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A importância da Demonstração dos Fluxo de Caixa para as Microempresas: Um estudo de 

caso em um escritório de contabilidade na cidade de Volta Redonda 

 

 

The Importance of Cash Flow Demonstration for Microenterprises: A Case Study at an 

Accounting Office in the City of Volta Redonda 

 

 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como objetivo analisar quais motivos ocasionam a pouca oferta da Demonstração 

dos Fluxos de Caixa (DFC), por parte das empresas de contabilidade, às microempresas (ME), visto 

que DFC apresenta-se como uma ferramenta contábil capaz de contribuir para o sucesso gerencial 

dessas entidades. A pesquisa baseou-se no método indutivo analítico, onde foi realizado um estudo 

de caso com uma empresa de contabilidade de grande representatividade dentro do cenário contábil 

do município de Volta Redonda-RJ. Os dados foram coletados através de entrevista com o sócio-

diretor da empresa. A pesquisa realizada permitiu evidenciar que a DFC é pouco ofertada pelos 

profissionais de contabilidade uma vez que a legislação vigente não obriga a elaboração para as 

ME, e pelo fato de os empresários não se interessarem pelo seu conteúdo, uma vez que a maioria 

desconhece o relatório e, por conseguinte, os possíveis benefícios advindos do de tal demonstração. 

 

Palavras-chave: Contabilidade Gerencial. Microempresas. Demonstração dos Fluxos de Caixa. 

Estudo de Caso. Volta Redonda- RJ.  

 

ABSTRACT 

The purpose of this paper is to analyze the reasons for the low cash flow statement offered by 

accounting firms, microenterprises (ME), as cash flow statement presents itself as an accounting 

tool capable of Contribute to the managerial success of these entities. The research was based on the 

analytical inductive method, where a case study was carried out with a highly representative 

accounting firm within the accounting scenario of the municipality of Volta Redonda-RJ. The data 

were collected through an interview with the company's managing director. The research made it 

possible to show that cash flow statement is not offered by accounting professionals since the 

current legislation does not require elaboration for ME, and because entrepreneurs are not interested 

in its content, since most are unaware of the report And therefore the possible benefits arising from 

that demonstration. 

  

Keywords: Accounting Services. Microenterprises. Case Study; Cash Flow. Volta Redonda-RJ. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 O planejamento de fluxo de caixa tem como principal objetivo dar apoio ao processo 

decisório exercendo papel essencial para o controle financeiro e estratégico das empresas. Todavia, 

diferente do que acontece nos EUA, no Brasil a maioria dos escritórios de contabilidade que presta 

serviços às microempresas (ME) não oferece a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) a seus 
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clientes. Seja por questões culturais, pela não exigência legal desta ferramenta para as empresas 

desse porte, ou ainda pelo índice de sonegação por parte do empresário brasileiro (MARION, 

2009).  

 O fato é que, embora tenham papel de destaque na geração do emprego e renda no Brasil, as 

ME acabam recebendo menos atenção, se comparado às empresas de maior porte, quando o assunto 

são os serviços contábeis oferecidos por seus contadores. Tal carência foi apontada por Caneca 

(2008) por meio da seguinte afirmação: “os serviços prestados pelos escritórios de contábeis às 

MPME (micro, pequenas e médias empresas) são basicamente de assessoria tributária, enquanto que 

as MPME carecem de outros tipos de serviços, que podem ser atendidos pelos escritórios 

contábeis”.  

De acordo com a pesquisa realizada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - SEBRAE (2014), embora isoladamente uma micro e pequena empresa (MPE) 

represente pouco, juntas elas são decisivas para a economia brasileira, já sendo as principais 

geradoras de riqueza no Brasil: 53,4% do PIB do setor e com tendência de crescimento contínuo do 

valor agregado, em média, de 11% anuais. Porém a taxa de mortalidade das MPE com até dois 

anos, no ano de 2007, foi de 24%. Já na cidade de Volta Redonda – RJ, o percentual ficou em 26% 

(SEBRAE, 2013).  

