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Resumo  
Com a alteração da Lei nº 6.404/76, pela Lei nº 11.638/07, a Demonstração dos 
Fluxos de Caixa – DFC passou a ser obrigatória no Brasil, necessitando, desse 
modo, de esclarecimento sobre seu conceito, forma de apresentação, métodos 
utilizados e sua relevância. Desta forma, o objetivo geral deste estudo é verificar 
como a Demonstração dos Fluxos de Caixa foi tratada pelos pesquisadores, antes e 
após as alterações na legislação societária pela Lei 11.638/07 e os objetivos 
específicos são a) verificar a abordagem dada à revisão de literatura dos artigos 
objeto do estudo; b) verificar aspectos essenciais dos procedimentos metodológicos 
adotados na elaboração dos artigos estudados; c) identificar os autores prolíficos da 
área, bem como sua vinculação institucional; d) analisar as referências utilizadas, 
quanto à origem, quanto à tipicidade e quanto à maior utilização; e) verificar dentro 
da temática DFC, o que os artigos estão buscando, quais seus objetivos e f) verificar 
se os artigos analisados tiveram algum impacto no meio acadêmico através de 
citações em outros trabalhos ou publicações permanentes. Para análise foram 
utilizados os congressos USP de Controladoria e Contabilidade, desde sua primeira 
edição no ano 2000, e o congresso USP de Iniciação Cientifica em Contabilidade, 
desde sua primeira edição em 2004. A pesquisa classifica-se como descritiva, 
documental e bibliométrica. A amostra do estudo foi composta por 9 artigos 
extraídos de um total de 1.450 trabalhos apresentados nos dois congressos e os 
resultados indicaram que menos de 1% do total dos artigos apresentados tratam 
sobre a temática da Demonstração do Fluxo de Caixa. 

 

 


