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INTRODUÇÃO: Sendo a Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC um assunto inovador à ciência
contábil brasileira e as produções científicas uma das principais formas de se adquirir conhecimento
sobre um determinado tema, formulou-se o problema dessa pesquisa: Qual é a constância de
publicações científicas em torno do tema, Demonstração dos Fluxos de Caixa, em periódicos
brasileiros?

Este estudo tem o objetivo geral de analisar entre os periódicos nacionais avaliados pela
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES; com conceitos B1 e B2,
na área de concentração 27, publicados no período de 2005 a 2009; os artigos científicos que tenham
como tópico a DFC.

Esse artigo justifica-se pela pretensão de auxiliar os estudantes e profissionais da área
contábil, principalmente os pesquisadores desta ciência, uma vez que se almeja apresentar aos
interessados, um panorama de como estão sendo discutidos os tópicos sobre DFC no Brasil.

METODOLOGIA: Quanto ao objetivo geral caracteriza-se como uma pesquisa descritiva. Quanto aos
procedimentos, como uma pesquisa documental e quanto à abordagem do problema, uma pesquisa
qualitativa.
A população corresponde aos periódicos nacionais avaliados pela CAPES; com estratos B1 e B2, na
área de concentração 27 que tenham sido publicados durante o período de 2005 a 2009. Através da
consulta dos sites de cada periódico científico, foram analisados os sumários de todas as edições do
período a ser apurado, verificando, assim, o título de cada artigo e resumo.

DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS: Conforme ilustrado na tabela 1 a seguir, constam as
publicações de artigos científicos por periódicos e aqueles que tratam de DFC.

Tabela 1 – Publicações de artigos sobre DFC.

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados da pesquisa.
Entre o universo de 11 periódicos da amostra e 1.305 artigos publicados, somente 3 artigos
científicos tratam de DFC.

ARTIGO 1
Título: O efeito da depreciação no Fluxo de Caixa das operações das empresas do setor elétrico
brasileiro nos anos de 2001 e 2002. Autores: RODRIGUES, F. F.; LUSTOSA, P.; e PRIMO, U.
Periódico/Período de Publicação: Base (UNISINOS), publicado em 2005.
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ARTIGO 2
Título: Identificação das fases do ciclo de vida de empresas através da análise das Demonstrações
dos Fluxos de Caixa. Autores: ALVES, L. C. O.; e MARQUES, J. A. V. da C. Periódico/Período de
Publicação: Base (UNISINOS), publicado em 2007.

ARTIGO 3
Título: Divulgação voluntária da Demonstração dos Fluxos de Caixa no mercado de capitais
brasileiro. Autores: SALOTTI, B. M; e YAMAMOT, M. M. Periódico/Período de Publicação: Revista
Contabilidade & Finanças, publicado em 2008.

Observa-se a ausência de pesquisas que abordem as metodologias utilizadas para a elaboração da
DFC (método direto e indireto), assim como uso de índices de análises financeiras aplicadas as DFCs
para estabelecer um diagnóstico situacional da saúde financeira de empresas, e até mesmo artigos
que enfoquem estudos de casos para uma melhor visualização do uso da DFC.

CONSIDERAÇÕES FINAIS: Diante do exposto na seção anterior, o panorama de discussão entre os
autores sobre o tema é baixo se for relacionada à totalidade de artigos analisados, uma vez que estes
representam menos de 1% do total. Torna-se relevante que os pesquisadores busquem investigar o
tema. Entre os artigos que abordam a DFC, todos utilizaram aplicações práticas, onde se observou
uma carência de pesquisas que abordem desde métodos de elaboração das DFCs, uso de índices de
análise financeira até estudos de caso para melhor aclarar o tema. Sugere-se para pesquisas futuras,
aumentar o período de análise ou selecionar outros periódicos de conceitos pela CAPES diferente
dos abordados neste estudo.


