
Prezados estudantes, 

Nos concursos para a área fiscal, é certo que será cobrado uma questão sobre a 
Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC). Assim, neste post, vou apresentar os 
conceitos básicos, os métodos de apresentação, direto e indireto, e um exemplo 
prático de elaboração da DFC. 

O interesse do Fisco sobre este assunto está relacionado com a atividade na 
prática, pois muitas vezes o auditor analisa a movimentação da empresa, para fins 
de tributação, com base no seu fluxo financeiro que é apresentado no livro-caixa; 
assim, a DFC será uma ferramenta importante para o profissional fazer uma 
referência cruzada entre os dados apresentados nela e no livro-caixa.   

A DFC tem por objetivo primordial apresentar de forma clara todos os ingressos e 
todas as saídas de dinheiro da conta-caixa e do equivalente a caixa.  

É por meio da DFC que a administração apresentará aos usuários das informações 
a movimentação dos recursos financeiros, incluindo não somente saldos de moeda 
em caixa como também depósitos em conta bancária e as aplicações financeiras 
com característica de liquidez imediata, que são os equivalentes a caixa. De uma 
maneira simples e direta, a DFC busca apresentar todas as entradas e saídas de 
dinheiro da conta-caixa, do banco e do equivalente a caixa, ou seja, do disponível 
da empresa. O CPC apresentou os seguintes conceitos: 

    Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários 
disponíveis. 

 
 Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta 

liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de 
caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 
valor.  

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo e, não para investimento ou outros 
propósitos. Para que um investimento seja qualificado como equivalente de caixa, 
ele precisa ter conversibilidade imediata em montante conhecido de caixa e estar 
sujeito a um insignificante risco de mudança de valor. É bom destacar que um 
investimento normalmente qualifica-se como equivalente de caixa somente quando 
tem vencimento de curto prazo, como, por exemplo, três meses ou menos, a contar 
da data da aquisição.  

A partir de 01/01/2008, de acordo com a Lei n. 11.638/07, a DFC passou a ser 
obrigatória para todas as sociedades anônimas de capital aberto, para as empresas 
de grande porte e para as sociedades anônimas de capital fechado com patrimônio 
líquido superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) na data do Balanço 
Patrimonial.  

A Lei n. 6.404/1976 trata do assunto da seguinte forma: 

Art.176 
IV – demonstração dos fluxos de caixa; e  
V – se companhia aberta, demonstração do valor adicionado. 
§ 6º  A companhia fechada com patrimônio líquido, na data do 
balanço, inferior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) não será 



obrigada à elaboração e publicação da demonstração dos fluxos de 
caixa.” (NR) 
 Art. 188.  As demonstrações referidas nos incisos IV e V do caput 
do art. 176 desta Lei indicarão, no mínimo: 
I – demonstração dos fluxos de caixa – as alterações ocorridas, 
durante o exercício, no saldo de caixa e equivalentes de caixa, 
segregando-se essas alterações em, no mínimo, 3 (três) fluxos: 
a) das operações; 
b) dos financiamentos; e 
c) dos investimentos; 

Na sua essência, a DFC quer apresentar somente o que foi pago ou recebido, tendo 
como base as seguintes transações:  

1) Transações que aumentam o caixa ou equivalente 

 Aporte de capital pelos proprietários em dinheiro;  
 Empréstimos bancários e financiamentos oriundos das instituições 

financeiras;  
 Vendas de ativos à vista;  
 Recebimentos de créditos; 
 Recebimentos em geral como aluguel, juros, indenizações de seguros.   

2) Transações que diminuem o caixa ou equivalente 

 Compras à vista; 
 Pagamentos de contas e débitos em geral; 
 Pagamento de dividendos aos acionistas;  
 Pagamento de juros sobre capital próprio; 
 Pagamento de juros, correção monetária de dívidas;  
 Aquisição de itens do Ativo à vista;  
 Pagamentos de despesas incorridas, impostos, salários etc.  

3) Transações que não afetam o caixa 

Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou 
equivalentes de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de 
caixa. Tais transações devem ser divulgadas nas notas explicativas às 
demonstrações contábeis, de modo que forneçam todas as informações relevantes 
sobre essas atividades de financiamento e de investimento. 

Dentre as transações realizadas pela empresa que não afetam o caixa, destaco: 

 As despesas com depreciação, amortização e exaustão;  
 Os registros de provisões; 
 A apropriação de despesas sem o pagamento; 
 A compra de ativos para pagamento a prazo; 
 Aporte de capital em bens e direitos; 
 Conversão de dívidas em ações.  