Com o impulso na criação das MPE por todo o território nacional, aumenta também a 

responsabilidade dos que dão suporte a estes empreendimentos, de modo a viabilizar sua 

sustentabilidade no longo prazo. A ausência de ferramentas modernas e adequadas que sirvam de 

suporte às atividades de gestão, como a DFC, contribui para o insucesso dessas empresas, 

colocando em risco sua continuidade.  Marion (2009) aponta a ausência total do controle dos fluxos 

de caixa e de previsão de fluxo de caixa como uma das três principais razões de insucesso das 

empresas. 

 Corroborando com a ideia, Caneca (2008) afirma que o cenário poderia ser revertido se os 

provedores de serviços contábeis se preocupassem mais em fornecer informações gerenciais, 

adaptando-as ao nível de conhecimento e necessidade de seus usuários, ou pelo menos, fomentando 

sua aplicação. 

Diante do exposto acima, são suscitadas as seguintes perguntas: qual a percepção dos 

contadores de Volta Redonda- RJ quanto à importância da elaboração dos fluxos de caixa para as 

ME? E sendo esta demonstração capaz de propiciar melhorias na habilidade gerencial dos 

administradores, e contribuir com a continuidade e crescimento destas empresas, quais são os 

motivos que levam os contadores a não elaborarem a DFC a seus clientes ME?  
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Com o intuito de fortalecer estudos anteriores que buscaram verificar a utilidade das práticas 

contábeis no Brasil, o objetivo deste estudo foi investigar os possíveis motivos quanto a pouca 

oferta da DFC como serviço contábil por parte dos escritórios de contabilidade às ME. A partir do 

estudo de caso realizado em uma empresa de contabilidade referência na cidade de Volta Redonda-

RJ, foi feita uma análise quanto à percepção do sócio-diretor da contabilidade a respeito da 

influência deste serviço contábil na tomada de decisão dos gestores e como importante ferramenta 

de apoio à gestão do empreendimento. Esta pesquisa se justifica pela carência de pesquisas sobre os 

serviços contábeis oferecidos pelos contadores e espera-se que os resultados aqui apresentados 

contribuam para a formação de conhecimento científico na área. 

Este artigo está estruturado da seguinte forma: na próxima seção será apresentado o 

referencial teórico conceituando a Demonstração dos Fluxos de Caixa e apresentando as 

classificações de microempresas; logo após, o detalhamento dos métodos que foram utilizados para 

a confecção desta pesquisa e em seguida, os resultados que foram encontrados; por fim, serão 

exibidas as considerações finais. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1. Microempresas  

 

As empresas se diferenciam uma das outras de diversas formas e é possível identificar essas 

diferenças através das classificações atribuídas a cada uma delas. O SEBRAE adota como critério 

de classificação a quantidade de empregados para categorizar as empresas em micro, pequena, 

média e grande, enquanto a legislação tributária brasileira adota o faturamento anual. Sendo assim, 

de acordo com o fisco, Microempresa (ME) é considerada aquela que obtiver um faturamento bruto 

anual de até R$ 360.000,00. (BRASIL, 2006).  

O quadro a seguir ilustra a classificação utilizada pelo SEBRAE (2013) para categorizar as 

empresas de acordo com seu quantitativo de funcionários:  

 
                  Quadro 1: Classificação segundo o SEBRAE 

 COMÉRCIO E SERVIÇOS INDÚSTRIA 

Porte Nº Funcionários Nº Funcionários 
Microempresa até 9 até 19 
Empresa de Pequeno Porte 10 a 49 20 a 99 
Empresa de Médio Porte 50 a 99 100 a 499 
Empresa de Grande Porte 100 ou mais 500 ou mais 

     Fonte: Adaptada de SEBRAE (2013) 
                  



4 

 

Importante ressaltar que o critério utilizado pelo SEBRAE para classificação com base na 

quantidade de funcionários não possui fundamentação legal, fazendo com que o estabelecido pela 

Lei Complementar nº 123/2006 seja o único utilizado para cumprimento das exigências do fisco.  

