 
 Caixa Líquido em Atividades de 

Financiamentos 
319.653 8.889 333.248 - 

1.018.360 

Aumento de caixa e equivalentes de caixa -           
38.388 

  -    
124.975 

Variação cambial do caixa de subsidiárias no exterior -        
124.872 

 Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 

405.310 13.353 
1.137.000 284.817 

Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 

366.922 30.252 
1.335.253 

 Aumento/ Redução no caixa e 
equivalente de caixa 

-           
38.388 

16.899 198.253 159.842 

 

Tabela 3: Dados retirados das demonstrações financeiras 2013 

Cia. 
FCO ANTES 
DE JUROS E 
IMP. PAGOS 

JUROS 
PAGOS 

FCO 
PASSIVO 
CIRCULANTE 

EXIGÍVEL   
(Circulante 
+ Não 
Circulante) 

FCI 

Azul 677.543,0 
-            
94.894 582.649 1.910.757 3.175.027 

-    
326.891 

Avianca 
-                
5.900,0 116.256 110.356 627.830 822.310 

-    
162.076 

Gol 535.388,0 
-          
217.320 318.068 3.360.140 8.455.108 292.290 

TAM 
-         
1.116.533,0 

-          
205.271 

- 
1.321.804 6.735.167 12.865.561 

- 
1.321.804 
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Tabela 4: Dados retirados das demonstrações financeiras 2013 

Cia. FCF 
ATIVOS 
TOTAIS 

PL 

EXIGÍVEL 
DE 
LONGO 
PRAZO 

CAIXA 
DAS 
VENDAS 

CONTAS A 
RECEBER 

Azul 
319.653 

3.089.250 
-      
85.777 1.264.270 3.352.220 429.288 

Avianca 
49.782 

822.957 647 194.480 1.599.372 197.628 

Gol 
-    
325.430 8.769.020 313.912 5.094.968 7.785.839 291.826 

TAM 2.461.503 13.661.894 796.333 6.130.394 12.416.730 2.449.909 

 

Tabela 5: Dados retirados das demonstrações financeiras 2013 

Cia. 
VENDAS  
(Receita Líquida) 

RESULTADO 
OPERACIONAL 

RESULTADO ANTES 
DOS IMPOSTOS  
(CS E IR) 

Azul 3.781.508 351.005 207.705 

Avianca 1.797.000 50.798 -91.585 

Gol 8.077.665 6.505 -  728.041 

TAM 14.866.639 - 741.464 -2.086.022 

 

Tabela 6: Dados da demonstração dos fluxos de caixa de 2014 

Cia 

FCO ANTES DE 
JUROS E IMP. 
PAGOS 

JUROS 
PAGOS 

FCO 
PASSIVO 
CIRCULANTE 

EXIGÍVEL    
(Circulante 
+ Não 
Circulante) 

FCI 

Azul 510.639,0 
-
162.070 348.569 2.543.868 4.790.676 

-
706.610 

Avianca -           74.678,0 187.217 112.539 829.778 1.012.042 
-
104.529 

Gol 338.732,0 
-
258.183 80.549 3.917.562 8.219.103 290.975 

TAM 644.526,0 
-
131.577 512.949 4.964.864 9.215.979 512.949 
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Tabela 7: Dados da demonstração dos fluxos de caixa de 2014 

Cia 

FCF 
ATIVOS 
TOTAIS 

PL 
EXIGÍVEL 
DE LONGO 
PRAZO 

CAIXA 
DAS 
VENDAS 

CONTAS A 
RECEBER 

Azul 
-     
89.669 4.494.637 

-
296.039 2.246.808 4.048.435 654.179 

Avianca 8.889 1.027.403 15.361 182.264 1.942.174 242.750 

Gol 333.248 8.182.901 
-  
36.202 4.301.541 8.750.859 270.815 

TAM 
-
1.018.360 10.044.169 828.190 4.251.115 12.281.889 2.117.006 

 

Tabela 8: Dados da demonstração dos fluxos de caixa de 2014 

Cia 

VENDAS  
(Receita Líquida) 

RESULTADO 
OPERACIONAL 

RESULTADO ANTES 
DOS IMPOSTOS (CS E 
IR) 

Azul 4.702.614 350.499 80.570 

Avianca 2.184.924 50.045 -36.511 

Gol 9.021.674 173.697 - 1.001.530 

TAM 14.398.895 - 317.927 -962.671 

 

Indicadores que foram possíveis efetuar os cálculos, que auxiliam no 

processo de liquidez, de solvência e na capacidade de gerar informações sobre a 

sua capacidade financeira e assim fundamentam decisões de financiamentos e 

investimentos: 
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Quadro 10: Indicadores da DFC 

Categoria Índice Fórmula 

1ª Categoria Quoc. de Cob. de Caixa 
Cobertura de juros com caixa = FCO antes de 
juros e impostos / Juros 

2ª Categoria 
Quoc. de qual. do 
resultado 

Qualidade das Vendas = Caixa das vendas / 
vendas 

  
Qual. do Resultado = FCO / resultado 
operacional 

3ª Categoria 
Quoc.de dispêndios de 
Capital 

Investimento / Financiamento = Fluxo de Caixa 
Líquido para investimentos / Fluxo de caixa 
líquido de financiamentos 

  
Retorno do Caixa sobre os ativos= FCO antes 
de juros e impostos / ativos totais 

4ª Categoria 
Retornos do fluxo de 
Caixa 

Retorno sobre Passivo e Patrimônio Líquido = 
FCO / (patrimônio Líquido + exigível no Longo 
Prazo) 

  
Retorno sobre Patrimônio Líquido = FCO 
/patrimônio Líquido 

 

Quadro 11: Indicadores da DFC das Companhias aéreas  

Categoria Índice  Objetivo AZUL AVIANCA GOL TAM 

      2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 

1ª  

Cobertura 
de Caixa 

Possibilitam a 
avaliação da 
liquidez do 
empreendimento -467% 

-
100% -3% -100% -137% 

-
103% 

-
350% -112% 

2ª 

Qualidade 
do 

resultado 

Indicadores de 
qualidade do 
Resultado 89% 86% 89% 89% 96% 97% 84% 85% 

  
 

  166% 99% 217% 225% 4890% 46% 178% -161% 

3ª  

Dispêndios 
de Capital 

Dispêndios de 
Capital (Gastos 
incorridos mas 
registrados 
como itens do 
ativo 
permanente,os 
quais 
contribuirão na 
formação de 
resultados em 
período futuro) -365% 

-
221% -326% 

-
1176% -90% 87% -54% -50% 

    14,36% 3,61% -0,45% 
-

18,22% 3% 3% 5% 1% 

4ª  
Retornos do 

fluxo de 
Caixa 

Ind. de Potencial 
de Retorno s/ os 
investimentos 49% 18% 57% 57% 6% 2% -19% 10% 

    -679% 
-

118% 17057% 733% 101% 
-

222% 
-

166% 62% 
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2.4. População e amostra 

 

De acordo com Malhotra (1996), a população corresponde ao agregado de 

todos os elementos que compartilham um conjunto comum de características de 

interesse para o problema sob investigação. 

A amostragem dessa pesquisa partiu de todas as empresas de transporte 

aéreo regular com participação de mercado relevante brasileiro que estão obrigadas 

a apresentar à Anac as suas demonstrações contábeis. O período escolhido foi 2014 

e 2013. 

 

2.5. Empresas da pesquisa 

 

O setor aéreo é bastante estratégico e seu crescimento está relacionado com 

o crescimento econômico, pois atua nas promoções das integrações dentro das 

regiões do país, bem como internacional, além disso, movimenta grande quantidade 

de recursos humanos e financeiros. Outro ponto desse segmento é a promoção de 

impactos econômicos relevantes como: expansão da indústria do turismo; atração 

de negócios e empreendimentos diversos; arrecadação de impostos; e geração de 

emprego (PÊGO FILHO, 2002, p. 74). 

O padrão concorrencial observado no setor de transporte aéreo brasileiro 

promove uma maior divulgação de informações das demonstrações contábeis pelas 

companhias aéreas, isso gera maior transparência das contas e rendimentos 

empresariais das principais companhias aéreas brasileiras, aumentando a 

confiabilidade da clientela.  A concorrência instiga a maior competição, uma vez que 

o mercado sendo controlado por poucas empresas produz a centralização do capital, 

isto é, quanto maior o grau de concentração das empresas, têm. Essa estrutura de 

mercado é observada no setor aéreo brasileiro, em que principais companhias – 

TAM, Gol, Azul e Avianca – definem suas ações e pulverizam o poder de ação no 

mercado (GOMES, 2012, p. 67-68). 
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2.5.1. Azul Linhas Aéreas Brasileiras 

Pesquisas em sites e nos próximos relatórios nos informa que a companhia 

aérea Azul S.A. é uma sociedade anônima com sede na avenida Marcos Penteado 

de Ulhôa Rodrigues nº 939, na cidade de Barueri, estado de São Paulo, constituída 

em 3 de janeiro de 2008, tendo como objeto social, primordialmente, a participação 

direta no capital de empresas dedicadas à atividade de transporte aéreo. A Azul 

Linhas Aéreas Brasileiras S.A. (Alab) detém 100% do capital, possui operação de 

transporte de passageiros e de carga aérea no Brasil. 