 
Como foi apresentado na Lei n. 11.638/2007, a demonstração de fluxos de caixa 
deve apresentar os fluxos de caixa durante o período, classificados por atividades 
operacionais, de investimento e de financiamento. Entretanto, é importante atentar 



para o fato de que uma única transação pode incluir fluxos de caixa que são 
classificados diferentemente. Por exemplo, o desembolso de caixa para pagamento 
de um empréstimo inclui tanto os juros como o principal, a parte dos juros pode ser 
classificada como atividade operacional e a parte do principal como atividade de 
financiamento. 
 
Outro fato importante para ser destacado é que os fluxos de caixa excluem 
movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa, isso porque 
esses componentes são partes da gestão financeira da entidade e não parte de 
suas atividades operacionais, de investimentos ou de financiamento, ou seja, as 
transferências de recursos entre contas do disponível não serão apresentadas na 
demonstração do fluxo de caixa.  
 
Nas provas para concurso, um assunto muito cobrado é sobre os fluxos de caixa 
referentes a juros, dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos e pagos. A 
norma estabelece que eles devem ser apresentados separadamente e cada um 
deles deve ser classificado de maneira uniforme, de período a período, como 
decorrentes de atividades operacionais, de investimento ou de financiamento.  
 
Guarde:  
Os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos 
são comumente classificados como fluxos de caixa operacional em instituições 
financeiras. Todavia, não há consenso sobre a classificação desses fluxos de caixa 
para outras entidades.  
 
O CPC encoraja fortemente as entidades a classificarem os juros, recebidos ou 
pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos como fluxos de 
caixa das atividades operacionais, e os dividendos e juros sobre o capital próprio 
pagos como fluxos de caixa das atividades de financiamento. Alternativa diferente 
deve ser seguida de nota evidenciando esse fato. 
 
 
Métodos direto e indireto de apresentação dos fluxos de caixa 
 
Existem dois métodos de divulgação do fluxo de caixa, o método direto e o método 
indireto.  
 

a) O método direto é aquele em que as principais classes de recebimentos e 
desembolsos são divulgadas. Nesse método serão apresentadas, de 
forma simples e de acordo com a sua atividade, as entradas e saídas de 
dinheiro da conta-caixa e equivalente;  

 
b) O método indireto é aquele em que o resultado do exercício é ajustado 

pelas transações que alteraram o caixa, mas não alteraram o resultado; e 
pelas transações que alteraram o resultado e não modificaram o caixa. 
Serão feitos os seguintes ajustes ao lucro líquido do exercício:  

 
I – das transações que não envolvem caixa e alteraram o resultado do 
exercício; exemplos: 

 Pagamento de duplicatas 
 Recebimento de duplicatas 
 Pagamento de despesas antecipadas 
 Recebimento de receitas antecipadas 
 Compras à vista 



 
 

II – de quaisquer antecipações ou outras apropriações por competência 
sobre recebimentos ou pagamentos operacionais passados ou futuros. 
São valores que movimentaram a DRE pela apropriação, mas não 
movimentaram o caixa; exemplos: 

 Apropriação de salários a pagar 
 Apropriação de despesas antecipadas 
 Apropriação de receitas antecipadas 

 
II – de itens de receita ou despesa associados com fluxos de caixa das 
atividades de investimento ou de financiamento. Esse ajuste está 
relacionado com valores que movimentaram o resultado, contudo não 
são originados das atividades operacionais da empresa; exemplos: 

 Ganho na venda de ativos não circulantes 
 Perda na venda de ativos não circulantes 
 Despesa com depreciação/exaustão e amortização  

 
 

No método direto são identificadas as movimentações oriundas de entradas ou 
saídas efetuadas no caixa e equivalente, de forma simples, partindo do saldo inicial; 
enquanto que no método indireto o lucro líquido ou o prejuízo será ajustado pelos 
efeitos das transações que alteraram o resultado do exercício e que não 
envolveram o caixa. O método indireto é semelhante a DOAR, é conhecido como 
método da conciliação. 
 
Caso a entidade use o método direto para apurar o fluxo líquido das atividades 
operacionais, ela deverá, obrigatoriamente, apresentar a conciliação entre o lucro 
líquido e o fluxo de caixa líquido das atividades operacionais. A conciliação deve 
apresentar, separadamente e por categoria, os principais itens a serem conciliados, 
à semelhança do que deve fazer a entidade que usa o método indireto em relação 
aos ajustes ao lucro líquido ou prejuízo para apurar o fluxo de caixa líquido das 
atividades operacionais. 