De acordo com Gonçalves e Conti (2001), os gestores das microempresas e Empresas de 

Pequeno Porte costumam ser os proprietários, que por vezes podem não ter um controle rigoroso 

dos custos de produção, despesas, lucratividade e liquidez. 

 

2.2. Fluxos de Caixa e  Demonstração dos Fluxos de Caixa 

 

Os fluxos de caixa, que podem ser definidos como as entradas (fontes) e saídas (uso) de 

caixa durante um determinado período de tempo, são o foco na gestão financeira, no planejamento 

de curto e longo prazo e para a tomada de decisão. Nas palavras de Gitman (2010, p. 95), “quando o 

assunto é finanças, o caixa é quem manda”, pois o lucro indicado na Demonstração de Resultado 

(DRE) não serve para quitar as dívidas, pois não é dinheiro de fato, e tampouco será aceito pelos 

credores como tal.  

Alem de possibilitar a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros em 

determinado período, visando antecipar necessidades de captação de empréstimos ou aplicações 

de excedentes de caixa em operações mais rentáveis para a empresa, de acordo com 

ZDANOWICZ (2000 p.24), podem ser apontados muitos mais objetivos a serem alcançados 

quando se elabora o fluxo de caixa de uma empresa, tais como: 

 Proporcionar o levantamento de recursos financeiros necessários 

para a execução do plano geral de operações, bem como na 

realização das transações econômico- financeiras da empresa; 

 Empregar, da melhor forma possível, os recursos financeiros 

disponíveis na empresa, evitando que fiquem ociosos e estudando, 

antecipadamente, a melhor aplicação, o tempo e a segurança dos 

mesmos; 

 Planejar e controlar os recursos financeiros da empresa, em termos 

de ingressos e desembolsos de caixa, através das informações 

constantes nas projeções de vendas, produção e despesas 

operacionais, assim como de dados relativos aos índices de 

atividades: prazos médios de rotação de estoques, de valores a 

receber e de valores a pagar; 

 Saldar as obrigações da empresa na data do vencimento; 

 Buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos de caixa 

da empresa; 

 Analisar as fontes de crédito que oferecem empréstimos menos 

onerosos, em caso de necessidade de recursos pela empresa; 

 Evitar desembolsos vultosos pela empresa, em épocas de baixo 
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encaixe; 

 Desenvolver o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber 

pela empresa; 

 Permitir a coordenação entre os recursos que serão alocados em 

ativo circulante, vendas, investimentos e débitos. (ZDANOWICZ, 

2000,). 

 

 A DFC fornece informações acerca das alterações no caixa e equivalentes de caixa 

(aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez) da entidade para um período contábil, 

evidenciando separadamente as mudanças nas atividades operacionais, nas atividades de 

investimento e nas atividades de financiamento. (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS 

CONTÁBEIS, 2010) 

 Os fluxos de caixa operacionais são os advindos das principais atividades geradoras de 

receita da entidade, como por exemplo, recebimentos de caixa pela venda de mercadorias e pela 

prestação de serviços e pagamentos de caixa a fornecedores de mercadorias e serviços. 

  Os fluxos das atividades de investimento representam a extensão em que os dispêndios de 

recursos são feitos pela entidade com a finalidade de gerar lucros e fluxos de caixa futuros, e 

somente desembolsos que resultam em ativo reconhecido nas demonstrações contábeis podem ser 

classificadas como atividades de investimento. Os pagamentos em caixa para aquisição de ativo 

imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo, recebimentos de caixa resultantes da venda 

de ativo imobilizado, intangíveis e outros ativos de longo prazo são exemplos de atividades de 

investimento (COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2010). 