No dia 27 março de 2008, o brasileiro naturalizado americano, David 

Neeleman, anunciou que o Brasil ganharia uma nova empresa aérea operando com 

frota de última tecnologia. Nessa ocasião, o empresário apresentou em São Paulo 

os planos para constituir não apenas uma empresa nova, como uma nova empresa. 

Nova na maneira de encarar o transporte aéreo. Nova ao encomendar aeronaves 

mais confortáveis, avançadas, desenhadas e fabricadas em território brasileiro, esse 

refinamento era proveniente dos moderníssimos E-Jets da Embraer. Em maio, 

milhares de internautas, por meio de uma promoção em um site, escolheram o nome 

Azul para ser adotado na nova empresa de David Neeleman.  

Em 28 do mesmo mês, já com nome Azul Linhas Aéreas Brasileiras definido, 

foi apresentada sua identidade corporativa. O mapa do Brasil, estampado na cauda 

das aeronaves, simboliza o desejo de servir, de aproximar e apresentar aos 

brasileiros, sem escalas, uma nova fase na história do transporte aéreo do país. 

(Figura 1) (GOMES, 2012). 

 

 
Figura 1: Identidade visual – Cia Azul 

Fonte: Disponível em: <http://www.voeazul.com.br> 

 
A nova companhia, Azul Linhas Aéreas Brasileiras, capitaneando um grupo 

de investidores norte-americanos e brasileiros, tinha como proposta primordial 

oferecer um serviço diferenciado ligando cidades não unidas pelas atuais linhas 
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aéreas brasileiras. Além disso, a companhia pretendia voar para as principais 

cidades do Brasil, unindo esses mercados com múltiplas frequências diárias sem 

escalas, por meio de um serviço diferenciado. Afirmando estar numa missão de 

democratização do transporte aéreo no Brasil, o fundador da Azul, David Neeleman, 

destacou que a expansão dos serviços e o aumento da frota da companhia estão 

fundamentados principalmente na sua expectativa quanto ao potencial do mercado 

nacional. 

Em 17 de setembro de 2008, data do batismo da primeira aeronave da 

empresa, o Embraer 190, chamado "O Rio de Janeiro Continua Azul" David 

Neeleman anunciou que, com o início das operações antecipado para dezembro de 

2008, a companhia ganhou ainda mais apoio de seus investidores. A entrega da 

primeira aeronave nova de fábrica ocorreu em 11 de dezembro de 2008 e foi 

batizada “Tudo Azul”.  

A Azul contabilizou 200 milhões de dólares para começar a operar no Brasil. 

Dessa forma, tornou-se a companhia mais capitalizada (em sua fundação) da 

história da aviação mundial. No dia 15 de dezembro, dois voos inaugurais foram 

realizados, ambos decolaram do aeroporto de Viracopos em Campinas, o primeiro 

com destino a Salvador, e o segundo com destino a Porto Alegre. Nas semanas 

seguintes, o número de voos entre essas cidades foi gradativamente aumentado, 

devido à chegada de novas aeronaves. 

Em janeiro de 2009, a companhia lançou o “Tudo Azul, seu Programa de 

Vantagens”, nesse mesmo ano lançou a “Azul Cargo”, inicialmente com rotas para o 

Nordeste. Em julho de 2010, ela lançou o Azul Crédito, para o pagamento de 

passagens através de parcelamento no cartão de crédito, boleto bancário, débito em 

conta corrente e cheque. Essas medidas atraíram um número cada vez maior de 

passageiros, os quais foram se fidelizando com os serviços da companhia. 

Por volta de julho de 2010, a empresa negociou aviões franceses ATR do 

modelo 72-600, para iniciar rotas regionais de menor demanda pelo interior do país. 

Com essa estratégia, a companhia buscou complementar a operação de suas 

aeronaves Embraer, sobrevoando cidades importantes num raio de até 800 

quilômetros. A opção pelos modelos franceses também foi devido à vantagem de 

serem econômicos e permitirem pousar em pistas curtas e danificadas, enquanto o 

jato exige melhores condições dos aeroportos. Esses novos turboélices caracterizam 
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os novos realces tecnológicos, eficiência elevada, confiabilidade provada e 

economia de combustível. 

Em 2011, recebeu os seguintes prêmios: “Melhor Empresa Aérea do Brasil” 

pela revista Viagem e Turismo e pela revista Avião Revue; “One of the 30 World’s 

Hottest Brands” pela Advertising Age de Nova York e “Melhor companhia aérea low-

cost da América Latina”, pela Skytrax World Airline Awards. A Azul dispõe de um 

tratamento especial com todos que fazem parte da empresa, nomeando-os, 

carinhosamente, como tripulantes-Azul. 

Nas últimas décadas, consolidou-se no mercado de aviação comercial como a 

mais bem-sucedida empresa aérea surgida no Brasil. Chegou a realizar 350 voos 

diários com 45 destinos atendidos, operando a frota de aviões mais jovem em voo 

no Brasil composta por aeronaves Embraer E-190/E-195 e turboélices ATR's 72-

200/72-600, totalizando cinquenta aeronaves em operação.  

Além disso, proporcionou uma elevação na empregabilidade, pois até o mês 

de dezembro de 2011 empregou cerca de 4.500 funcionários diretamente e outros 

milhares de brasileiros indiretamente, tornando-se a terceira companhia aérea do 

país com aproximadamente 10% de participação de mercado e com a marca 

recorde de 15 milhões de clientes transportados até fevereiro de 2012. 

A Azul iniciou sua operação com o turboélice ATR-600, em março de 2012, 

com voos para Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, aeronave é perfeita para ser 

utilizada em voos de curtas distâncias de até 700 km. Em 25 de maio de 2012, os 

acionistas da Trip Linhas Aéreas S.A. (Trip) e a companhia assinaram um acordo 

para a aquisição de 100% do capital social da Trip – companhia aérea que operava 

no segmento de transporte de passageiros e de cargas no Brasil. Ainda no mesmo 

ano, no dia 22 de novembro, a Anac aprovou a aquisição da Trip pela Azul, tornando 

esta última o acionista de 100% do capital. 

A companhia assumiu o controle das políticas financeiras e operacionais da 

Trip. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou a aquisição 

em 6 de março de 2013, no entanto, esse requisito de aprovação foi avaliado como 

sendo superficial pela Administração para fins de avaliação de controle, uma vez 

que a pré-aprovação pelo Cade e aprovação pela Anac já haviam ocorrido. Em 21 

de outubro de 2013, a Anac aprovou a incorporação da Trip pela Alab. A fusão com 

a Trip interrompeu uma trajetória que tinha como destino a abertura de capital da 

empresa em 2012.  

http://exame.abril.com.br/topicos/fusoes
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Em cinco anos, todos os aviões da empresa aérea Azul recebem nomes de 

batismo e padrinhos. As denominações são sugeridas pelos próprios funcionários. 

Para continuar com o crescimento, Neeleman ressaltou a importância da segurança 

que encabeça as diretrizes da empresa, que tem como diferencial a adoção em 

100% de sua frota do sistema HUD (Head-Up Display) – trata-se de uma tela com as 

informações de voo entre o piloto e o parabrisas frontal, evitando que ele precise 

desviar seu olhar para o painel quando efetua manobras de pouso e decolagem. 

Os novos modelos foram incorporados gradualmente à frota da Azul até 

meados de 2015. Os turboélices ATR 72-200, atualmente em operação, serão 

devolvidos na medida em que os novos modelos chegarem. 

O papel da Azul é estimular o tráfego aéreo e dinamizar a economia brasileira 

por meio de uma equação tão simples de preços baixos com alta qualidade de 

serviços. O sucesso da companhia é atestado por grandes reconhecimentos 

nacionais e internacionais. A estratégia da Azul é a de cobrar passagens baratas, 

proporcionar um serviço diferenciado e oferecer voos diretos para cidades que hoje 

são interligadas apenas por conexão. 

A Azul inovou no serviço de bordo, diferentemente do que é oferecido no 

mercado brasileiro, as comissárias saem para a passarela, anotam as preferências 

de bebidas e depois de voltar às galleys, ou seja, à cozinha do avião, organizam 

tudo em bandejas e às servem aos seus clientes. Na Azul não existem trolleys – os 

carrinhos usados para o transporte dos alimentos em outras companhias. A empresa 

serve snacks, todos eles em embalagens personalizadas com a marca da Azul 

apresentados em cestas, colocando a opção dos lanches a serem consumidos à 

vontade. Além disso, todas as aeronaves possuem sistema de entretenimento 

individual a bordo. Toda a frota de jatos já conta com monitores de TV individuais 

para cada assento, oferecendo uma programação completa para crianças, jovens e 

adultos. 

A Azul utilizou como foco em sua campanha de marketing o espaço amplo de 

suas poltronas, em contrapartida das poltronas das demais companhias aéreas 

brasileiras. O espaço entre as poltronas dos aviões tem sido um tema muito 

discutido nos últimos anos pela polêmica levantada pelo então ministro dos 

transportes Nelson Jobim ao classificar como espaço antivital e exigir das 

companhias aéreas uma solução para o espaço e novos ajustes nas aeronaves.  



71 

Os passageiros podem se deslocar com comodidade para o aeroporto pois, 

todas as viagens são feitas em ônibus equipados com TV, Wi-Fi e ar-condicionado. 

As aeronaves Embraer 190/195 da Azul são equipadas com bancos de couro 

ecológico em fileiras com quatro assentos, dispostos dois a dois, sem as incômodas 

poltronas do meio. 