A seguir será apresentada a estrutura de uma demonstração de fluxo de caixa pelo 
método direto e pelo método indireto de acordo com o CPC:  

a) MÉTODO DIRETO 

  
1. Fluxos de caixa das atividades operacionais 
 
    (+) Vendas à vista 
    (+) Recebimentos de duplicatas 
    (+) Juros recebidos 
    (+) Dividendos/JSCP recebidos  
    (-) Pagamentos de duplicatas 
    (-) Pagamentos de despesas operacionais 
    (-) Juros pagos 
    (-) Imposto de renda e contribuição social pagos 
    
 (=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
 
 



2. Fluxos de caixa das atividades de investimento 
    (-) Aquisição de participações societárias 
    (-) Compra de ativo imobilizado 
    (+) Venda de ativos não circulante 
    (+) Recebimento de empréstimo concedido 
    (+) Recebimento de vendas de intangíveis    
     
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento 
 
 
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
    (+) Recebimento pela emissão de ações 
    (+) Recebimento de empréstimo  
    (+) Venda de títulos da empresa 
    (-) resgate de títulos emitidos pela empresa 
    (-) Pagamento de financiamentos 
    (-) Dividendos/ JSCP pagos 
    
(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 
 
 
4. Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 
 
     Saldo final do caixa e equivalente 
    (-) Saldo inicial do caixa e equivalente 
    (=) Variação do fluxo de caixa   

 

Quando utilizar método direto, a empresa deverá apresentar uma reconciliação do 
resultado com as atividades operacionais, como exemplificado a seguir:  

1) Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas 
(aplicadas) nas atividades operacionais 
 
(+) Despesa com depreciação, exaustão e amortização 
(-) Resultado positivo na venda de ativos não circulantes 
(+) Resultado negativo na venda de ativos não circulantes 
(-) Ganho na equivalência patrimonial 
(+) Perda na equivalência patrimonial 
 
(=) resultado líquido ajustado 
 
(+) Redução em contas a receber 
(-) Aumento em contas a receber 
(+) Redução nos estoques 
(-) Aumento nos estoques 
(+) Redução nas despesas antecipadas 
(-) Aumento nas despesas antecipadas 
(+) Aumento na provisão para devedores duvidosos 
(-) Diminuição na provisão para devedores duvidosos 
(+) Aumento em fornecedores e contas a pagar 
(-) Redução em fornecedores e contas a pagar 
(+) Aumento na provisão para férias 



(+) Aumento na provisão para contingências 
(-) redução em fornecedores 
(-) redução de PDD 
(-) redução de provisões do passivo 
 
 
(=) Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas) atividades operacionais 

O objetivo desse ajuste é apresentar as movimentações da conta-caixa que foram 
diretamente afetadas pelo resultado do exercício, ou seja, apresentar as 
movimentações oriundas das atividades operacionais da empresa. 

 

b) MÉTODO INDIRETO 

 
De acordo com o método indireto, o fluxo de caixa líquido das atividades 
operacionais é determinado ajustando o resultado aos efeitos de: 
 

(a) Mudanças ocorridas no período nos estoques e nas contas operacionais 
a receber e a pagar; 

 
(b) Itens que não afetam o caixa, tais como depreciação, provisões, 

impostos diferidos, variações cambiais não realizadas, resultado de 
equivalência patrimonial em investimentos e participação de minoritários, 
quando aplicável; e 

 
(c) Todos os outros itens cujos efeitos sobre o caixa sejam fluxos de caixa 

decorrentes das atividades de investimento ou de financiamento. 
 

O Método Indireto é aquele em que o fluxo de caixa operacional é demonstrado 
a partir do resultado do exercício, que será ajustado pelas receitas ou 
despesas que alteraram o resultado e não alteraram o caixa, são as receitas e 
despesas não financeiras; também serão ajustadas ao resultado as entradas e 
saídas de dinheiro do caixa que não alteraram o resultado. Em uma sequência 
lógica, no método indireto: 

1) As despesas que diminuíram o lucro, entretanto não foram pagas, devem ser 
somadas ao lucro do exercício; 

2) As receitas que aumentaram o lucro, mas não foram recebidas devem ser 
diminuídas do lucro no ajuste.  

