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Introdução/Objetivos
A liquidez das instituições financeiras presupõe verdadeiro termômetro do financiamento dos

meios de produção. Um instrumento que pode ser fonte de evidenciação da situação financeira
dessas empresas é a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC).

O objetivo do presente trabalho é analisar a estrutura da Demonstração dos Fluxos de Caixa
nas instituições financeiras públicas e privadas que atuam no país, com foco nos fluxos gerados nos
exercícios de 2007 a 2009.
Metodologia

Quanto aos objetivos esta pesquisa pretende descrever o comportamento dos fluxos gerados
na DFC das instituições financeiras analisadas, portanto caracteriza-se como descritiva.

Este estudo classifica-se como documental quanto aos procedimentos, pois tem como base
as Demonstrações dos Fluxos de Caixa das entidades estudadas.

Quanto à abordagem do problema este estudo enquadra-se com qualitativo. A população do
estudo foram os bancos múltiplos que atuam no Sistema Financeiro Nacional, a amostra dessa
contempla os seis grandes Bancos Múltiplos do SFN, sendo dois deles públicos.
Resultados e Discussão

Os fluxos de caixa segregados em operacional, de financiamento e de investimento
apresentaram os seguintes comportamentos:

Quanto às atividades operacionais verificou-se que os Bancos Públicos tiveram no período
somatório positivo do fluxo, sendo que no Banco do Brasil em 2007 e 2009 os fluxos foram negativos,
tendo os seus saldos supridos em 2008, em relação à Caixa Econômica Federal, esta obteve um
fluxo positivo nos três anos.

Nos bancos privados constatou-se um bom desempenho no que tange a geração de fluxo de
caixa operacional, apenas o Banco Bradesco em 2007 e 2008 e o Banco Santander em 2009 tiveram
suas atividades operacionais cobertas pelos investimentos e financiamentos.

Em relação às atividades de investimento pode-se concluir que nos bancos públicos a Caixa
Econômica Federal obteve índices satisfatórios, enquanto o Banco do Brasil apresentou índice médio
negativo em 2008 e 2009 decorrente de um volume maior de investimentos o que pode levar a
resultados futuros positivos.

Nos bancos privados constatou-se uma média positiva no fluxo de investimentos, fato este
ocasionado em parte por transações de títulos de valores mobiliários, a exceção do HSBC que
manteve uma média negativa nesta atividade.

As atividades de financiamentos na Caixa Econômica, como nos outros índices, mantiveram-
se com alta ao longo do período, já o Banco do Brasil apresentou índice negativo nos dois primeiros
anos recuperando-se em 2009.

Nas instituições privadas o fluxo das atividades de financiamento mostrou uma média
positiva, com exceção do Banco Itaú que nos anos de 2008 e 2009 apresentou uma tendência
negativa crescente.
Considerações Finais

Os resultados obtidos neste estudo refletem as características dos fluxos de caixa em cada
instituição, verificou-se comportamentos diversificados dos enfoques extraídos da DFC. A construção
deste artigo abre possibilidades para estudos posteriores em torno desse segmento peculiar de
empresas, principalmente por possuírem um grande volume de operações em seus caixas.
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