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Resumo 

Pesquisa descritiva, realizada com o objetivo de, através da análise do comportamento 

dos fluxos de caixa de empresas do segmento de distribuição de energia elétrica, 

revelar em que fase do ciclo-de-vida cada uma se encontra, bem como definir um perfil 

para as companhias abertas brasileiras do segmento, no período de 2000 a 2006. O 

estudo torna-se oportuno por ter sido realizado no momento em que tramita no 

Congresso Nacional o Projeto de Lei n.3.741, propondo estabelecer a Demonstração 

dos Fluxos de Caixa (DFC) como obrigatória, no Brasil, para as sociedades por ações. A 

amostra, definida por acessibilidade, foi composta por vinte companhias abertas do 

setor que, mediante aderência crescente, disponibilizaram suas DFCs no site da 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no período de estudo. De acordo com a 

análise dos resultados, a maioria das empresas (55%) encontra-se em fase de 

estabilidade, 25% em declínio e 20% em crescimento. Sabendo-se que a amostra 

analisada foi considerada representativa da população, concluiu-se que o perfil das 

companhias abertas brasileiras do segmento de distribuição de energia elétrica, no 

período de 2000 a 2006, é de estabilidade. Além disso, considerando-se que o setor 

elétrico brasileiro passou pela “crise do apagão” de 2001-2002 e vem sofrendo um 

gradativo aumento dos encargos, depreende-se que as medidas de auxílio tomadas 

pelo governo (linhas de crédito do BNDES, revisões e reajustes tarifários), de uma 

forma geral, refletiram positivamente sobre o caixa das empresas distribuidoras. A 

pesquisa pode ser estendida para outros setores, assim como por um período maior 

de tempo. 

1 Introdução 

Apesar de ainda ser uma informação facultativa perante a legislação brasileira, pode-se 

dizer ser a Demonstração dos Fluxos de Caixa tão importante quanto as obrigatórias, 

haja vista ser um dos principais instrumentos de avaliação da capacidade que a 

organização possui de pagar suas dívidas nas datas de vencimento. Uma outra 

qualidade dessa demonstração está em possibilitar a conciliação entre o regime de 

competência – presente no Balanço Patrimonial e na Demonstração do Resultado do 

Exercício – e o regime de caixa. Conforme afirma Martins (1989, p. 39), as 

Demonstrações Contábeis e o Fluxo de Caixa se interligam intimamente, mas não se 

excluem, pois ambos possuem seus próprios e específicos méritos. 



 

Estudos recentes de Stickney e Weil (2001) e Marques (2004) mostram que a análise/ 

Interpretação da Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) também é importante para 

a identificação da fase do ciclo-de-vida de uma empresa, bem como do perfil do setor 

econômico em que ela está inserida. 

 

Alves e Marques (2007), seguindo o modelo apresentado por Stickney e Weil (2001), 

analisaram o comportamento dos fluxos de caixa das companhias brasileiras do setor 

de papel e celulose e concluíram que o perfil do setor, no período 2000-2005 foi de 

maturidade. 

 

O Pronunciamento n. 95 de novembro de 1987 do Financial Accounting Standards 

Board – FASB, Statement of Cash Flows, simplificando, FAS n. 95, exige que as 

empresas que participam do mercado dos EUA, incluam uma demonstração dos fluxos 

de caixa como parte do conjunto das demonstrações contábeis. 

 

O Pronunciamento n. 7 do International Accounting Standards Board, simplificando, 

IAS n. 7, recomenda a preparação de uma DFC que informe o fluxo de caixa associado 

às atividades operacionais, de investimento e de financiamento. 

