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RESUMO

Este trabalho teve por objetivo precípuo investigar na contabilidade, através
de seus relatórios, demonstrativos e pareceres, as questões da adequação e atualidade
de suas informações, visto a multiplicidade dos usuários na administração do patrimônio
e dos negócios da empresa, buscando mais um ferramental na arte da emissão dos
relatórios gerenciais a fim de prover a gestão do patrimônio nos seus aspectos mais
relevantes à tomada de decisões. A necessidade da pesquisa fundamenta-se nas
normas da contabilidade num mundo globalizado, onde o sistema econômico abrange o
planeta encurtando distâncias e integrando linguagens, requerendo que as informações
documentais emitidas pela contabilidade não venham a ter interpretações diferenciadas
do ponto de vista dos distintos usuários. Em verdade, a uniformização visa minimizar as
distorções quando da utilização de indicadores econômico-financeiros levando a analista
a uma opinião tendencial mais próxima do estado real da empresa. De caráter
exploratória e descritiva, os passos da pesquisa seguidos contemplaram os sistemas de
informação contábil com seu desenvolvimento histórico, recorrendo-se a autores como
Arthur Andersen, Eliseu Martins, José Carlos Marion, José Eduardo Zdanowicz, Jan R.
Williams, James C. Van Horne, dentre outros, além de documentação sobre o
anteprojeto de reforma da Lei das Sociedades por Ações e apêndices da Organização
das Nações Unidas e do Financial Accounting Standards Board. Com base na pesquisa
documental, fez-se uma análise pormenorizada da Demonstração do Fluxo de Caixa
elegendo-a como delimitante do campo mais amplo em que se situam os problemas de
adequabilidade informacional. Fica evidenciada a necessidade de incorporação desse
demonstrativo como apoio quantitativo e qualitativo para melhoria da tomada de
decisões dos múltiplos usuários da arte contábil.
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ABSTRACT

This

research

aims

the

investigation

of

some

questions

in

accommodation and informative situation of accounting through its reports,
demonstratives and written opinion. There is a variety of users in the patrimony
administration and in the company business who search a new instrument for the
emission of administration reports in order to manage the patrimony in the most
important aspects of decisions. The needs of the research are based upon the
rules of accounting in a global world, where the economic system embodies the
planet, shortening distances and making the integration of languages, so that the
documental informations that circulate through accounting do not have different
interpretations from the users’ point-of-view. The steps of this exploratory and
descriptive research observed the accounting information systems and its
historical development according to Arthur Andersen, Eliseu Martins, José Carlos
Marion, José Eduardo Zdanowicz, Jan R. Williams, James C. Van Horne and many
others, besides documents about the Corporation Certificates Law project, the
United Nations and the Financial Accounting Standards Board supplement Based
upon a documental research, we made a detailed Cash Flow Statement Analysis,
choosing it as delimitant of the more broad field in which art situated the problems
of the informational accommodation. We can also see the needs of incorporating
that demonstrative as a qualitative and quantitative support in order to improve the
many accounting users decisions.
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INTRODUÇÃO

As

informações

contidas

nos

relatórios

econômico-financeiros,

elaborados em conformidade com as premissas legais pela ciência contábil
representam, em sua essência, a consecução dos seus próprios objetivos,
entendidas como um sistema voltado para as necessidades dos seus usuários.
Ao se abordar esse tema, evidentemente, faz-se necessário associá-lo
ao fato de ele estar estritamente vinculado aos objetivos da Contabilidade em
fornecer informações úteis e diferenciadas aos vários tipos de usuários, devendose, portanto, antes de fazer qualquer incursão nessa área, procurar identificar, a
partir da necessidade, face o contexto sócio-econômico vigente, a qualidade e
quantidade de informações para atender aos objetivos de cada grupo alvo de
usuários.
A multiplicidade, heterogeneidade e capacidade diferenciada dos
usuários implicam à Contabilidade, como ciência eminentemente utilitária, o
necessário conhecimento dos modelos decisórios, e conseqüentes necessidades
informacionais de cada grupo principal de usuários, de forma tal a poder fornecer
informações que lhes sejam realmente úteis às suas tomadas de decisões.
Os objetivos da Contabilidade dentro do contexto usuário externo é,
principalmente, evidenciar todas as informações que possam servir de subsídio à
avaliação da situação patrimonial no seu sentido mais amplo, incluindo os
aspectos financeiros e econômicos e das mutações do patrimônio líquido, bem
como, salientar fatos que possibilitem a realização de inferências sobre o futuro
pelos usuários, de tal forma a lhes dar suporte à decisão de investir.
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Cita-se ainda o perfil da Contabilidade como um conjunto de
conhecimentos ordenados que permitam através de princípios fundamentais e
normas aplicáveis a uma ciência, articular formas de controlar e administrar um
patrimônio, gerando informações substanciais a grupos de interesses diversos,
para conhecimento e tomada de decisão, e o planejamento por parte dos
administradores do negócio. 1
No primeiro capítulo – As normas da contabilidade no mundo
globalizado, procurou-se apresentar e definir o problema proposto ao estudo,
sua importância, os objetivos da pesquisa, sua delimitação e, por fim a
metodologia seguida.
No segundo capítulo – Aspectos Gerais e Conceituais sobre o papel da
Contabilidade, são abordados o desenvolvimento histórico da ciência contábil,
seus objetivos, as formas qualitativas, os usuários da informação contábil e o
processo de tomada de decisão.
No terceiro capítulo, contemplam-se os Demonstrativo de Origens e
Aplicações de Recursos e o Fluxo de Caixa, enfocando nas Considerações
Gerais seus desdobramentos e controvérsias do uso no Brasil e Estados Unidos
da América, Interligação Entre as Atividades Negociais, inserindo-se alguns
quadros e figuras para visualização e, finalmente a Relevância informativa da
DFC.
No quarto capítulo – Comparações entre a DFC e as demais
Demonstrações

Contábeis,

procura-se

fazer

uma

interligação

desse

demonstrativo no processo decisório, mencionando as perspectivas de mudanças
e incentivando-se pesquisas contínuas e, ao final uma publicação de um
Demonstrativo de Fluxo de Caixa, ainda não obrigatório nas Leis Societárias,
entretanto, adicionado nas notas explicativas por uma empresa aberta.
1

O autor deu ênfase à contabilidade não somente como uma ciência ou arte, mas como um
ferramental que, se usado conscientemente, produz os melhores efeitos preditivos sobre o
patrimônio administrado.