Esse ajuste é feito porque, como as despesas não foram pagas e as receitas 
não foram recebidas, o lucro líquido financeiro é diferente do lucro 
apresentado. Por exemplo, uma despesa com devedores duvidosos diminui o 
lucro, contudo, como não houve a saída de dinheiro e o lucro financeiro foi 
maior. Nesse caso o valor da despesa será adicionado ao lucro para fins de 
ajuste. Outro exemplo é a reversão de uma provisão para perda, a reversão é 
considerada uma receita na DRE, aumentando o lucro da empresa sem a 
entrada de dinheiro, e no ajuste o valor revertido deverá ser diminuído do lucro 
para assim encontrar qual foi o lucro efetivamente recebido no caixa. 



3) Deverão ser ajustadas ao resultado as variações ocorridas no ativo 
circulante e no passivo circulante que representaram entradas ou saídas de 
dinheiro que estão relacionadas com as atividades operacionais da empresa, 
em regra, recebimentos e pagamentos que não movimentaram o resultado do 
exercício. 

O raciocínio desse ajuste é que quando há um aumento nos ativos circulantes 
(estoques, contas a receber, despesas antecipadas), foi usado dinheiro do 
caixa, para comprar estoques ou conceder crédito a clientes ou pagar uma 
despesa antecipada.  No entanto, se os estoques, contas a receber ou 
despesas antecipadas diminuírem, é porque a empresa está tendo receita ou 
recebimento de clientes. 

Observação: Os aumentos do ativo circulante usam recursos do caixa e serão 
diminuídos no ajuste, as diminuições do ativo circulante representam entradas 
na conta-caixa e serão aumentadas no ajuste. 

Os aumentos do passivo circulante têm o efeito contrário ao do ativo circulante. 
Quando as contas a pagar – as receitas antecipadas – têm o seu saldo 
aumentado, é sinal que está entrando dinheiro no caixa – de forma direta ou 
indireta. Os credores concedem créditos, assim o dinheiro na conta-caixa é 
liberado para outras atividades. Quando o passivo circulante diminui, é sinal 
que está existindo um pagamento, ou seja, saindo dinheiro do caixa. 

Observação: Os aumentos do passivo circulante produzem caixa e serão 
adicionados ao lucro, as diminuições do passivo circulante representam saídas 
de recursos e serão diminuídas no ajuste ao lucro líquido. 

Guarde o seguinte: 
 
I – Se o ativo circulante operacional aumentou, diminui o valor no ajuste ao lucro. 
II – Se o ativo circulante operacional diminuiu, aumenta o valor no ajuste ao lucro. 
III – Se o passivo circulante operacional aumentou, aumenta o valor no ajuste.    
IV – Se o passivo circulante operacional diminuiu, diminui o valor no ajuste. 

Todos esses ajustes fazem parte das atividades operacionais. As demais 
atividades de investimento e de financiamento serão elaboradas da mesma 
forma que a elaboração do método direto, usando-se para tanto os dados do 
Balanço Patrimonial. 

 
 
1. Resultado líquido do exercício 
 
Ajustes das atividades operacionais: 
    (+) Despesa com depreciação, exaustão e amortização  
    (+) Perda cambial 
    (+) Perda na equivalência patrimonial 
    (+) Despesas de juros não pagas 
    (-) Aumento nas contas a receber de clientes e outros 
    (+) Diminuição nos estoques 
    (-) Diminuição nas contas a pagar – fornecedores 
    (+) Caixa proveniente de recebimentos 
    (-) Juros pagos 



    (-) Imposto de renda e contribuição social pagos 
    (-) Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 
     
(=) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
 
 
2. Fluxos de caixa das atividades de investimento 
    (-) Aquisição de ações de outras empresas 
    (-) Compra de ativo imobilizado 
    (-) Aplicação em intangíveis  
    (+) Recebimento pela venda de imobilizados 
    (+) Dividendos recebidos 
    (+) vendas de intangíveis  
     
(=) Caixa líquido usado nas atividades de investimento 
 
 
3. Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
    (+) Recebimento pela venda de títulos da empresa 
    (+) Obtenção de empréstimos 
    (+) financiamentos em geral   
    (-) Pagamento de financiamentos 
    (-) Pagamento de empréstimos obtidos 
    (-) resgate de títulos da empresa 
     
(=) Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 
 
 
4. Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 
     
    Saldo final do caixa e equivalente 
    (-) Saldo inicial do caixa e equivalente 
    (=) Variação do fluxo de caixa 

 
 
 