  De acordo com Iudícibus et al. (2010), fluxos de caixa advindos das atividades de 

financiamento são úteis para prever as exigências sobre futuros fluxos de caixa pelos fornecedores 

de capital à entidade, bem como a capacidade que a empresa tem, utilizando recursos externos, para 

financiar as atividades operacionais e de financiamento. Amortização de empréstimos e 

financiamentos, caixa recebido pela emissão de ações ou outros instrumentos patrimoniais, são 

exemplos de fluxos de caixa derivados das atividades de financiamento. (COMITÊ DE 

PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS, 2010). 

A DFC é uma ferramenta contábil relativamente nova: surgiu nos Estados Unidos na década 

de 1980, com a publicação do FAS nº 95 (Financial Accounting Standard). Considerada um 

relatório de mais fácil compreensão para os usuários, capaz de contribuir de forma importante no 

processo de tomada de decisão, tornou-se obrigatória naquele país em 1989, e já no início dos anos 
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de 1990, a partir da publicação da FRS nº 01 (Financial Reporting Standard) passou a ser adotada 

também no Reino Unido (SILVA, 2014). 

 No Brasil, foi só a partir da criação da Lei nº 11.638, em dezembro de 2007, que alterou e 

revogou a lei das sociedades por ações (Lei nº 6.404/76), que a DFC passou a fazer parte do 

conjunto de demonstrações contábeis obrigatórias para as empresas de capital aberto e as de capital 

fechado com patrimônio líquido, na data do balanço, superior a R$ 2.000.000,00 (dois milhões de 

reais), em substituição a DOAR, a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (BRASIL, 

2007). 

  A partir de 2010, a elaboração da DFC passou também a ser obrigatória para as pequenas e 

médias empresas (PME), conforme a  NORMA BRASILEIRA DE CONTABILIDADE  NBC 

TG 1000 (R1). Porém até a presente data, tal exigência ainda não contempla as ME.  

O Pronunciamento Técnico nº 03 emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 

apresenta as normas para a elaboração da DFC, que é elaborada sob o regime de caixa, 

característica esta que diferencia das demais demonstrações, que são elaboradas à luz do regime de 

competência (SILVA, 2014). 

De modo complementar, a DFC passou a ser uma importante aliada no monitoramento 

permanente das atividades financeiras e gerenciais das empresas. Gonçalves e Conti (2001, p. 178), 

a seguir, corroboram e complementam esta afirmativa: 

As informações obtidas com a elaboração do fluxo de caixa para análise e gestão financeira 

não desqualificam as demais informações obtidas através do controle contábil, como o caso 

da contabilidade gerencial, e sim as complementa, fortalecendo e melhorando o conteúdo 

para a análise da situação econômico-financeira da empresa, servindo de suporte e 

instrumento gerencial.  

Capaz de fortalecer informações extraídas de índices e cálculos, esclarecendo onde foram 

aplicados os recursos e qual o resultado dessa aplicação (SZUSTER et al., 2013), a DFC pode ser 

elaborada de acordo com dois métodos diferentes: o direto e o indireto. No método direto destacam-

se objetivamente as entradas e saídas de dinheiro, informando-se a origem (fonte) e o uso 

(aplicação) do caixa. Já no método indireto, “a partir do lucro do período, as variações no caixa, 

decorrentes da atividade operacional, são identificadas pelas mudanças no capital de giro da 

empresa” (MARION, 2009, p. 120). 

Além de viabilizar a projeção das entradas e saídas de recursos financeiros em determinado 

período, com vista a antecipar as necessidades de captação de empréstimos ou aplicações de 

excedentes de caixa em operações mais rentáveis para a empresa (ZDANOWICZ, 2000), quando 

usada em conjunto com as demais demonstrações contábeis, a DFC proporciona informações que 
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permitem aos usuários avaliarem mudanças nos ativos líquidos da entidade, sua estrutura 

financeira (inclusive sua liquidez e solvência) e a capacidade para mudar os montantes e a época 

de ocorrência dos fluxos de caixa, a fim de adaptá-los às mudanças nas circunstâncias e 

oportunidades. 

