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Introdução: A contabilidade sempre teve como função registrar a história da empresa por

meio da escrituração contábil e retratar esta realidade com seus demonstrativos. Neste sentido,
torna-se natural que as normas que a regem, retratem estas mudanças permitindo assim que o
profissional possa desempenhar seu trabalho com mais fidelidade, registrando as mudanças que
ocorrem na empresa.

Criado em 1973, o IASC (International Accounting Standards Committee) tinha como objetivo
formular e publicar de forma totalmente independente um novo padrão de normas contábeis
internacionais que pudesse ser mundialmente aceito. Em 2001 foi criado o IASB, cuja função é de
editar os padrões contábeis internacionais a fim de implantar as normas em todo o mundo (IASB,
2010). A normatização se dá pelas chamadas IAS (International Accounting Standard). Dentre estas
normas está a IAS 7 "Cash Flow Statements" que dita sobre a exigência e a forma da Demonstração
dos Fluxos de Caixa.

Este trabalho tem como objetivo identificar as diferenças entre a IAS 7 e a respectiva norma
referente à DFC adotada no Brasil.

Metodologia: A presente pesquisa, quanto aos objetivos, pode ser definida como um
estudo descritivo, pois procura traçar comparativos entre a norma internacional de contabilidade e a
norma contábil brasileira. Quanto aos procedimentos essa pesquisa classifica-se como documental.

Resultados: Uma série de diferenças foram identificadas no estudo. Quanto às aquisições e
vendas de controladas e outras unidades de negócios a IAS7 não prevê uma regra sobre mudanças
de percentuais da participação em controladas. Já na CPC 03, os fluxos decorrentes de mudança do
percentual de participação em controlada sem perda de controle devem ser contabilizadas como
transações de capital entre sócios ou acionistas se classificadas como atividade de financiamento.

A IAS 7 classifica os juros pagos e recebidos e os dividendos e juros sobre o capital próprio
recebidos como fluxos de caixa operacionais e os dividendos e os juros sobre o capital próprio pagos
como fluxo de caixa de financiamento. O mesmo ocorre na CPC 03, entretanto há um encorajamento
por classificar: juros, recebidos ou pagos, e os dividendos e juros sobre o capital próprio recebidos
como atividades operacionais.

A elaboração da DFC, a IAS 7 aconselha a elaboração pelo método direto, fato que não
ocorre na CPC 03.

Na CPC 03, a produção ou aquisição de ativos destinados a aluguel para terceiros e, em
seqüência, serem vendidos e sua venda devem ser classificados como atividades operacionais, fato
não previsto na norma internacional.

Considerações finais: Durante a análise, notou-se que a norma brasileira está
adaptada, sendo que, na maioria de seu texto é cópia fiel da IAS 7. Nota-se basicamente três tipos de
adaptações ocorridas: pontos adicionados que a norma internacional não previa; alterações do texto
original a fim de adequar as peculiaridades regionais; itens que foram subtraídos da norma
internacional. Nota-se, enfim, que a conversão não é totalmente estática, tendo no Brasil, no que
tange a DFC, adaptações e mudanças para classificação de fluxos de caixa.
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