 

No Brasil, uma proposta de alteração da Lei das Sociedades por Ações já prevê a 

obrigatoriedade dessa demonstração. Até o presente momento, o Ofício-Circular 

CVM/SNC/SEP n. 1/2005 e as Normas e Procedimentos de Contabilidade – NPC n. 20, 

do Instituto dos Auditores Independentes do Brasil – IBRACON, estabelecem 

definições, considerações sobre técnicas contábeis e modelos padronizados, além de 

incentivar sua divulgação como informação complementar. Em 3 de outubro de 2005 a 

CVM emitiu a deliberação n. 488. Seu item 8 define um conjunto completo de 

demonstrações contábeis como sendo aquele que inclui os seguintes componentes: 

 

a) balanço patrimonial; 

b) demonstração do resultado; 

c) demonstração das mutações do patrimônio líquido; 

d) demonstração dos fluxos de caixa (ou, alternativamente, das origens e aplicações 

de recursos, enquanto requerida pela legislação societária - Lei n. 6.404/76); 

e) demonstração do valor adicionado, se divulgada pela entidade; e 



f) notas explicativas, incluindo a descrição das práticas contábeis. 

 

Sobre a polêmica da substituição da Demonstração das Origens e Aplicações de 

Recursos – DOAR pela DFC, Braga e Marques (2001, p. 7) afirmam ser a primeira 

reconhecidamente mais rica e completa em informações econômicas, porém a 

segunda, relativamente menos completa, de interpretação bem mais simples e 

objetiva. Na iminência da obrigatoriedade no Brasil das DFCs, o objetivo geral desta 

pesquisa consiste em verificar e comparar aquelas publicadas pelas empresas 

distribuidoras de energia elétrica, a fim de identificar em que fase do seu ciclo-de-vida 

se encontram, configurando um perfil do setor, no período de 2000 a 2006. 

 

Como objetivos específicos pretende-se (a) relacionar as companhias abertas 

brasileiras distribuidoras de energia elétrica, que divulgaram a DFC no site da CVM, no 

período de 2000 a 2006; (b) verificar as variações no comportamento dos fluxos de 

caixa dessas empresas; e (c) apresentar as características de cada fase do ciclo-de-

vida. Não representa objetivo deste estudo avaliar empresas, mas apenas focar um 

dos instrumentos utilizados para tais avaliações, a DFC. 

2 Metodologia 

Para a classificação da pesquisa, utiliza-se o critério de Gil (1996, p. 45), o qual 

propõe que as investigações sejam classificadas com base em seus objetivos gerais e 

a partir dos procedimentos técnicos utilizados. 

 

A partir de seus objetivos gerais, a pesquisa é descritiva, uma vez que expõe as 

características dos fluxos de caixa das companhias abertas do segmento de 

distribuição de energia elétrica. 

 

De acordo com os procedimentos técnicos utilizados, a pesquisa é bibliográfica, 

documental e ex-post-facto, com delineamentos que se valem das chamadas fontes 

de “papel”, e não de pessoas (GIL, 1996, p. 48). A pesquisa bibliográfica é justificada 

pela importância do embasamento teórico do assunto tratado, bem como pela 

necessidade de se estar atualizado quanto aos recentes artigos científicos, 

dissertações e normatização pertinente à DFC. A pesquisa documental é representada 

pela consulta às DFCs, disponibilizadas no site da CVM, e pela busca de informações 

em revistas e sites especializados sobre as características das distribuidoras de 



energia elétrica, dentre eles, o do Grupo de Estudos do Setor Elétrico (GESEL), do 

Instituto de Economia da UFRJ. O fato das DFCs analisadas serem referentes ao 

período de 2000 a 2006 (eventos já ocorridos e veiculados), justifica o enquadramento 

da pesquisa também como ex-post-facto. 

 

A população da pesquisa consiste no conjunto de companhias abertas, que possuem 

como atividade predominante a distribuição de energia elétrica, participantes do 

mercado brasileiro, no período de 2000 a 2006. Naquele período, vinte e três 

empresas estiveram com cadastro ativo na CVM por, pelo menos, um ano. 

 

A amostra é não probabilística, pois “não fazendo uso de uma forma aleatória de 

seleção, não pode ser objeto de certos tipos de tratamento estatístico, o que diminui a 

possibilidade de inferir para o todo os resultados obtidos para a amostra.” (LAKATOS e 

MARCONI, 1992, p. 108) Vergara (2003, p. 50) explica que a amostra não probabilística 

pode ser selecionada por acessibilidade e por tipicidade. A mesma autora define a 

seleção por acessibilidade como aquela que, “longe de qualquer procedimento 

estatístico, seleciona elementos pela facilidade de acesso a eles". 