A empresa possui uma equipe especializada responsável por treinar, 

capacitar, validar e revalidar todos os tripulantes e funcionários. Com um 

investimento de 20 milhões de dólares, a Azul foi a primeira companhia aérea da 

América Latina a adquirir um simulador próprio, o qual é usado para treinar os 

pilotos da companhia em aeronaves da Embraer. O investimento no simulador visa 

aumentar a segurança nos voos da companhia. Com mais treinamento, os pilotos 

estão mais preparados para enfrentar as diferentes situações durante os voos. Além 

de reforçar a segurança, o simulador reduz em 5 mil reais o custo de formação de 

cada piloto, que chega a custar 25 mil. 

Assim como na redução de despesas, a Azul pretende gerar receita com a 

cessão do equipamento para o treinamento de pilotos de outras companhias aéreas. 

O simulador opera todos os dias, com cinco sessões de 4h de duração cada uma. 

Para treinar um piloto, a Azul exige 60h de voo no equipamento. O treinamento é 

apenas para pilotos comerciais formados, que recebem instruções específicas para 

operar as aeronaves da Embraer. Outra vantagem é poder realizar os treinamentos 

no simulador sempre com instrução em português. Esse simulador pode operar com 

até dois pilotos por sessão, 20h ou cinco sessões de treinamento por dia. 

Atualmente treina pilotos da Trip, Embraer e LAN Moçambique, além dos próprios 

pilotos da Azul. 

Hoje em dia, a Azul possui voos para todas as capitais do Nordeste, Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul; operado com os Embraer 190/195, além de rotas regionais no 

interior do Brasil com aeronaves ATR-42. A empresa já é destaque e preferencial da 

clientela entre as companhias aéreas nacionais. 

Os custos operacionais da companhia Azul são menores quando comparadas 

as suas concorrentes. Seus aviões voam, em média, 16h por dia, 3h a mais que os 

de Gol e TAM. Além disso, as aeronaves têm cerca de três anos e meio de uso, 

metade do tempo de operação dessas concorrentes (na Webjet, comprada, em 

2011, pela Gol, a frota tem 18 anos de idade). 
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Isso se deve à decisão de comprar aviões novos para começar a operar, 

gerando menos despesas de manutenção e consumindo menos combustível. Em 

2011, a Azul teve faturamento de 1,7 bilhão de reais. 

 

2.5.2. Avianca Brasil 

Pesquisas em sites e nos próprios relatórios informam que a Avianca é uma 

companhia aérea da Colômbia, sendo a mais importante desse país. A Avianca 

Brasil foi criada em 1998 como OceanAir, uma empresa de táxi aéreo, atendendo a 

executivos e operários da indústria petrolífera de Macaé e Campos dos Goytacazes 

no Rio de Janeiro. Em 2002 recebeu autorização da Anac para operar, via Rio Sul, 

em conjunto com o grupo Varing, de quem herdou rotas e aeronaves. Passou a 

operar em cidades não exploradas pela antiga parceira, fazendo o chamado 

transporte regional, em pouco tempo ampliou largamente a sua malha de trafego 

aéreo. 

A companhia Avianca Brasil é uma aviação comercial, com sede na cidade de 

São Paulo. Pertencente ao grupo empresarial brasileiro Synergy Group, com sede 

também em São Paulo e que faz parte do Grupo Águia. Esse grupo foi também 

controlador das empresas aéreas Avianca Internacional, Avianca Cargo, Taca Peru, 

Taca El Salvador, Aerogal e Tampa Cargo. Essas empresas se consolidaram e são 

atualmente apenas Avianca. O grupo é comandado pelo empresário Germán 

Efromovich. 

Em 2006, consagrou como MK-28 seus primeiros Fokker 100. Em seguida 

iniciou seus voos internacionais, inicialmente para a Cidade do México, utilizando 

aeronaves Boeing 767-300ER e Boeing 757. OceanAir encerrou essas operações e 

devolveu os Boeing 767 e 757, devido a baixa rentabilidade e o aumento nos custos 

de combustíveis. 

Em novembro de 2007, uma sociedade formada pela Ocean Air e o Fondo de 

Inversiones Sustentables criou uma nova companhia aérea chamada Wayraperu 

que, a partir daí, anunciou encomendas junto à Airbus de novas aeronaves da 

família A320. 

Em 2008, a OceanAir foi classificada como a quarta maior companhia aérea 

brasileira, após TAM, Gol e Varig, tendo como taxa de ocupação 66% da clientela, 

transportando cerca de 1.471.791 passageiros. Além disso, a companhia transportou 

mais de 5 milhões de quilos de carga nos porões de suas aeronaves. Sua frota 



73 

voava, para o Rio de Janeiro, utilizando o Galeão e o Santos Dumont, e em São 

Paulo nos aeroportos de Guarulhos e de Congonhas, totalizando vinte aeroportos 

em 18 cidades brasileiras. Em 2008 a companhia retirou de sua frota algumas 

aeronaves de modelo Fokker 50. As quais eram arrendadas de empresas norte-

americanas. 

Segundo pesquisa realizada pela Anac, que ouviu a opinião dos passageiros 

das empresas domésticas brasileiras, em 2009, a companhia foi eleita com título de 

qualidade de serviço, pois oferecia ao passageiro o maior conforto, com maior 

espaço entre as poltronas, e o melhor serviço de bordo entre todas as empresas 

aérea nacionais, mantendo-se assim estável e com bom rendimento. 

Contudo, a então OceanAir perdeu espaço no mercado interno em 2009 com 

o crescimento da Azul, Webjet e TAM, além da Gol que se uniu à Varig, fechando o 

ano de 2009 como a quinta maior transportadora de passageiros do país. 

Então, em abril de 2010 a OceanAir tornou-se Avianca. Mesmo após 

transformar-se em Avianca Brasil, a companhia brasileira ainda utilizou a imagem da 

tradicional empresa colombiana (Figura 2). Apesar da antiga aparência, a Avianca 

brasileira trouxe uma novidade, a primeira unidade do Airbus A319 encomendada 

que começou operando na rota Porto Alegre, Guarulhos, Brasília e Salvador. O 

Centro-Oeste, Sul e Nordeste são também servidos pela Avianca. A empresa 

também é revendedora exclusiva dos aviões Bombardier e Pilatus no Brasil, e opera 

como táxi aéreo. 

 

 

Figura 2: Aeronave Airbus A319 Avianca 
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Figura 3: Identidade Visual da Cia Avianca 

Fonte: Disponível em: <www.infoaviacao.com> 

 

Ainda em 2010, a Avianca iniciou as rotas para a ponte aérea Rio-São Paulo, 

nos aeroportos de Santos Dumont e Congonhas, com os Fokker 100. Atualmente a 

maioria dessas rotas já são trafegadas por Airbus de alta tecnologia. 

A companhia mais do que dobrou a quantidade de poltronas disponíveis 

simultaneamente, entre 2010 e 2012, de forma a encarar a concorrência com a Azul, 

Trip; Webjet, TAM, Gol e aviações de propriedade da Gol. Nesse recorte temporal 

foram recebidas 17 novas aeronaves Airbus. Os Fokker F100, que seriam 

aposentados, acabaram permanecendo na frota por ajudar na conquista de maior 

porção de mercado perdida com o crescimento, especialmente, da companhia Azul 

Linhas Aéreas, além disso, ofereciam segurança com baixo custo e considerável 

nível de conforto, inclusive com poltronas em couro em algumas aeronaves. 

Em 2011 a Avianca ofereceu um bom programa de milhagens denominado 

“Programa Amigo” no qual a cada dez passagens adquiridas o passageiro ganhava 

um trecho grátis, correspondente a um desconto de 10% em cada viagem. A partir 

do referido ano seu sistema de voos foi aprimorado para adequação da realidade do 

mercado competitivo, passando a considerar o trecho e o valor pago – com saldo de 

milhagens diferenciado a ser lançado na sua “Conta Amigo”. 

Em maio de 2013, iniciou o processo de alinhamento da marca a ser adotada 

pelos integrantes da Avianca Holding, como: Avianca Internacional, Taca Peru, Taca 

El Salvador, Aerogal e Tampa Cargo. A Avianca Brasil passou adotar também uma 

nova assinatura e um novo logotipo, uma representação abstrata do voo do condor, 

simbolizando seu princípio fundamental de unificação da América Norte, Sul e 
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Central. Essa medida unificada é uma representação de como as suas empresas se 

conectam e direcionam suas metas a uma visão globalizada de futuro. 

Os destaques da companhia são as novas aeronaves A320 e A319. Além de 

confortáveis, possuem excelente sistema de entretenimento a bordo, trazendo 

grande comodidade aos passageiros em seus voos. A Avianca segue as normas 

estabelecidas de espaçamento entre as poltronas. Em comparação as demais, seu 

espaço é bem amplo, pois, em aeronaves idênticas com as da TAM, estas são mais 

estreitas, além de utilizar 174 lugares, 12 lugares a mais do que na Avianca Airbus 

A320. A Avianca é a única companhia brasileira a obter o “Selo A” da Anac, que 

classifica o espaçamento entre todas as poltronas das aeronaves da frota. 

Em nível igualitário, a Avianca e a companhia Azul possuem um ótimo 

atendimento e o serviço de bordo excelente, ocupando posição de melhores 

companhias aéreas do Brasil. 