 

2.3 Estudos Anteriores 
 

O monitoramento feito pelo SEBRAE através de estudos realizados por 12 anos evidenciou o 

crescimento no número de MPE no Brasil, e de acordo com a pesquisa divulgada em 2013, estas 

empresas já são as principais geradoras de riqueza do país, representando 53,4% do PIB e com 

tendência de crescimento contínuo do valor agregado, em média, de 11% anuais. 

  O crescimento do número de novas empresas, se associado à melhora na competitividade, 

tende a gerar impactos expressivos na economia brasileira, seja em termos de maior oferta de 

empregos, melhores salários, ampliação da massa salarial e da arrecadação de impostos, na melhor 

distribuição de renda e o aumento do bem-estar social.  Com isso, amplia-se também a 

responsabilidade dos órgãos de apoio a esses empreendimentos (SEBRAE, 2013). 

  Por ser inseparável dos interesses sociais, políticos e econômicos aos quais ela serve, 

concerne à contabilidade viabilizar meios que auxiliem a sustentabilidade das entidades no longo 

prazo (TOMS, 2005). Porém, de acordo com Caneca (2008), a oferta de serviços contábeis está 

muito concentrada em serviços de assessoria tributária, ou seja, cálculos para recolhimentos de 

impostos e encargos sociais e folha de pagamento de funcionários. 

  Em pesquisa realizada no ano de 2007 na Região Metropolitana de Recife – PE, Caneca 

(2008) levantou aspectos qualitativos quanto ao equilíbrio entre a oferta e demanda de serviços 

contábeis, fazendo uma análise comparativa entre as percepções dos gestores de MPME e a dos 

contadores que lhes prestavam serviços. De acordo com a pesquisa, a maioria dos gestores de 

MPME desconhecia o leque de serviços potenciais que lhes poderiam ser oferecidos pelos 

profissionais contábeis, e de forma alguma associavam a contabilidade como ferramenta de auxílio 

ao gerenciamento dessas empresas. A pesquisa ainda apontou que os serviços fornecidos pela 

maior parte dos profissionais contábeis, mesmo aqueles mais qualificados, não estavam adequados 

ao que a literatura divulga em termos de modernas práticas contábeis voltadas para as MPME. À luz 

de Caneca (2008), tanto pelo que representam em conjunto como demandantes de serviços, quanto 

por peculiaridades específicas que denotam fragilidade administrativa, as MPME merecem atenção 

especial por parte dos profissionais contábeis.  
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  A DFC vem enriquecer o conteúdo das informações propiciadas pela contabilidade ao 

mostrar as origens e aplicações de caixa, que são a base para avaliação da situação financeira da 

empresa e sua capacidade de pagamento das obrigações.  

 O caixa é vital para o bom funcionamento de toda empresa e o modo como os fluxos de 

caixa são administrados pode determinar seu sucesso ou fracasso (SZUSTER et al., 2013), mas 

ainda assim, a maioria dos escritórios de contabilidade, que prestam serviços às MPE no Brasil, não 

elaboraram a DFC para seus clientes, comprometendo o sucesso gerencial de seus negócios. 

(MARION, 2009) 

Araujo, Teixeira e Licório (2015), com a finalidade de averiguar o grau de conhecimento dos 

gestores acerca da DFC e a aplicação do fluxo de caixa em uma microempresa (ME), realizaram um 

estudo de caso em uma empresa do ramo da construção civil na cidade de Porto Velho/RO. Os 

resultados alcançados mostraram que apesar de sua grande relevância reconhecida pelo próprio 

gestor da empresa, a DFC não era utilizada pelo micro empreendedor, mostrando de forma clara as 

falhas de seu controle financeiro, dificultando o planejamento futuro de sua empresa. 