 

A amostra foi definida por acessibilidade, pois foram selecionadas, entre as 

companhias abertas, aquelas que publicaram suas DFCs no site da CVM, referentes a 

todos ou alguns exercícios, no período de 2000 a 2006. Foram descartadas as DFCs 

apresentadas em modelos que não trouxessem uma clara separação entre os três 

fluxos de atividades: operacional, investimento e financiamento. Também foram 

descartadas as DFCs das empresas que – por força das reestruturações societárias, 

em cumprimento à Lei nº. 10.848, de 15 de março de 2004 –, deixaram de exercer, 

como atividade principal, a distribuição de energia elétrica. 

 

Das vinte e três empresas, que correspondem ao universo estudado, constatou-se que 

vinte delas divulgaram voluntariamente suas DFCs e em modelos que apresentavam 

os três fluxos de atividades. 

 



 

Esta amostra pode ser considerada representativa em termos econômicos, pois 

respondeu pela distribuição de 179.454 GWh de energia elétrica em 2006 (GESEL, 

http://www.nuca.ie.ufrj.br/gesel, acesso em: 6 set. 2007), correspondendo a 85,7% do 

total distribuído pela população. Todas as demonstrações foram auditadas e 

consideradas adequadamente apresentadas em todos os seus aspectos relevantes, 

em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

 

Os dados utilizados foram extraídos da base de dados da CVM e estruturados de 

maneira organizada, por empresa, possibilitando a análise do comportamento dos seus 

fluxos de caixa, através de quadros e gráficos originados de planilhas excel. Nos anos 

em que, eventualmente, a empresa absteve-se de apresentar as DFCs, utilizou-se o 

rótulo “não divulgado”. Da mesma forma, nos casos de descarte, utilizou-se “não 

avaliado”. 

 

Primeiramente, a comparação será qualitativa e possibilitará definir a fase do ciclo-de-

vida que cada empresa se encontrava no período de 2000 a 2006. O próximo passo 



será verificar qual tipo de comportamento aparece com mais freqüência. Neste caso, a 

comparação será quantitativa, definindo-se o perfil do segmento das distribuidoras de 

energia elétrica. 

 

A limitação diz respeito ao fato da pesquisa trabalhar apenas com as distribuidoras de 

capital aberto, sem incluir as fechadas, limitadas, bem como as empresas dos 

segmentos de geração, transmissão e comercialização que, juntas, são em número 

muito maior. Por isso, os resultados não podem ser generalizados para todo o setor 

elétrico brasileiro. Além disso, outra limitação reside no aspecto de que, cada vez 

mais, empresas divulgam a DFC, e o estudo está restrito àquele período de tempo. 

3 A Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC 

A finalidade principal da DFC é explicar as diferentes razões da alteração do saldo de 

caixa entre dois balanços consecutivos. Depreende-se o motivo da DFC ser uma 

demonstração dinâmica, representando um “fluxo”, complementando as informações 

referentes a caixa e equivalentes, que são apresentadas de maneira estática no Balanço 

Patrimonial, apenas por seus “saldos”. Quando utilizada com dados de outras 

demonstrações contábeis, atende aos seus objetivos específicos, auxiliando os 

stakeholders a: 

 

(a) avaliar a capacidade do negócio de gerar fluxos de caixa líqüidos positivos; (b) avaliar 

a capacidade do empreendimento de cumprir suas obrigações, sua capacidade de 

pagar dividendos e suas necessidades de financiamento externo; (c) avaliar as razões 

para as diferenças entre o resultado líquido e os recebimentos e pagamentos de caixa 

associados; (d) avaliar os efeitos sobre a posição financeira do negócio de suas 

transações de financiamento e investimento de caixa a as que não afetam o caixa 

durante o período. (FAS n. 95, p. 2) 

 

Para atender o suprimento de informações aos stakeholders, a DFC deve seguir 

determinados padrões, chamados nesse trabalho de objetivos acessórios: 

 

a) apresentar-se de forma estruturada, em atividades operacionais, de investimentos e 

de financiamentos, como forma de classificação das razões de alteração no caixa e 

equivalentes; 

b) listar como informações adicionais, as transações que possam causar efeitos no 

caixa em momentos subseqüentes, mas que não representam movimentação de caixa 



do período; ou seja, informações que alteram a posição financeira presente (estruturas 

de financiamento e investimento) e os fluxos de caixa futuros; e 

c) conciliar o lucro líquido com o fluxo de caixa operacional, uma vez que os 

pagamentos operacionais em determinado período normalmente não coincidem com 

as despesas informadas na demonstração do resultado.  