Seguindo seu ritmo evolutivo e crescimento constante, em 2014, a Avianca 

recebeu, no dia 29 de abril, a sua primeira aeronave de grande porte, o Airbus A330-

243F, cargueira, serial number 1506, batizada de PR-ONV, 0 km, vindoura da 

França. Essa aeronave iniciou as operações da Avianca no segmento de carga e 

está sendo utilizada na rota São Paulo-Manaus. 

Em 2015 a empresa ingressou na Star Alliance, atendendo 25 cidades, com 

uma frota de mais de duzentos voos diários, realizando suas principais operações no 

Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. 

Em 2016, as aeronaves Fokker 100 (Mk-28), que estão estocadas na área 

remota do aeroporto de Brasília, foram desativadas do espaço aéreo. Recentemente 

a Avianca confirmou a aquisição de 62 Airbus A320-251 Neo (Figura 4), negociação 

avaliada em US$ 6,5 bilhões, a maior aquisição feita por uma empresa latino-

americana em uma única transação. A Synergy Group também encomendou, para 

as demais controladas, dez unidades Airbus A350, distribuídas na versão 

passageiros (A330-200), transporte de cargas (A330-200) e família (A320), esse 

investimento objetiva tornar a Avianca a melhor companhia aérea do mundo, 

fazendo frente à Singapore, Qatar, Etihad e Emirates. 

Ainda em 2016 o programa de fidelidade, denominado “Programa Amigo”, 

completou nove anos com cerca de 3 milhões de participantes. Ademais a Avianca 

Brasil incorporou uma nova identidade visual, alinhando-se às demais empresas 
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integrantes internacionais do grupo Avianca Holding, controlada pelo grupo brasileiro 

Synergy Group (Figura 5). 

 

 
Figura 4: Aeronave Airbus A320 Avianca 

Fonte: Disponível em: <www.infoaviacao.com> 

 

 

Figura 5: Nova identidade visual 

 

2.5.3. Gol Linhas Aéreas 

De acordo com pesquisas em sites e nos próprios relatórios, foi no ano de 

2001 que a companhia Gol Linhas Aéreas Inteligentes se inseriu no mercado da 

aviação comercial. Sua principal estratégia consistia em exercer um diferencial no 

consumo do serviço de transporte aéreo, baseado no conceito de low-cost, low-fare, 

que significa baixo custo, baixa tarifa. Essa prática possibilitou à companhia 

dinamizar o setor, provocando uma transformação substancial no mercado de 

transporte aéreo, intensificando a concorrência e, consequentemente, fomentando 
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crises e falências de empresas que trabalhavam no modelo tradicional de operação 

aérea, no qual se prevê a sofisticação para a manutenção social do transporte 

aéreo. 

Logo, a companhia ampliou seu poder de mercado, competindo com grandes 

empresas que ainda permaneciam no setor até 2005, embora estivessem em crises, 

como a Varig. Ainda no ano de 2004, as ações da Gol foram lançadas nas bolsas de 

São Paulo (Bovespa) e de Nova York (NYSE), consolidando-se no mercado, uma 

vez que essa estratégia permitiu a captação de recursos para serem investidos na 

modernização da frota, concentrando seu capital, mas implodindo ao mesmo tempo, 

uma ação totalmente estratégica, que era a de adquirir empresas que estavam em 

crise e assim aumentar a escala de voos. 

Com o sucesso do lançamento das ações da Gol na Bovespa, alguns de seus 

diretores foram beneficiados com a política de stock options (opções de compra de 

ações) antes de a empresa abrir seu capital. Em maio de 2006, foi o momento em 

que as ações da empresa Gol alcançaram sua maior cotação (R$ 82,80 em 8 de 

maio de 2006) e a empresa foi considerada tanto um exemplo bem-sucedido entre 

as novas participantes do mercado de capitais como também entre as operações da 

indústria de capital de risco no Brasil. De acordo com a ABVCAP, o caso da 

empresa Gol tornou-se exemplo de atuação dos gestores de private equities no país. 

Ao se retirar do negócio, o gestor do fundo obteve um retorno da ordem de dez 

vezes o valor investido (MUNDO NETO, 2011, p. 320). 

O poder de mercado adquirido pela Gol, desde o início de suas operações, 

ficou bem evidente com a aquisição total da Varig, no ano de 2007. A Gol passou a 

operar os aviões da antiga Varig, promovendo a concentração do capital e a 

centralização, já que seu market share foi proporcionalmente elevado com a 

aquisição da Varig. 

Ao promover uma aquisição em outra linha de ação, adquirindo uma grande 

empresa, a companhia Gol, passou a ser a empresa vice-líder em lucratividade no 

setor aéreo, com 35% do mercado, sendo superada pela TAM, que tem participação 

de 44% no setor.  

Por meio dessa estratégia, a empresa definiu um novo padrão de operações 

como forma de disputar o mercado com empresas tradicionais do ramo. Estas 

trabalham com a setorização de seus voos, a exemplo da TAM, que oferece classe 
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executiva e econômica, diferenciadas pelo preço da passagem e pelos serviços de 

bordo oferecidos nas aeronaves. 

Almejando tal enfrentamento, a Gol utilizou as aeronaves adquiridas na 

compra da Varig para aperfeiçoar o serviço disponibilizado. Todavia, está estratégia 

não se definiu como uma nova característica da empresa, em razão de a TAM 

oferecer aeronaves potencialmente mais bem equipadas que as antigas aeronaves 

da Varig e, segundo, que a Gol continuou apostando na sua principal estratégia de 

mercado, isto é, a de low-cost, low-fare. 

A companhia Gol tem demonstrado a mesma linha de atuação de sua 

principal rival, com a aquisição de empresas com tradição regional. O principal 

exemplo dessa imitação de estratégia é o anuncio de compra da empresa WebJet 

pela Gol. Assim como a TAM, não visa apenas eliminar um concorrente, mas sim 

agregar valor a sua marca. A empresa WebJet era a quarta maior empresa do 

mercado doméstico com participação de 5% no mercado da aviação comercial, além 

disso, possuía uma frota de vinte aeronaves Boeing 737-300 e tinha hubs9 

estratégicos, sobretudo nos aeroportos de Guarulhos, Rio de Janeiro e Brasília. Tais 

locais são considerados principais e de grande importância para o setor, já que 

constituem respectivamente o primeiro, o terceiro e o quarto hubs mais 

movimentados do país (ANAC, 2011). 

O sucesso da empresa Gol pode ser entendido não como a vitória de uma 

pequena empresa no campo do transporte aéreo, mas sim como o resultado da 

investida, no campo do transporte aéreo, de um grande grupo, detentor de um 

determinado conjunto de capitais, vinculados fundamentalmente à sua trajetória no 

campo do transporte rodoviário, no qual ocupou posição entre as empresas líderes. 

A formação da empresa Gol mobilizou, inicialmente, um capital (volume e estrutura) 

que desde o início forçou uma reestruturação do campo, redefinindo tanto a oferta 

como a demanda de transporte aéreo. 

Prova dessa força da empresa é que após um longo período de 

desvalorização de suas ações (desde o final de 2007) e para melhorar sua imagem 

em relação à GC “familiar”, em abril de 2009, a presidência do Conselho de 

Administração passou a ser ocupada por Álvaro de Souza, um executivo “do 

mercado”, conselheiro da empresa desde 2004. Um ano depois, em 1 de abril de 

2010, a cotação das ações era 22,79 reais, valorização de 246%, enquanto, no 
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mesmo período, o Ibovespa teve um crescimento de 74% (de 40.925 para 71.136 

pontos) (MUNDO NETO, 2011, p. 320). 

 

Figura 6: Identidade Visual da Cia Gol 

 

2.5.4. TAM Linhas Aéreas 

De acordo com pesquisas em sites e nos próprios relatórios ,a origem da 

empresa TAM Linhas Aéreas advém da década de 1960, quando a Táxi Aéreo 

Marília, produto da união de dez jovens pilotos de monomotores, foi comprada pelo 

empresário Orlando Ometto, mudando a sua sede para São Paulo, bem como o seu 

perfil, voltando-se para o transporte de malotes. Na década seguinte, o comandante 

Rolim Amaro inicia sua trajetória na empresa como sócio minoritário, mas em curto 

espaço de tempo adquire metade das ações da TAM e assume a direção da 

empresa (VILLA; ESPEJO, 2011). 

 

 

Figura 7: Identidade Visual da Cia TAM 

Fonte: Disponível em: www.tam.com.br 
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Os anos de 1980 foram marcados por um período de crescimento. Iniciou 

com a chegada do Fokker-27, substituindo os aviões bimotores, atingindo a marca 

de um milhão de passageiros transportados em 1981. Ao longo da década, a 

empresa expandiu sua malha com a aquisição da companhia aérea Votec e aos 

poucos estendendo as suas atividades para as regiões Centro-Oeste e Norte do 

país (LATAM AIRLINES, 2016). 

Com a chegada dos Fokker-100, na década de 1990, a empresa ganha mais 

visibilidade, inaugurando uma nova era na aviação regional. Ainda em 1993, a TAM 

Linhas Aéreas lança com pioneirismo o Programa Fidelidade e três anos após dá 

início das operações em todo o território nacional. Além disso, a empresa adquire a 

companhia Lapsa do governo paraguaio e cria a TAM Mercosul. 