Exemplo prático, fluxo de caixa – método direto e indireto 
 

 
A empresa Claudio Zorzo S/A apresenta inicialmente os seguintes saldos contábeis: 
Banco – 100.000 
Duplicatas a receber – 80.000 
Financiamentos – 80.000 
Capital Social – 100.000 
 
No decorrer do mês, realizou as seguintes operações: 
1) comprou 100.000 em mercadorias com ICMS de 20.000, sendo 50.000 à vista; 
2) comprou um veículo por 40.000 a prazo; 
3) obteve um empréstimo de 60.000; 
4) recebeu 60.000 das duplicatas com juros de 10%; 
5) apropriou o aluguel do mês de 10.000; 
6) pagou os juros do financiamento de 8.000; 
7) vendeu à vista o estoque por 200.000 com ICMS de 40.000; 
8) emprestou 20.000 para receber a longo prazo; 



9) comprou à vista um imóvel por 100.000; 
10) aceitou um novo sócio com 100.000 em dinheiro; 
11) apropriou os salários do mês de 10.000. 
 
O objetivo do exercício é lembrar os lançamentos e as fórmulas, elaborar o fluxo de 
caixa direto e indireto. Assim, resolvo o exercício de acordo com as seguintes 
etapas: 
 
A) Efetuar os lançamentos dos fatos 
B) Elaborar o Balanço Patrimonial 
C) Elaborar a DRE 
D) Elaborar o Fluxo de Caixa Direto 
E) Elaborar o fluxo de caixa indireto 
 
   
A) Efetuar os lançamentos dos fatos 
  
1) comprou 100.000 em mercadorias com ICMS de 20.000, sendo 50.000 à vista; 
 
D – estoque = 80.000 
D – ICMS a recuperar = 20.000 
C – banco = 50.000 
C – fornecedores = 50.000 
 
Lançamento de 4ª fórmula sendo fato permutativo. 
 
2) comprou um veículo por 40.000 a prazo; 
 
D – veículo = 40.000 
C – financiamento = 40.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato permutativo. 
 
3) obteve um empréstimo de 60.000; 
 
D – banco = 60.000 
C – empréstimos a pagar = 60.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato permutativo. 
 
4) recebeu 60.000 das duplicatas com juros de 10%; 
 
D – banco – 66.000 
C – receita financeira – 6.000 
C – duplicatas a receber – 60.000 
 
Lançamento de 2ª fórmula fato misto aumentativo. 
 
5) apropriou o aluguel do mês de 10.000; 
 
D – despesa de aluguel = 10.000 
C – aluguel a pagar = 10.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato modificativo diminutivo. 



 
6) pagou os juros do financiamento de 8.000; 
 
D – despesas de juros = 8.000 
C – banco – 8.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato modificativo diminutivo. 
 
7) vendeu à vista o estoque por 200.000 com ICMS de 40.000; 
 
D – banco = 200.000 
D – CMV = 80.000 
D – ICMS sobre vendas = 40.000 
C – ICMS a recolher = 40.000 
C – Estoque = 80.000 
C = receita de vendas = 200.000 
 
Lançamento de 4ª fórmula fato misto aumentativo. 
 
8) emprestou 20.000 para receber a longo prazo; 
 
D – empréstimo a receber “LP” = 20.000 
C – Banco = 20.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato permutativo. 
 
9) comprou à vista um imóvel por 100.000; 
 
D – imóvel = 100.000 
C – banco = 100.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato permutativo. 
 
10) aceitou um novo sócio com 100.000 em dinheiro; 
 
D – banco = 100.000 
C – capital social = 100.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato modificativo aumentativo. 
 
11) apropriou os salários do mês de 10.000. 
 
D – despesa com salários = 10.000 
C – salários a pagar = 10.000 
 
Lançamento de 1ª fórmula fato modificativo diminutivo. 
 
 
B) Elaborar o Balanço Patrimonial 

 
Ativo circulante                                             Passivo circulante 
 
Banco – 348.000                                           financiamento – 120.000 
Duplicata a receber – 20.000                        fornecedor – 50.000 



ICMS a recuperar – 20.000                           empréstimos – 60.000 
                                                                       aluguel a pagar – 10.000 
ANC                                                               salários a pagar – 10.000   
                                                                       ICMS a recolher – 40.000 
Empréstimos concedidos – 20.000 
Veículo – 40.000   
Imóvel – 100.000                                            Patrimônio Líquido 
                                                                        capital social – 200.000   
                                                                        lucro acumulado – 58.000  
 
Total do ativo = 548.000                           Total Passivo + PL = 548.000 
 
 
 
 
C) Elaborar a DRE 
 
Aqui é importante destacar que, de acordo com as normas contábeis emanadas 
pelo CFC/CPC, a DRE começa pela conta Receita Líquida de Vendas, e os valores 
da Receita bruta e das deduções são divulgados em Notas Explicativas. 
 