 

Para chegar-se ao conceito de caixa e equivalentes, deve-se definir caixa em sentido 

restrito, que equivale ao dinheiro em tesouraria, na sede da empresa, para custear 

despesas de pequeno vulto e pronto pagamento. 

 

A denominação “caixa e seus equivalentes” ou “disponibilidades” representa o 

sentido amplo do conceito de caixa, utilizado na maior parte dos países, inclusive no 

Brasil. Iudícibus, Martins e Gelbcke (2000, p. 352) contextualizam o que poderia ser 

considerado equivalente a caixa no Brasil, ao afirmarem que,  

 

no Brasil, as aplicações financeiras no mercado primário em títulos de renda fixa, 

públicos ou privados, por um prazo de até 90 dias contados da data da aquisição do 

título, poderiam ser enquadrados na categoria de equivalentes-caixa. São exemplos: 

caderneta de poupança, CDB/RDB prefixados, títulos públicos de alta liqüidez etc. É 

importante destacar que os investimentos em equivalentes-caixa não têm caráter 

especulativo de obter lucros anormais com tais aplicações, mas apenas o de assegurar 

a estas sobras temporárias a remuneração correspondente ao preço do dinheiro no 

mercado. 

 

A NPC n. 20, emitida em 1999, trouxe uma série de definições, considerações de 

técnica contábil e exemplos. Informa, no seu último parágrafo, que enquanto as 

disposições legais mantiverem a DOAR como obrigatória, a DFC deverá ser 

apresentada como informação complementar, ou seja, uma introdução à 

regulamentação da DFC no Brasil, pois até aquele momento não havia normas 

contábeis que discorressem a respeito da elaboração e divulgação desse relatório. A 

importância desse pioneirismo pode ser verificada pela consulta à base de dados da 

FIPECAFI, realizada por Salotti e Yamamoto (2004, p. 14), que constataram o 

expressivo aumento de 48% das divulgações de 2001 em relação ao ano 2000. 

 

Quanto ao formato de divulgação, a NPC n. 20, em seu parágrafo 1º, difunde que “A 

'Demonstração dos Fluxos de Caixa' refletirá as transações de caixa oriundas: a) das 



atividades operacionais; b) das atividades de investimentos; e c) das atividades de 

financiamentos”. 

 

As atividades operacionais estão relacionadas à manutenção das operações da 

empresa, principalmente os recebimentos de clientes e os pagamentos a 

fornecedores; espelhando no caixa quase que a totalidade dos resultados operacionais 

divulgados na demonstração do resultado do exercício (conceito de inclusão). 

Normalmente geram mais caixa do que utilizam. 

 

As atividades de investimento representam a segunda seção da DFC e envolvem 

transações que alteram a estrutura de investimento da empresa e que afetam o caixa, 

independentemente do prazo de realização, como por exemplo, os resgates das 

aplicações e os pagamentos por compras de ativos de longo prazo. Normalmente 

provocam redução do nível de caixa. 

 

Finalmente, as atividades de financiamento estão vinculadas à estrutura de capital da 

empresa e envolvem as modificações no passivo exigível e no patrimônio líquido, que 

afetaram o caixa no período, excetuando-se as relacionadas às operações. Grande 

parte dessas atividades diz respeito à captação de recursos, sua remuneração e 

amortização. Normalmente, num primeiro momento, elevam o caixa; contudo, no 

longo prazo, a restituição dos recursos emprestados pode provocar sua diminuição em 

fases de estabilidade. Nesse momento, espera-se que os financiamentos tenham sido 

capazes de proporcionar entradas de caixa operacionais superiores ao custo do capital 

tomado. 