Gitman (2010) compara o fluxo de caixa ao sangue que corre pelas veias, dada sua 

importância, e há consenso quanto à importância da DFC como ferramenta para uma gestão eficaz 

para o controle e projeção de fluxos de caixa, planejamento estratégico e gestão eficiente, 

(GONÇALVES; CONTI, 2012; MARION, 2009; IUDÍCIBUS et al., 2010; SZUSTER et al., 2013). 

 

3. METODOLOGIA 

 

 Partindo de uma pesquisa bibliográfica no intento de se ter um melhor embasamento teórico 

acerca do tema abordado, foram pesquisados livros, periódicos, sites de internet, revistas e 

pesquisas anteriores, e a partir do que foi encontrado na literatura, delineou-se mais 

apropriadamente os objetivos e a metodologia desta pesquisa exploratória. 

Inicialmente pensou-se na realização de um estudo de caso múltiplo, onde seriam realizadas 

entrevistas com os 7(sete) escritórios de contabilidade mais representativos dentro do cenário 

contábil no município de Volta Redonda- RJ, porém, devido à dificuldade encontrada para a 

realização das entrevistas, ora por algumas terem sido desmarcadas repetidas vezes, por parte dos 

representantes dos escritórios; ora pela simples falta de obtenção de resposta quanto à solicitação de 

se realizar a entrevista, optou-se pelo estudo de caso único, também por conta da limitação de 

tempo que inviabilizou mais tentativas junto a tais escritórios. 

 Entende-se que a dificuldade de generalização dos resultados obtidos a partir do estudo de 

um caso único possa vir a ser limitação deste estudo, porém a possibilidade de uma análise em 
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profundidade das razões, e das relações de modo a gerar hipóteses e construir teorias, justifica a 

escolha do estudo de caso como procedimento de pesquisa. Pois Segundo Yin (2005), o estudo de 

caso é uma investigação empírica que permite o estudo de um fenômeno contemporâneo dentro de 

seu contexto real, especialmente quando os limites entre o fenômeno e o contexto não estão 

claramente definidos. 

A empresa escolhida como objeto deste estudo de caso foi a Glória Contabilidade Ltda, 

referência na cidade de Volta Redonda- RJ. A coleta de dados aconteceu através de entrevista semi-

estruturada, sendo assim, durante a entrevista foram coletadas outras informações relevantes que 

não tinham sido contempladas inicialmente no roteiro de entrevista. Além da entrevista, foram 

utilizadas para coleta de dados, informações contidas na web site institucional e algumas 

informações foram complementadas por e-mail, após a entrevista 

 O método utilizado foi o indutivo analítico uma vez que, “o objetivo dos argumentos 

indutivos é levar a conclusões cujo conteúdo é muito mais amplo do que o das premissas nas quais 

se basearam”. (LAKATOS; MARCONI, 2003, p. 86). 

  Aspectos normativos quanto à DFC não foram abordados, uma vez que não é pretensão 

desta pesquisa empreender o estabelecimento de paradigmas, mas sim, a partir de uma abordagem 

positiva, buscou-se conhecer e levantar aspectos qualitativos com relação aos porquês da não 

elaboração e oferta deste relatório contábil pelos escritórios de contabilidade a seus clientes de 

menor porte, mais especificamente, às MPE 

   

4. ESTUDO DE CASO 

 

A entrevista deu-se presencialmente com Leandro Cunha Gloria, sócio-diretor da empresa, 

em visita feita às instalações da empresa, realizada  no mês de novembro de 2016,  e teve duração 

média de 1(uma) hora. 