Assim, a primeiro voo internacional da empresa ocorreu na rota São Paulo-

Miami, em 1998, com a chegada de seus primeiros Airbus A330. No ano seguinte, é 

a vez do primeiro destino para a Europa (Paris), em parceria com a Air France. 

Nessa mesma época, a TAM Linhas Aéreas lança moderno sistema de bilhetes 

eletrônicos, batizado com o nome de e-ticket. 

A década de 2000 também foi uma fase de crescimento, mas marcado por 

grandes acontecimentos. No ano de 2001 ocorreu a retração da aviação 

internacional devido aos atentados terroristas nos Estados Unidos da América. 

Nesse mesmo ano, o comandante Rolim, presidente da empresa, morreu 

tragicamente em um acidente de helicóptero. No entanto, a TAM cresceu 31% nesse 

período, transportando mais de 13 milhões de passageiros e elevando o faturamento 

para praticamente 3 bilhões de reais em seguida incorpora mais 15 aeronaves 

Airbus A 320 e dois Airbus A 330. 

Os anos seguintes foram marcados por outras conquistas. Em 2003, com o 

remanejamento da malha aérea e início do compartilhamento de voos com a Varig, 

fechou o ano com o lucro de 174 milhões, o maior de sua história; em 2004, 

aproveita o reaquecimento da economia para expandir os voos domésticos, 

internacionais e crescer na América Latina. Assim, no acumulado do ano, a TAM fica 

com uma participação de 35,79% no setor nacional e de 14,48% no internacional 

(VILLA; ESPEJO, 2011). 

Seu crescimento e liderança no mercado doméstico persistem nos anos que 

se seguem, o que fez a companhia aumentar seu quadro de colaboradores em 
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15,4% (1.290 novos funcionários diretos, totalizando 9.669 em 2005 e lucro de 556 

milhões de reais no ano seguinte). 

No ano 2007 como parte de sua política para o segmento internacional, a 

TAM estabelece parcerias estratégicas com as empresas aéreas TAP, a sul-

americana LAN, a americana United Airlines, e a alemã Lufthansa. Além disso, fez 

também a ampliação de seu planejamento de frota, com a aquisição de 22 Airbus 

A350 XWB (Xtra Wide Body) 

O ano de 2008 registrou momentos históricos para a TAM, como o 

reposicionamento de sua marca e o anúncio da entrada da empresa na Star 

Alliance, a maior aliança mundial de companhias aéreas. Tal fato representou um 

novo patamar na expansão internacional da TAM Linhas Aéreas. Assim, a empresa 

encerrou o ano com 129 aviões uma receita líquida de R$ 10,5 bilhões, um 

crescimento de 29,7%. O lucro operacional registrou aumento de 67,3%, também na 

comparação com o ano anterior, atingindo R$ 725,2 milhões. 

Ao longo de 2009, a empresa realizou uma reformulação completa em sua 

plataforma tecnológica para se adequar as exigências da adesão à Star Alliance. Em 

paralelo, a companhia ampliou sua atuação internacional através de acordos de 

codeshare, um acordo regional e de integração de programas de fidelidade. Ainda 

no mesmo ano, a TAM lançou opções de financiamento mais acessíveis para a 

aquisição de bilhetes (VILLA; ESPEJO, 2011). 

Já o ano de 2010 foi pontuado por fatos históricos como o anúncio da TAM, 

juntamente com a LAN, a intenção de união das duas holdings em uma única 

entidade controladora, o Latam Airlines Group. Juntas, TAM e LAN somam mais de 

40 mil funcionários, mais de 280 aviões, 115 destinos, em 23 países, além de 

oferecer serviços de carga em todo o mundo. No mesmo, ano a empresa celebrou 

sua adesão à Star Alliance, a maior aliança global de aviação comercial. Assim, ao 

longo do ano, alcançou o recorde de 79,6% no índice de aproveitamento dos 

assentos nos voos internacionais. A companhia transportou 34,5 milhões de 

passageiros no período e encerrou o ano com 151 aeronaves, a maior frota de 

aeronaves de passageiros que uma companhia aérea brasileira já teve. 

A TAM encerrou 2011 com participação anual de 41,2% no mercado 

doméstico e de 88,1% no segmento de rotas internacionais operadas por 

companhias aéreas brasileiras. No ano, o load factor internacional, de 81,4%, foi o 

melhor resultado anual da empresa no segmento. No período, transportou cerca de 
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37 milhões de passageiros, superando os 34,5 milhões do ano anterior. Com 156 

aeronaves, a frota da companhia é a maior frota de aviões de passageiros da 

história da aviação brasileira e uma das mais jovens do mundo, com idade média de 

7 anos (LATAM AIRLINES, 2016). 

A companhia também modernizou sua estrutura administrativa. As opções de 

destinos internacionais aumentaram por meio de novos codeshares firmados com 

JetBlue Airways e Turkish Airlines e também pela ampliação do acordo mantido com 

a Lufthansa. Dessa forma, a atuação da companhia foi reconhecida no Brasil e no 

exterior. Em cerimônia realizada na França, a TAM foi premiada pelo World Airline 

Awards, promovido pela Skytrax, como “Melhor Companhia Aérea da América do 

Sul” e também na categoria “Excelência em atendimento na América do Sul”. 

Em agosto de 2012, a companhia lançou seu portal para smartphones, 

acessível a partir das principais plataformas mobile. Com ele, a TAM foi a primeira 

companhia área a oferecer a opção de compra de bilhetes pelo celular no mercado 

brasileiro. Naquele mesmo mês, também foi a primeira a implantar o serviço de 

check-in pelo celular para todos os 42 aeroportos brasileiros servidos por seus voos 

domésticos, o que dispensa a impressão do cartão de embarque (LATAM 

AIRLINES, 2016). 

Ao longo do ano, instituições nacionais e internacionais reconheceram a 

qualidade dos serviços prestados pela TAM. Pela segunda vez consecutiva, a 

empresa venceu um dos mais importantes prêmios de aviação, o World Airline 

Awards, nas categorias “Melhor Companhia Aérea da América do Sul” e “Melhor 

Equipe de Companhia Aérea da América do Sul”. Organizada pela empresa britânica 

Skytrax, a premiação é definida em pesquisa com 18,8 milhões de passageiros, em 

mais de cem países. Já na 15ª edição do prêmio “As Empresas Mais Admiradas no 

Brasil”, realizado pela revista Carta Capital, a TAM figurou entre as cinco empresas 

brasileiras mais admiradas na América Latina e consagrou-se, pelo quarto ano 

seguido, a companhia aérea mais admirada do Brasil. Em 2012, foi eleita também a 

empresa de maior prestígio do país na categoria Turismo e Transporte pela revista 

Época NEGÓCIOS. 

Na área de Sustentabilidade iniciou em 2012 o processo de coleta seletiva em 

suas rotas domésticas. Além disso, será a primeira companhia aérea no mundo a ter 

banheiros com acessibilidade em aeronaves narrow body (de corredor único). Já 

entre as ações relacionadas ao bem-estar do passageiro, iniciou, em setembro, a 
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assistência médica remota nos voos internacionais. Passou a ser a única companhia 

aérea da América Latina a contar com a orientação de profissionais especializados 

em medicina aeroespacial. Outro destaque desse ano foi a marca de 10 milhões de 

clientes associados ao TAM Fidelidade, atingida em outubro (LATAM AIRLINES, 

2016). 
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3. ANÁLISE DAS DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA 

 

 

A análise das DFC por meio de seus indicadores representa um instrumento 

que possibilita o planejamento e o controle dos recursos financeiros de uma 

empresa, proporcionando à empresa estratégias de modificações em procedimentos 

adotados pela empresa e, ainda, tomar decisões condizentes com as demandas 

mercadológicas (MARION, 2013, p. 103) 

Em virtude disso, Braga e Marques (2001) sugerem indicadores de medidas 

de desempenho obtidas da DFC, divididos em quatro categorias: 

 Quociente de cobertura de caixa; 

 Quocientes de qualidade do resultado; 

 Quociente de dispêndios de capital e 

 Retornos do fluxo de caixa. 

Na elaboração desses indicadores, o valor do fluxo líquido de caixa gerado 

pelas operações exclui as transações não usuais. Uma das formas de analisar as 

DFC é empregar corretamente as análises de indicadores, pois o resultado obtido na 

sua apuração serve como guia na tomada de decisão empresarial (MARION, 2013, 

p. 102). 

O Quadro 13, a seguir, apresenta as categorias de indicadores desenvolvidas 

nos estudos de Braga e Marques (2001): 
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Quadro 12: Medidas de desempenho da DFC   

 

Fonte: Braga e Marques (2001). 

 
A análise minuciosa de cada indicador resulta num panorama da situação 

financeira da empresa, bem como deixa evidente os resultados obtidos com a 

gestão dos recursos financeiros. De acordo com as categorias citadas 

anteriormente, os indicadores são debatidos separadamente. 

 

3.1. Quociente de cobertura de caixa 

 

3.1.1. Cobertura de juros com caixa 

No que concerne o primeiro requisito de análise das DFC, dentre dos quatro, 

(Quadro 14), o quociente de cobertura objetiva realizar a avaliação da liquidez do 

empreendimento. Tal indicador apresenta-se subdividida em três fórmulas. A 

primeira trata do índice de cobertura de juros com caixa, o qual deve complementar 

o indicador de cobertura de juros tradicional (MARION, 2013, p. 102). 