 

Uma vez que, até o momento da elaboração desta pesquisa, não havia nenhuma 

determinação quanto à obrigatoriedade formal de algum modelo de apresentação da 

DFC, esta poderá ser preparada usando-se tanto o método direto, quanto o indireto. A 

mudança da forma de divulgação acontece apenas no fluxo de caixa das atividades 

operacionais. 

 

O método direto, chamado por Marion (2003, p. 431) de “Fluxo de Caixa no Sentido 

Restrito” ou “verdadeiro fluxo de caixa”, mostra todas as entradas e saídas de caixa 

que efetivamente provocaram a variação das disponibilidades do período. Argumenta 

que a sua elaboração é mais trabalhosa, pois exige controles específicos para a 



segregação das movimentações financeiras; porém, sua apresentação torna-se mais 

compreensível para os usuários externos, iniciando com os valores recebidos de 

clientes e pagos a fornecedores, permitindo a rápida geração de informações. A 

conciliação com a Demonstração do Resultado do Exercício – DRE ocorre numa seção 

à parte, denominada “Divulgações Adicionais”. 

 

O método indireto, chamado por Marion (2003, p. 431) de “Fluxo de Caixa no Sentido 

Amplo”, mostra as entradas e saídas de caixa com menos detalhamento do que o 

método direto. Por sua semelhança de estrutura com a DOAR (possibilitando maior 

automação em sua elaboração) e por sua capacidade de evidenciar variações nos 

prazos de pagamentos e recebimentos, este método, até agora, tem sido o escolhido 

pela maioria das empresas (IUDÍCIBUS, MARTINS E GELBCKE, 2000, p. 356). Porém, 

partindo do lucro líqüido e baseando-se em diferenças de saldos e inclusão de itens 

que não afetaram as disponibilidades, entendem que sua apresentação acaba muitas 

vezes por confundir os usuários externos. 

 

Considerando também que o FAS n. 95 e o IAS n. 7 encorajam a utilização do método 

direto na apresentação das DFC, Marques (2000, p. 73) afirma que a preferência pelo 

método indireto conflita com o objetivo fundamental da Contabilidade, que é transmitir 

informações úteis e relevantes a seus usuários para fins de tomada de decisão, o que 

prejudica a transparência da informação transmitida. 

 

Como não existe um método padrão que deva ser seguido por todas as empresas 

brasileiras, a NPC n.20 apresentou, em seus anexos n. 1 e n. 2, modelos de métodos 

direto e indireto. Ato contínuo, o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n.1/2005, no item 4.3, 

orientou que nada impede que a companhia aperfeiçoe o modelo proposto pela 

regulação, recomendando apenas o esclarecimento das modificações, para que não 

haja prejuízo de entendimento para o usuário/investidor. 

 

O FAS n. 95 e o IAS n. 7 apresentam uma série de pontos de divergência, sendo um 

deles quanto ao tratamento dos juros e dividendos. A norma internacional, geralmente 

mais flexível, admite que os juros e dividendos pagos possam constar tanto nas 

atividades operacionais quanto nas de financiamento, da mesma forma que os juros e 

dividendos recebidos possam figurar como operacionais ou investimentos. Por outro 

lado, a norma norte- americana requer que os juros pagos e os juros e dividendos 



recebidos devem ser classificados como fluxo de caixa operacional e classifica os 

dividendos pagos como um fluxo de caixa de financiamentos. 