  Com 54 anos de mercado, e atualmente com 48 funcionários, a Glória Contabilidade Ltda, é 

uma empresa familiar e gerida pela segunda geração de sócios. Aproximadamente 80% dos quase 

200 clientes da Glória são enquadrados como MPE, e para o sócio-diretor da empresa há uma 

diferença a ser considerada entre o perfil do empresário do interior e da capital. Segundo o mesmo, 

o empresário do interior ainda é conservador, tanto na "esfera gerencial", quanto na contábil. 

Voltados mais a questão do preço do que na qualidade do serviço contábil, tendem a 

considerar a contabilidade como custo, e não fazem uma análise do custo-benefício. "O empresário 

não enxerga o contador como um parceiro necessário para o desenvolvimento das atividades da sua 
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empresa. Muitos ainda enxergam o contador como um ‘mal necessário’, que ‘só sabe mandar 

imposto’ ‘inventar imposto’[...]”. 

 Tal visão do contador como mero provedor de serviços relacionados ao recolhimento de 

impostos pode ser justificada também pela informação obtida por Caneca (2008), ao verificar em 

sua investigação que a maior parte dos serviços prestados pelos profissionais contábeis são, 

predominantemente, aqueles referentes às obrigações fiscais e legais, tais como recolhimento de 

impostos e folha de pagamento. Um número muito pequeno de contadores prestava algum serviço 

relacionado à contabilidade gerencial. De acordo com a autora, não havendo mudanças qualitativas 

na prestação de serviços contábeis, a imagem do contador como o profissional adequado para 

produzir informações úteis à gestão desse tipo de empresas pode ficar comprometida. 

 Ao ser questionado sobre os serviços contábeis que são oferecidos aos clientes ME, o diretor 

respondeu que a Contabilidade “oferece o ‘pacote completo’: fiscal, contábil, tributária desde a 

preparação de documentação e apuração de impostos, a todas as demonstrações que se fazem 

necessárias”. Porém verificou-se que a DFC não está incluída no pacote mencionado. 

Algumas explicações foram levantadas pelo diretor, de modo a justificar a negligência da 

DFC às ME, como a não obrigatoriedade, o fato do serviço não ser solicitado pelos próprios clientes 

e a falta de tempo. Nas palavras do diretor, o tempo demandado na prestação de contas junto ao 

fisco, acaba inviabilizando que a empresa consiga fazer para seus clientes algo além do que exige a 

obrigatoriedade: 

[...] principalmente para as ME, a maioria dos contadores não fazem porque não dá tempo, 

e não porque não trabalha direito. Porque o tempo que se perde na prestação de contas com 

o governo, em algum momento vai faltar, e algo vamos ter de deixar de fazer, infelizmente. 

Mas gostaríamos de fazer, de ter o tempo pra fazer, porque nosso pensamento é fazer o 

melhor para o cliente. (Leandro Cunha Gloria, sócio-diretor da Gloria Contabilidade Ltda). 

 Quanto a não solicitação de elaboração da DFC por parte dos empresários, de acordo com o 

diretor, os gestores de ME's simplesmente desconhecem a existência desta ferramenta: "não é 

solicitada e eles não sabem que existe, dentro do perfil que citei do empresário do interior, eles não 

sabem que existe". 

Para Kuster e Nogacz (2002), a importância do controle do fluxo de caixa para as MPE dá-se 

pelo fato de que vem a propiciar melhorias na habilidade gerencial dos seus administradores. 

 Mencionada durante a entrevista, a pesquisa realizada pelo SEBRAE (2014), que conferiu à 

cidade de Volta Redonda-RJ um índice de mortalidade de empresas, com até dois anos, acima da 
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médica nacional, e o diretor da contabilidade apontou como possível razão para tal fenômeno a falta 

de planejamento: "A metade ou quase a metade dos empresários que procuram o escritório não têm 

o menor planejamento estratégico. Não fizeram plano de negócios e são fortes candidatos a fazerem 

parte do índice de mortalidade [...]”. 