A relação 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 (BRAGA; 

MARQUES, 2001, p. 11). 

Por exemplo, o valor de 1,3 significa que, para cada R$ 1,00 pago em juros, à 

atividade operacional ajustada, houve um excedente de R$ 0,30 no exercício, 

gerando R$ 1,30 de caixa livre. Ou seja, os pagamentos com juros serão cobertos a 
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cada 0,77 período. Em suma esse indicador mostra que quando comparada ao 

padrão do setor, a medida indica a capacidade relativa do negócio em atender seus 

compromissos financeiros. 

 

Quadro 13: Quociente de cobertura de caixa 

 
Fonte: Pesquisa de Braga e Marques (2001) 

 

O quociente de cobertura de juros usual, calculado pelo regime de 

competência, adota o resultado antes das despesas com juros e impostos  dividido 

pelas despesas financeiras brutas incorridas. Nesse resultado contábil já se 

encontram deduzidas despesas não desembolsáveis, como as despesas de 

depreciação. Por outro lado, considera receitas e despesas ainda não cobradas e 

pagas. Esse índice de juros se situa muito distante da realidade dos fluxos de caixa. 

Logo, uma medida melhor seria considerar os movimentos do FCO antes de juros e 

impostos divididos pelos pagamentos de juros realizados no período (SALOTTI; 

YAMAMOTO, 2008). 

 

3.2. Cobertura de dívidas com caixa 

 

Para o sucesso e solidez empresarial, é crucial quitar o principal das dívidas, 

pois não basta somente atender ao pagamento dos juros e encargos correntes, sem 

cumprir esse pagamento. Para honrar suas obrigações, as instituições financeiras 

precisam adotar duas medidas potencialmente úteis, as quais 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). O 
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fluxo de caixa operacional retido pode ser definido como fluxos de FCO exclusive 

para todos os pagamentos de dividendos, o qual serve para mensura o caixa 

disponível para reinvestimento que foi gerado pelas operações (BRAGA; 

MARQUES, 2001). 

A correlação entre essas medidas sinaliza o período de tempo necessário 

para poupar a empresa de suas obrigações utilizando fluxos de caixa retidos das 

operações para seu pagamento. 

Em comparativo, o primeiro quociente leva a dívida total em consideração e 

assim revela o número de anos que, baseando-se no nível dos fluxos de caixa atual, 

seriam necessários para quitar todo o exigível. Já o segundo aponta se o fluxo de 

FCO retido é adequado para cumprir os vencimentos das dívidas dentro do 

exercício. 

 

3.3. Cobertura de dividendos com caixa 

 

O quociente de cobertura de dividendos dispõe as evidências baseadas no 

fluxo de FCO normal sobre a capacidade de pagar dividendos preferenciais e 

ordinários atuais. Essa medida permite avaliar a habilidade da empresa em pagar 

todos os dividendos estabelecidos no estatuto social (VILLA; ESPEJO, 2011). 

A definição agregada a esse quociente leva em consideração a capacidade 

de cobrir os dividendos atuais ou futuros com a inclusão ou não dos juros sobre o 

capital próprio. Quanto ao primeiro aspecto, quando a empresa segue uma 

organização contábil do montante dos dividendos, o valor corrente pago em 

dividendos ordinários poderá ser mantido, conforme relatado na DFC.  

De maneira alternativa, se os dividendos corriqueiramente elevarem-se, os 

dividendos totais, declarados no presente exercício, podem ser empregados como 

uma medida cabível das saídas de caixa esperadas. No que diz respeito ao 

segundo, a inclusão dos pagamentos de juros sobre o capital próprio seria coeso, 

todavia enfrentando dificuldades semelhantes encontradas na situação anterior 

(BRAGA; SANTOS; CRUZ, 2014). 
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3.4. Quocientes de qualidade do resultado 

 

O quociente de qualidade do resultado, a segunda categoria (Quadro 15), é 

uma modalidade que consiste na qualidade das vendas, por meio da mensuração da 

proporção das receitas de vendas convertidas em dinheiro (no exercício vigente) 

pelos recebimentos e cobranças de clientes. (MARION, 2013, p. 102). Uma 

abordagem simplória para avaliação da qualidade do resultado consiste num índice 

que compara fluxos de FCO ao resultado operacional, ou seja, o lucro ou prejuízo 

operacional líquido. 

 
Quadro 14: Quociente de qualidade do resultado 

 
Fonte: Braga e Marques (2001). 

 

Tal quociente pretende fornecer uma indicação da dispersão entre os fluxos 

de caixa e os lucros divulgados. Em condições normais, a medida do lucro inclui 

receitas, custos e despesas que não provocam um impacto direto no caixa atual. 

Essas transações podem causar diferenças acentuadas entre os montantes de 

fluxos de caixa e de lucros, as quais podem inclusive realçar variações anormais no 

quociente ao longo do tempo. Para maior compreensão, considere um quociente de 

0,8, esse valor indica que para cada R$ 1,00 de lucro operacional líquido, a 

transação gerou R$ 0,80 em caixa operacional. A discrepância entre esses valores 

se explica pela presença, naquele lucro, daqueles resultados que não afetam o 
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caixa, mas que precisam ser computados, em obediência ao regime de competência 

(BRAGA; MARQUES, 2001). 

Uma alternativa para verificar o indicador qualidade de resultado é calcular a 

razão entre o fluxo de FCO antes dos pagamentos de juros e impostos e o resultado 

operacional antes das despesas financeiras, com impostos e depreciações. Essa 

relação elimina alguns dos principais itens que não afetam o disponível corrente, 

contidos na demonstração de resultado, permitindo uma melhor aproximação do 

caixa ao resultado das operações regulares. 

 

3.5. Quocientes de dispêndios de capital 

 

A terceira categoria (Quadro 16) abrange as medidas de dispêndios de 

capital, aqueles gastos incorridos, mas registrados como itens do ativo permanente, 

os quais contribuirão (não no exercício vigente) na formação de resultados em 

período futuro (MARION, 2013, p. 102) 

 

3.5.1. Quociente de aquisições de capital 

Nesse sentido, o quociente de aquisições de capital sinaliza a habilidade do 

negócio em atender suas necessidades por dispêndios líquidos de capital 

(aquisições menos alienações), sendo calculado como fluxos de caixa operacionais 

retidos divididos pelas aquisições líquidas de ativos produtivos (imobilizado). Utiliza-

se como parâmetro da disponibilidade efetiva de caixa para financiamento daqueles 

investimentos o montante dos fluxos de caixa retidos após o pagamento de 

dividendos (MARION, 2013, p. 102). 

Na possibilidade dos dividendos não serem pagos no exercício vigente em 

razão de insuficiência financeira, caso o tenham sido no passado, existe uma 

razoável expectativa de que continuarão a ocorrer. Desse modo, os dividendos 

pagos ou esperados seriam deduzidos dos fluxos de FCO (BRAGA et al., 2014). 
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Quadro 15: Quociente de dispêndios de capital 

 
Fonte:Pesquisa de Braga e Marques (2001). 

 

Uma questão que deve ser levada em consideração no cálculo dos 

quocientes de dispêndios de capital se refere ao fato de se limitar à reposição de 

instalações e equipamentos destinados às operações de ativo imobilizado, ou 

poderiam incluir aquisições de outras divisões operacionais de permanente 

consolidado (BRAGA; MARQUES, 2001). 

Assim, gastos realizados para treinamento de pessoal, pesquisa e 

desenvolvimento de produtos e implementação de sistemas de informação em tese 

representam exemplos de dispêndios genuínos para expansão, mas nem sempre 

são registrados como ativo permanente diferido da empresa. 

 

3.5.2. Investimento x Financiamento 

A análise da correlação entre os fluxos de caixa operacional, de investimento 

e de financiamento pode revelar como os investimentos têm sido financiados. 

Fazendo um paralelo entre investimento e financiamento, percebe-se os fluxos 

líquidos necessários para finalidades de investimento, com aqueles gerados de 

financiamento. Por outro lado, os fluxos de caixa das atividades de investimento 

podem ser também comparados aos fluxos de caixa das atividades operacionais 

(BRAGA; MARQUES, 2001). 

Na prática, essas atividades tendem a oscilar de modo que variações 

acentuadas sejam verificadas periodicamente. Como alternativa, o emprego de 

valores médios obtidos a partir de uma série de anos seria adequado. 
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3.6. Retorno do fluxo de caixa 

 

A última categoria (Quadro 17) é muito importante para a tomada de decisão, 

por abranger os indicadores de fluxo de caixa por ação e retorno sobre o 

investimento. 

 

3.6.1. Fluxo de caixa por ação 

Esse índice representa o caixa disponível aos acionistas ordinários, dividido 

pelo número médio ponderado de ações ordinárias em circulação. O fluxo de caixa 

por ação sinaliza o fluxo de caixa operacional atribuível a cada ação ordinária. Os 

investidores podem determinar o quociente de caixa pelo confronto do índice de 

cobertura de dividendos com caixa ao fluxo de caixa por ação. Além disso, o 

quociente permite a comparação do caixa total disponível por ação ao caixa 

distribuído em dividendos – uma medida do potencial de distribuição do negócio. 

(BRAGA, et al., 2014). 