 

No Brasil, a NPC n. 20 parece confusa quanto ao tratamento de juros e dividendos. Na 

tentativa de preencher esta lacuna, o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n. 1/2005, após 

apresentar os pontos de divergência entre o FAS n. 95 e o IAS n. 7, sugere: 

 

Uma forma de conciliação entre esses pronunciamentos poderia ser a demonstração 

de juros pagos e juros e dividendos recebidos, como item do fluxo de caixa operacional 

e os dividendos pagos como item do fluxo de caixa de financiamento, mantendo-se 

cada um desses itens demonstrado em separado. (Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n.1, 

2005) 

 

O referido Ofício-Circular também apresenta sinais latentes da proximidade da 

obrigatoriedade das DFCs, uma vez que já exige sua divulgação no Brasil pelas 

companhias que as publicam no exterior, além de expressar como “situação de 

transição atual” ao recomendar a consistência na divulgação da DOAR e da DFC. Mello 

(2003, p. 93) constatou que empresas brasileiras emissoras de American Depositary 

Receipts (ADRs) nos EUA, as quais devem ter as DFCs divulgadas de acordo com as 

normas daquele país, não forneciam os mesmos demonstrativos aos investidores 

brasileiros e norte-americanos. 

 

Preenchendo mais esta lacuna, o Ofício-Circular CVM/SNC/SEP n.1/2005 determina que o 

fluxo de caixa em português “deve manter a perfeita identidade com o fluxo de caixa 

divulgado em língua estrangeira segundo normas estrangeiras”. 

 

A deliberação CVM n. 488 define em qual norma as companhias abertas brasileiras 

deverão se espelhar ao frisar, em seu enunciado: 

 

O colegiado, considerando a importância e a necessidade de que as práticas contábeis 

brasileiras sejam convergentes com as práticas contábeis internacionais, seja em 

função do aumento da transparência e da segurança nas nossas informações 

contábeis, seja por possibilitar, a um custo mais baixo, o acesso das empresas 

nacionais às fontes de financiamento externas, deliberou: [...] (Deliberação CVM n.488, 

2005, p. 1) 

 

O corolário é que a globalização tem tornado cada vez mais imperativa a harmonização da 



normatização contábil como um todo e não só com relação à divulgação da 

DFC. 

4 Análise do Comportamento dos Fluxos de Caixa 

Antes de entrar na parte principal deste artigo, torna-se importante tecer comentários 

sobre a análise de quocientes, cujos indicadores mais importantes foram agrupados por 

Marques (2004, p. 116) em quatro categorias distintas: quocientes de cobertura de caixa 

(possibilitam a avaliação da liqüidez do empreendimento); quocientes de qualidade do 

resultado; quocientes de dispêndio de capital; e retorno dos fluxos de caixa. São onze 

índices que pretendem atender aos quatro objetivos específicos da DFC, mencionados no 

FAS n. 95. Pode-se constatar a importância do fluxo líqüido de caixa gerado pelas 

operações (FCO) no contexto das demais entradas e saídas, pois o mesmo aparece 

relacionado a algum item específico em mais da metade desses índices. 

 

White, Sondhi e Fried (1997, p. 110), ao escreverem sobre análise das tendências dos 

fluxos de caixa, exemplificam o fluxo de caixa gerado pelas operações, relacionando uma 

série de informações que podem ser extraídas de suas variações ao longo do tempo: “In 

general, CFO should be positive and increase over time because it provides resourses to 

service debt, invest in growth, and reward shareholders.” Também ventilam a possibilidade 

de um crescimento acelerado tornar o fluxo de caixa gerado pelas operações negativo por 

um breve período de tempo, mas que isso não representará um problema, desde que a 

necessidade de capital de giro seja balanceada com o crescimento no resultado. 

 

Os mesmos autores (1997, p. 112), falam da importância em se considerar a inter-relação 

dos componentes do fluxo de caixa ao longo do tempo e enunciam que, em companhias 

cíclicas, tal análise terá melhor qualidade mediante a manipulação de dados referentes a 

uma série histórica, e não apenas um ano isolado. 

 

Com o intuito de explorar melhor essa inter-relação entre os componentes do fluxo de 

caixa, aproveita-se o exemplo apresentado por Stickney e Weil (2001, p. 198), onde são 

demonstrados os comportamentos dos fluxos de caixa das três principais categorias de 

atividades das empresas. Para melhor compreensão, parte-se da equação básica do 

balanço patrimonial, desmembrando o ativo em caixa e outros ativos, e consideram-se as 

variações de seus componentes ao longo do exercício: 

 



 
Em que: ∆C = variação de caixa; ∆OA = variação de outros ativos (que não caixa); ∆P = variação do passivo; e ∆PL = 

variação do patrimônio líqüido. 