 Segundo Zdanowicz (2000, p.173) “o controle de fluxo de caixa é tão essencial à empresa 

como o processo de planejamento, pois um depende do outro para que ambos possam ser úteis e 

práticos". De fato, a informação contábil pode contribuir significativamente para um melhor 

desempenho e maiores chances de sucesso do empreendimento. 

 A eficiência da DFC como ferramenta de suporte no processo de tomada de decisão foi 

reconhecida e exaltada pelo diretor, assim como o fato de ser de mais fácil compreensão ao "leigo", 

se comparado às demais demonstrações. Sendo assim, uma possível exigência legal que viesse a 

tornar a DFC obrigatória também para as ME foi bem vista, pois o diretor da contabilidade se disse 

favorável por acreditar que “daria mais segurança para o empresário, por garantir uma visão melhor 

do negócio, maior controle”. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo desta pesquisa foi, através de um estudo de caso realizado em um dos maiores 

escritórios de contabilidade da cidade de Volta Redonda/RJ, durante o mês de novembro de 2016, 

responder as questões levantadas quanto aos possíveis motivos da pouca oferta da DFC como 

serviço contábil por parte dos escritórios de contabilidade no Brasil às ME. Haja visto que a DFC é 

um relatório de fácil compreensão para os usuários e pode ser usado como importante ferramenta de 

gestão, controle e planejamento financeiro, contribuindo assim, para o êxito dessas entidades. 

No entanto, observou-se que a DFC ainda é uma demonstração pouco divulgada para 

aqueles que, pela legislação não se faz obrigatória, e observou-se que o microempresário não estaria 

disposto a pagar pela elaboração da DFC, já que o mesmo desconhece a demonstração e os 

benefícios que a sua utilização podem trazer para a gestão de seu negócio. 

Possivelmente, seria a imposição legal da elaboração da DFC para as ME o meio de fazer 

com que o pequeno e microempresário passem a conhecer esta importante ferramenta de gestão. 

Todavia, é necessário que o empresário entenda a contabilidade como uma extensão de sua empresa 

e reconheça a utilidade das ferramentas contábeis para o apoio gerencial e tomada de decisão, e não 

como uma mera obrigação imposta pelo governo como meio de arrecadação de impostos.  

Compete aos escritórios e profissionais da área contábil viabilizar os meios necessários para 

a promoção do leque de serviços contábeis aos empresários, especialmente o pequeno e 
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microempresário, pois a falta de conhecimento e de planejamento desses contribui para o insucesso 

de seus negócios. 

Dada a grande importância das MPE para a economia brasileira e a representatividade delas 

no quantitativo de clientes de muitos escritórios na cidade de Volta Redonda- RJ e, de certo, no 

Brasil, não é leviano afirmar que a contabilidade pode colaborar para sobrevivência e sucesso das 

MPE, e assim, auxiliar no sucesso, crescimento e valorização desses empreendimentos. 

Esta pesquisa contribui para a compreensão e aprofundamento do fenômeno estudado. 

Contudo, dentro de suas limitações, visto que a entrevista deu-se apenas com um escritório de 

contabilidade da cidade de Volta Redonda/RJ. Ainda que seja um dos maiores escritórios de 

contabilidade da região, os dados podem não refletir a totalidade das impressões dos negócios da 

região, todavia, auxilia no entendimento dos motivos da não elaboração da DFC por parte das micro 

e pequenas empresas da cidade. 

Sabendo-se que não há um esgotamento do referido assunto, pesquisas futuras podem 

também realizar entrevistas com outros escritórios de contabilidade, não só da região pesquisada, 

como também de outras cidades, a fim de se obter um panorama mais amplo sobre o assunto. Além 

disso, podem ser realizadas pesquisas com os micro e pequenos empresários com o objetivo de 

compreender o grau de entendimento dos mesmos a respeito da DFC, bem como a opinião deles a 

respeito da elaboração dessa demonstração contábil. 
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