 

Quadro 16: Retornos do fluxo de caixa 

 
Fonte: Braga e Marques (2001). 
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3.6.2. Retorno do caixa sobre os ativos 

O retorno de caixa sobre os ativos totais é lançado numa base caixa antes de 

impostos e juros, esse índice de quociente equivale ao retorno sobre o investimento 

total, a taxa de retorno contábil clássica fundamentada no regime de competência. 

Atualmente considerado a relação chave da lucratividade, sua facilidade de 

aplicação têm contribuído para seu uso até certo ponto indiscriminado, a despeito de 

suas limitações técnicas. 

De modo semelhante, a medida de geração de caixa dos ativos também se 

revela como essencial à avaliação de investimentos. Alterações na base de 

investimento podem, também, distorcer a medida. Um quociente de 0,15 em 

determinado ano sinaliza que o investimento empregado (ativo total) foi recuperado 

em 15% em termos de disponibilidades nesse período. Em princípio, a comparação 

dessa taxa àquela real de juros representa um dos critérios para avaliação de 

desempenho. 

 

3.6.3. O retorno de caixa sobre passivo e patrimônio liquido 

O retorno de caixa sobre o passivo e patrimônio liquido, calculado do ponto de 

vista do investimento permanente realizado por credores e acionistas – exigível a 

longo prazo e patrimônio líquido – sendo este indicador financeiro responsável por 

apresentar o potencial de recuperação de caixa do negócio para esses investidores. 

(IUDÍCIBUS et al., 2010). 

Essa medida de retorno do caixa seria mais bem formulada antes das 

distribuições pagas a tais investidores, o que implica o uso de uma base antes dos 

juros, e mesmo de impostos. 

 

3.6.4. O retorno sobre o patrimônio liquido 

O retorno sobre o patrimônio líquida da empresa emprega medidas de 

esclarecimentos sobre patrimônio líquido da entidade, e quantifica a taxa de 

recuperação de caixa dos investimentos realizados pelos acionistas. Assim, o 

numerador não deve eliminar o efeito do custo do capital de terceiros: os juros e 

encargos pagos (SALOTTI; YAMAMOTO, 2008). 

Todas essas medidas de retorno de caixa, obtidas numa série histórica e 

comparadas às médias do setor, fornecem um mínimo de orientação sobre a 

capacidade do empreendimento em gerar fluxos de caixa futuros. 
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Em suma, todos os indicadores expostos servem de orientação para 

analistas, credores e outros usuários na previsão de fluxos futuros e medição de 

desempenho dos fluxos correntes de caixa. Porém, conforme mencionado, sofrem 

as mesmas limitações  das medidas convencionais, sobretudo quando utilizados de 

forma isolada e para um período curto de tempo. 

Em verdade, representam um dos instrumentos disponíveis para 

acompanhamento da situação financeira das empresas. Ainda assim, a avaliação de 

tendências, bem como suas comparações às médias setoriais, forneceria a 

evidência de suas relevâncias. 

 

3.7. Análise das demonstrações de fluxo de caixa das companhias 

aéreas 

 

Nas últimas décadas, as companhias áreas vêm publicando, como 

informação adicional junto às demonstrações financeiras integrantes de seu relatório 

anual, a Demonstração do Fluxo de Caixa. O formato de divulgação empregado 

pelas empresas leva em consideração determinados aspectos contábeis. A seguir 

serão discutidos a DFC e seus indicadores das companhias aéreas exploradas 

neste estudo, com a análise das tabelas da demonstração de fluxo de caixa 2013 e 

2014 das companhias aéreas estudadas. 

A demonstração, publicada pela companhia Azul Linhas Aéreas, apresentou o 

fluxo de caixa operacional obtido a partir do método indireto. Os equivalentes de 

caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto 

prazo. A companhia e suas controladoras consideram equivalentes de caixa uma 

aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de 

caixa, estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. 

De acordo com o parecer do dia 23 de fevereiro de 2015, os auditores 

independentes corroboraram que as demonstrações contábeis individuais e 

consolidadas da companhia e suas controladoras estão dentro dos padrões 

contábeis, no que se refere a todos os aspectos relevantes, com posição patrimonial 

e financeira, individual e consolidada, em 31 de dezembro de 2013 e 2014. Frisaram 

ainda que o desempenho individual e consolidado de suas operações e respectivos 

fluxos de caixa, para os exercícios findos na citada data, estavam adequadamente 
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de acordo com as práticas contábeis adotados no Brasil e com as Normas 

Internacionais de Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB). 

As informações obtidas, por meio da DFC, indicam que a empresa Azul 

possui o controle das entradas e saídas de seus recursos financeiros, o que lhe 

proporciona maior confiança em decisões de investimento e rentabilidade. Além 

disso, possibilita aos demais usuários uma avaliação mais acurada sobre a liquidez 

da empresa. 

Foram utilizados os dados publicados pela companhia aérea, uma vez que 

essa empresa apresentou DFCs completas no conjunto de seus relatórios anuais de 

2013 e 2014 com razoável nível de detalhe, dentre aquelas raras que divulgaram 

esse tipo de informação. 

As demonstrações contábeis de 2013 e 2014 da Companhia Avianca 

apresentam resultados dos exercícios transcorridos. A companhia vem aumentando 

o número de frequência em suas rotas e destinos atendidos. Assim, observa-se que 

em 2014 as receitas operacionais, em relação ao ano anterior, sofreram um 

acréscimo de 21,59%, ocupando assim uma das melhores posições de mercado no 

referido ano, apresentando 82,8% (load factor – taxa de ocupação), e com quota de 

mercado (market-share) de 8,43% de acordo com a Anac. 

Uma vez conquistado o resultado operacional planejado, a companhia tem 

como foco, nos próximos períodos, reduzir o custo financeiro e a relação de 

endividamento apresentada através de captação de recursos financeiros de longo 

prazo, e com taxas mais competitivas, que também é um componente significativo 

para melhoria de seu capital circulante líquido e de auferir lucros tributáveis futuros 

em 2015. Esse é um processo que já está em andamento junto a instituições 

financeiras. 

As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os 

pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de 

Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de 

Contabilidade (CFC). 

A companhia deixa de reconhecer um ativo financeiro quando os direitos 

contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram ou quando ela transfere os direitos 

ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
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transação na qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do 

ativo financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela 

companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo 

separado. 

Segundo o parecer dos auditores independentes a elaboração das 

demonstrações financeiras da companhia Gol Linhas Aéreas, e suas controladas, 

adotam todos os requisitos e respectivas interpretações técnicas, bem como as 

orientações técnicas emitidas pelo CFC e aprovados pela CVM, que juntamente com 

as práticas contábeis incluídas na legislação societária brasileira são denominados 

como práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 

Conforme permitido pela CVM, e visando atender às necessidades de 

informações dos mercados cujas empresas operam, apresentam demonstrações 

financeiras no padrão contábil internacional emitido pelo IASB em IFRS, bem como 

nos termos da Legislação Societária Brasileira, simultaneamente, através da 

instrução CVM 457/07 alterada pela instrução CVM 485/10. 

Os auditores examinaram as demonstrações financeiras individuais e 

consolidadas da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., identificadas como 

Controladora e Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço 

patrimonial em 31 de dezembro de 2013 e 2014, e as respectivas demonstrações do 

resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 

de caixa, para os exercícios findos na citada data, assim como o resumo das 

principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

A estrutura de apresentação das informações por segmento apresentou 

alterações a partir do dia 1º de janeiro de 2013, em virtude do início das operações 

do Programa Smiles como entidade independente, passando então a ter dois 

segmentos operacionais reportáveis. Todavia essa alteração não promoveu efeitos 

significativos das alterações em práticas contábeis e nem impactos materiais em 

2013 e 2014. 

Ainda na opinião da auditoria, as demonstrações financeiras individuais 

apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 

patrimonial e financeira da Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A., em 31 de dezembro 

dos anos em análise, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa 

estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Essa colocação 
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abrange as demonstrações financeiras individuas e consolidadas, ambas de acordo 

com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo –IASB. 

As demonstrações de fluxo de caixa da companhia TAM Linhas Aéreas nos 

exercícios de 2013 e 2014, de acordo com o parecer da auditoria independente, 

expedidas em 31 de dezembro de cada ano citado, estão precisamente em 

conformidade com as normas de contabilidade ditados pelo CFC do Brasil. Os 

resultados de suas operações e os fluxos de caixa corroboram com o compromisso 

do grupo aéreo com as normas internacionais de Relatório Financeiro. 

Como forma de gestão do risco de liquidez, a companhia aplica seus recursos 

em ativos líquidos (títulos públicos federais, CDBs e fundos de investimento com 

liquidez diária).  

A companhia avalia se existe algum indicador para perda do valor recuperável 

de todos seus ativos financeiros a cada data de balanço, ou quando existirem 

indícios de que os valores contábeis possam não ser recuperados. Dificuldades na 

repatriação ou no uso de ativos financeiros registrados em outros países são 

indicativos para o teste de recuperabilidade. Assim a empresa indicou suficiência de 

geração de caixa para suportar os ativos registrados, e por tanto, foi concluído que 

não existia necessidade de ajuste no valor de recuperabilidade estipulado. 

 Após a fusão entre TAM e LAN, foram realizadas revisões em diversos 

procedimentos adotados por ambas as companhias para identificar melhores 

práticas e melhores soluções do ponto de vista de sistemas operacionais e 

contábeis. Uma das áreas analisadas foi o de reconhecimento de receita. A 

companhia, junto aos seus fornecedores, desenvolveu uma nova ferramenta de 

extração de inventário de bilhetes e após análises detalhadas dessa extração foram 

identificadas diferenças que impactaram o saldo histórico da receita diferida 

(transportes a executar), reconhecida nas demonstrações financeiras de anos 

anteriores no montante de R$ 1.102.930. 