 

A equação estabelece que o aumento (diminuição) no saldo caixa é igual ao aumento 

(diminuição) do passivo mais aumento (diminuição) do patrimônio líqüido menos 

aumento (diminuição) de outros ativos. Ao buscar financiamento em uma instituição 

financeira, há aumento no caixa e no passivo. Ao emitir (resgatar) ações ordinárias, há 

aumento (diminuição) no caixa e no patrimônio líquido. Ao adquirir (alienar) bens de 

capital, há redução (aumento) no caixa e aumento (redução) em outros ativos. Assim, 

pode-se identificar as causas de alterações no saldo de caixa de maneira indireta, ao se 

analisar as mudanças ocorridas em outros itens que não são caixa. 

 

As considerações a respeito dos comportamentos dos fluxos de caixa das atividades 

serão apresentadas através de quatro casos, a partir dos dados do Quadro 2: 

 

O caso A – fase introdutória – ilustra uma empresa nova e que apresenta rápido 

crescimento. Ela ainda não opera com lucro, e seu contas a receber e estoques 

crescem. O seu fluxo de caixa operacional, portanto, é negativo. Para garantir o seu 

rápido crescimento, ela precisa investir pesadamente em instalação de capacidade de 

produção, fazendo com que seu fluxo de caixa de investimentos também seja 

negativo. Durante esse estágio, a empresa precisa recorrer a fontes externas para 

cobrir a necessidade de caixa decorrente de suas atividades operacionais e de 

investimentos, justificando o fluxo de caixa de financiamento positivo. No caso 

específico do setor elétrico, onde a maioria das empresas já opera há bastante tempo 

e não existe estoque significativo ligado à sua atividade fim, dificilmente será 

percebida esta fase em alguma distribuidora. 

 



O caso B – fase de crescimento – ilustra uma empresa mais madura que a do exemplo 

A, mas que ainda está crescendo. Uma vez que já está operando de forma lucrativa, o 

seu fluxo de caixa operacional é positivo. A sua taxa de crescimento não está mais tão 

acelerada quanto na fase introdutória, mas o fluxo operacional não é suficiente para 

sustentar sua estrutura de investimento, o que obriga a empresa a recorrer, ainda, a 

fontes externas de financiamento. Torna-se importante ressaltar que o aumento no 

volume das vendas também aumenta o volume de compras; uma vez que, como regra 

geral, as empresas pagam suas compras antes de receber suas vendas, é normal que 

as empresas ainda apresentem o fluxo de caixa operacional negativo nessa fase de 

crescimento. 

 

O caso C – fase de maturidade – revela uma empresa madura e estável, onde seu 

fluxo operacional de caixa é bastante saudável, superando, inclusive, suas 

necessidades de investimentos, agora associadas apenas à manutenção da 

capacidade produtiva. O caixa excedente é então utilizado para liqüidar os 

empréstimos contraídos durante as fases anteriores e, até mesmo, pagar dividendos, 

justificando o fluxo de caixa de financiamento negativo. No que tange o setor elétrico, 

também se pode denominar esta fase de estabilidade, bem comum quando há 

equilíbrio entre as reivindicações das empresas, os normativos emitidos pelo governo 

e os reajustes e revisões tarifárias concedidos pela Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL). 

 

O caso D – fase de declínio – mostra uma empresa em seu estágio inicial de declínio. 

O seu fluxo de caixa operacional começa a cair, mas ainda se mantém positivo, em 

função de menores necessidades de contas a receber e estoques. Seu nível de 

investimentos reduz-se, porque se encontra em um setor econômico em declínio; a 

diferença entre o fluxo operacional e o fluxo de investimentos é usado no resgate de 

financiamentos anteriores e em investimentos em novos produtos ou em outros 

setores. 

 

A análise do ciclo-de-vida das empresas através da DFC exige o conhecimento das 

características econômicas do setor em que a empresa opera. Por isso, torna-se 

importante destacar aqui os principais fatos ocorridos no período em análise, bem 

como os possíveis impactos sofridos pelo segmento de distribuição de energia 

elétrica. 