Contudo, conforme a Lei n. 6.404/1976 e a Lei n. 12.973/2014 a DRE deve começar 
pela apresentação da Receita Bruta de Vendas. 
 
 
RBV = 200.000 
 
(-) DEDUÇÃO =  
Icms sobre vendas (40.000) 
 
(=) RLV = 160.000 
 
(-) CMV = (80.000) 
 
(=) Lucro Operacional Bruto =  80.000 
 
(-) Despesas operacionais = ( 28.000) 
    Despesa de aluguel = 10.000 
    Juros pagos = 8.000 
    Salários = 10.000 
 
(+) Receitas operacionais = 6.000 
    Juros recebidos = 6.000 
     
(=) Lucro Operacional Líquido = 58.000 
 
 
 
D) Elaborar o Fluxo de Caixa Direto 
 
Nesse método somente serão relacionadas as entradas e saídas de dinheiro, de 
acordo com as atividades, partindo do saldo inicial do disponível. 
 
 



Saldo inicial do disponível = 100.000 
 
Atividades operacionais = 208.000 
(+) vendas à vista = 200.000 
(+) recebimento de duplicatas = 66.000 
(-) pagamento de juros = 8.000 
(-) compra mercadoria = 50.000 
 
Atividades de financiamento = 160.000 
(+) obtenção de empréstimos = 60.000 
(+) aporte de capital social = 100.000 
 
Atividades de investimentos = (120.000)  
(-) Empréstimos concedidos – 20.000 
(-) Compras de imóvel – 100.000 
 
Saldo final do disponível = 348.000 
 
A variação do fluxo de caixa foi de 248.000 
 
 
 
E) Elaborar o fluxo de caixa indireto 
 
Na elaboração do fluxo de caixa indireto, deve ser ajustado o LLE à movimentação 
do disponível para destacar a influência do resultado nas atividades operacionais. 
 
O macete é tratar das movimentações do Circulante da seguinte maneira: 
 
I – Se o ativo circulante aumentou, diminui o valor no ajuste ao lucro. 
II – Se o ativo circulante diminuiu, aumenta o valor no ajuste ao lucro. 
III – Se o passivo circulante aumentou, aumenta o valor no ajuste.    
IV – Se o passivo circulante diminuiu, diminui o valor no ajuste. 
 
 
Para aplicar este macete, devemos excluir as variações do circulante que foram 
afetadas pelo aumento ou diminuição do não circulante, ou seja, retirar as variações 
que se originaram das atividades de financiamento e de investimentos. 
 
 
LLE – 58.000 
 
Ajustes das atividades operacionais = + 150.000 
 
(-) aumentos do ativo circulante = (20.000) 
Icms a recuperar = 20.000 
(+) diminuições do ativo circulante = 60.000 
Variação de duplicatas a receber = 60.000 
 
(+) aumentos do passivo circulante = 110.000 
Aumento de fornecedor = 50.000 
Aumento de aluguel a pagar = 10.000 
Aumento de salários a pagar = 10.000 
Aumento de Icms a recolher = 40.000 



 
Fluxo de caixa gerado nas atividades operacionais = 208.000  
 
Atenção: 
Não entram nesse ajuste os aumentos e diminuições do circulante que foram 
afetados pelos aumentos ou diminuições do não circulante como, por exemplo: 
a) Aumento do financiamento pela compra de veículo; esse valor não está nas 
atividades operacionais.  
b) Aumento dos empréstimos a pagar; esse valor é das atividades de 
financiamento.  
 
Atividades de financiamento = 160.000 
(+) obtenção de empréstimos = 60.000 
(+) aporte de capital social = 100.000 
 
Atividades de investimentos = (120.000)  
(-) Empréstimos concedidos – 20.000 
(-) Compras de imóvel – 100.000 
 
Variação do fluxo de caixa = 248.000 
 
Note que a variação do Fluxo de Caixa pelo método direto e indireto sempre será 
igual, a diferença está na composição das informações apresentadas no fluxo 
operacional. 
 
Espero que este material tenha te ajudado. 
 
Um abraço e sucesso! 
 
Professor Claudio Zorzo 
claudiozorzo@yahoo.com.br 