O risco a que a companhia está exposta pode ser caracterizado como a 

possibilidade de um fluxo de caixa futuro inferior ao projetado devido a uma eventual 

flutuação na taxa de câmbio em reais sobre o dólar. Esse risco foi observado, por 

exemplo, em 31 de dezembro de 2013, se o real tivesse variado em torno de 10% 

em relação ao dólar norte-americano, sendo mantidas todas as outras variáveis 

constantes, o resultado financeiro teria uma variação, para mais ou para menos de 
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R$ 3.335/R$ 3.870, principalmente em decorrência de ganhos e perdas cambiais na 

conversão das operações de fluxo de caixa. 

Mesmo que haja diferenças relativas de classificação, as controladoras 

aéreas aqui explanadas buscam caminhos próprios na divulgação de seus relatórios, 

tendo-os transmitido a seus usuários por livre iniciativa. 

Portanto, ficou evidente que existe uma forte ligação entre as demonstrações 

do fluxo de caixa e as demais movimentações das empresas. 

Dessa maneira, é importante frisar que, independentemente da inexistência 

de problemas de fluxo de caixa, é necessário que se faça um acompanhamento das 

demonstrações contábeis, em especial do fluxo de caixa, pois o sucesso das 

empresas e suas controladoras demandam maior controle de suas movimentações 

de caixa. 

 

3.8. Cálculo dos indicadores financeiros 

 

Segundo Almeida (2009), os índices do fluxo de caixa são classificados em 

dois grupos: suficiência e eficiência. Os índices do grupo suficiência avaliam a 

capacidade da empresa de gerar caixa suficiente para pagar suas obrigações e 

remunerar os acionistas. Os índices de eficiência são análogos aos índices de 

retorno (ativos, vendas, patrimônio líquido e lucro líquido). 

Ainda segundo Almeida (ibid.), o FCO constitui-se no numerador da grande 

maioria dos índices de fluxo de caixa. 

A seguir são apresentados os gráficos com os cálculos dos indicadores 

financeiros das companhias aéreas dos anos de 2013 e 2014. 

 

3.8.1. Quocientes de cobertura de caixa 

 

3.8.1.1. Quocientes cobertura de juros com caixa 

O gráfico abaixo informa o número de períodos que as saídas de caixa pelos 

juros são cobertas pelos fluxos de FCO, excluindo desses os pagamentos de juros e 

encargos de dívidas, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. 
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Gráfico 1: Cobertura de juros com caixa 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 

 

Observa-se que para cada pagamento de juros não se gera caixa na atividade 

operacional em nenhuma das companhias aéreas. 

 

3.8.2. Quocientes de qualidade do resultado 

 

3.8.2.1. Quocientes qualidade das vendas 

Serve para medir a proporção das receitas de vendas convertidas em dinheiro 

no exercício pelos recebimentos e cobranças de clientes. 

 

Gráfico 2: Qualidade das vendas 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 
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As quatro companhias apresentam em média 89% das vendas em caixa. Para 

o cálculo desse indicador, considerou-se a diferença entre a receita líquida e o 

contas a receber dividido pela a receita líquida. 

 

3.8.2.2. Quociente qualidade do resultado 

Esse indicador faz uma comparação entre o fluxo de caixa operacional ao 

resultado operacional, visto que ao resultado operacional são computados as 

receitas, custos e despesas que não afetam o caixa do período, acarretando numa 

variação anormal entre o lucro e a geração de caixa. É por esse motivo que muitas 

empresas encerram suas atividades, pois apresentam lucros no exercício, mas se 

veem com problema de caixa e não conseguem honrar suas dívidas. 

 

Gráfico 3: Qualidade do resultado 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 

 

Na companhia aérea Azul, em 2013, 166% e, 2014, 99% das vendas foram 

convertidas em caixa, com um decréscimo de um ano para o outro, com 2013 com 

um fluxo de caixa maior do que em 2014. 

A companhia Avianca teve um aumento de 8% de 2013 para 2014, por conta 

de estratégias da empresa, aumentando assim seu fluxo operacional. 
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A Gol Linhas Aéreas teve uma grande variação de um ano para o outro, em 

2013, 4.890%, para 46% em 2014, pois em 2013 teve um grande fluxo operacional 

de 385% em relação à 2014, por conta do início das operações do Programa Smiles 

em janeiro de 2013, passando então a ter dois segmentos operacionais reportáveis. 

Na companhia aérea TAM, aconteceu um contraste. Em 2013 um índice 

positivo de 178% e em 2014 um índice negativo -161%, acredita-se que pode ter 

sido principalmente em decorrência de ganhos e perdas cambiais na conversão das 

operações de fluxo de caixa. 

 

3.8.3. Quocientes de dispêndios de capital 

 

3.8.3.1. Investimento/financiamento 

Esse indicador nos mostra como os investimentos estão sendo financiados. 

Compara os fluxos líquidos necessários para finalidades de investimento, com 

aqueles gerados por financiamento. 

 

Gráfico 4: Investimento/financiamento 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 
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A Gol evidenciou em 2014 um índice de fluxos de caixa de investimento sobre 

financiamentos de 87%, o que quer dizer que os fluxos de caixa usados para 

investimentos foram de 0,87 superiores aqueles obtidos nas atividade de 

financiamento (denominador), ao invés de entradas. 

 

3.8.3.2. Retorno do Caixa sobre os Ativos 

Esse indicador equivale ao retorno do caixa sobre o investimento total, a taxa 

de retorno contábil clássica fundamentada no regime de competência. 

 

Gráfico 5: Retorno do caixa sobre os ativos 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 

 

Na Azul, nos anos de 2013 e 2014, o investimento foi recuperado na média 

9% das disponibilidades do período. Já na Avianca, o índice ficou negativo em 

média -9%, ou seja, o investimento não foi recuperado. 

Tanto a Gol quanto a TAM tiveram, nos anos de 2013 e 2014, seus 

investimentos recuperados na média 3%. 

 

3.8.4. Retornos do fluxo de caixa 

Apresentam os indicadores de potencial de retorno sobre os investimentos. 
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3.8.4.1. Retorno sobre passivo e patrimônio líquido 

Esse indicador serve para sinalizar o potencial de recuperação de caixa do 

negócio para os investidores, sejam eles credores ou acionistas. 

 

Gráfico 6: Retorno sobre passivo e PL 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 

 

Com exceção da TAM Linhas Aéreas que, em 2013, teve um indicador 

negativo de – 19%, as demais companhias aéreas apresentaram indicadores 

positivos, demonstrando, desse modo, a liquidez das empresas. 

 

3.8.4.2. Retorno sobre patrimônio líquido 

Este indicador apresenta a taxa de recuperação de caixa dos investimentos 

feitos pelos acionistas. 
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Gráfico 7: Retorno sobre PL 

 

Fonte: Elaborado pela pesquisadora a partir de dados extraídos das DFCs das companhias 

aéreas entre 2013 e 2014. 

 

Em 2013 a companhia aérea Avianca apresentou um melhor resultado, cujo 

patrimônio líquido gerou 17057% de recuperação de caixa por ano. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Nesta pesquisa, buscou-se primeiramente caracterizar todas as 

demonstrações contábeis dando uma maior ênfase à Demonstração de Fluxo de 

Caixa e seus indicadores, pois, apesar de ter se tornado obrigatória após a 

publicação da lei nº 11.638/2007, ainda é pouco conhecida. 

Apresentou-se, desse modo, as companhias aéreas de maior relevância no 

mercado brasileiro e seus demonstrativos financeiros, disponibilizados pela Anac. 

Posteriormente, seguindo orientação do CPC 3, a apresentação da DFC pelo 

método indireto das companhias aéreas e a discussão de alguns dos indicadores 

extraídos da demonstração de fluxo de caixa, possibilitando visualizar a situação 

econômica e financeira da empresa. 

Além disso, nesta dissertação, foram calculados os indicadores financeiros 

em quatro categorias: os quocientes de caixa, de qualidade do resultado, de 

dispêndios de capital e retornos do fluxo de caixa. 

Quanto aos objetivos específicos expostos na dissertação, pode-se observar 

que foram atingidos, resultando na comprovação de que a DFC é uma ferramenta 

indispensável, pois demonstra as entradas e saídas de valores no caixa da empresa 

em um determinado período, podendo assim auxiliar o planejamento e controle 

financeiro de curto ou longo prazo. 

A pesquisa responde ao problema no momento que os indicadores 

financeiros são utilizados como medidas de desempenho. 

Não foi objetivo primordial desta pesquisa aprofundar a análise financeira das 

quatros companhias aéreas ou compará-las profundamente seus desempenhos, 

mas apenas expor uma metodologia de cálculo e interpretação de índices extraídos 

da DFC ainda pouco explorado no Brasil. 

Portanto, consegue evidenciar, pelo conjunto das informações abordadas 

neste estudo, a importância de conhecer e interpretar a Demonstração de Fluxo de 

Caixa, juntamente com as demais demonstrações financeiras, agregando 

conhecimentos, que permitam uma visão dos recursos monetários provenientes das 

atividades da empresa. 
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