 

A “crise do apagão” de 2001-2002 impôs uma política de racionamento compulsória 

para os consumidores de energia elétrica, que provocou diminuição da receita prevista 

das empresas distribuidoras. Segundo Rocha (2006), para repor estas perdas, o 

governo utilizou-se, em um primeiro momento, da abertura de uma linha especial de 

crédito do BNDES e, em seguida, tornou possível uma revisão tarifária extraordinária 

para compensar a queda de demanda e possibilitar, via aumento de tarifas, o 

pagamento dos empréstimos concedidos. 

 

Castro e Bruni (2006) afirmam que, por conta da mudança no padrão de 

comportamento da demanda de energia elétrica, o nível de consumo pré-crise de 2001 

foi retomado somente em meados de 2004. 

 

No período 2003-2005 houve o primeiro ciclo de revisões tarifárias periódicas onde, de 

acordo com Castro e Rocha (2006), 59 distribuidoras passaram pelo processo, com 

índice médio de reajuste de 6,9%. Os mesmos autores informam que os índices de 

reposicionamento tarifário em 2003 (5,2%) e 2004 (6,45%) acompanharam a variação 

acentuada do IGP-M (desvalorização da moeda), ao passo que em 2005 (9,63%), bem 

acima do IGP-M (1,2%), pode ser explicado pelo considerável aumento dos encargos. 

 

Segundo Castro e Bruni (2006), a partir de 2005, as empresas do setor elétrico 

começaram a recuperar suas capacidades de autofinanciamento, mas continuaram a 

utilizar o mercado com vistas a obterem um grau de alavancagem ótimo. Como 

aconteceu nos momentos que antecederam a “crise do apagão”, a emissão de 

debêntures superou o financiamento junto ao BNDES como forma de captação. As 

quotas de fundos de investimentos em direitos creditícios também passaram a ganhar 

força como instrumento para captação no mercado. 

5 Apresentação e Análise de Resultados 

Este tópico está dividido em duas seções. A primeira, denominada “Definindo a fase 

do ciclo-de-vida de cada empresa”, apresenta cada uma delas, seguida de um quadro 

com os principais dados extraídos das DFCs, incluindo os valores dos fluxos de caixa 

das atividades operacionais, de investimento e de financiamento – com base nos 

valores originais dos relatórios enviados à CVM –, possibilitando determinar em qual 



fase do ciclo-de-vida cada empresa se encontrava. Seguindo-se alguns quadros, foram 

construídos gráficos para exemplificar o comportamento dos fluxos de caixa. 

 

Na segunda seção, denominada “Definindo um perfil para o setor”, será construído 

um gráfico que permitirá a melhor visualização de qual fase do ciclo-de-vida teve maior 

ocorrência, possibilitando determinar o perfil do setor. 

5.1 Definindo a fase do ciclo-de-vida de cada empresa 

 
 

Durante todo o período, observa-se que a quitação de contas com financiadores (fluxo de 

financiamento negativo) foi sempre superior ao fluxo de investimentos na empresa, 

configurando-se, assim a fase de declínio. 

 
 

Em 2002, isoladamente, ocorreu uma configuração típica de fase introdutória, uma vez que 

a empresa recorreu a fontes externas de financiamento para cobrir as necessidades de 

caixa decorrente de suas atividades operacionais e de investimentos. Entretanto, a partir 

de 2003, com o fluxo operacional oscilante e o fluxo de financiamento crescendo mais (em 

valores absolutos) do que os investimentos, observa-se a fase de declínio. 



 

 
O fluxo operacional apresentou-se saudável e, exceto em 2002 e 2004, não apresentou 

forte tendência de crescimento. Boa quantidade do caixa advindo das atividades 

operacionais foi reinvestida na empresa, mas pouco se recorreu à captação de recursos 

externos (exceto em 2002): fase de estabilidade. 

 

 
 

Em 2006, devido à utilização de caixa proveniente das atividades operacionais (maior em 

relação a 2005), bem como das atividades de financiamento, para financiar a sua estrutura 

de investimento, configurou-se um perfil de crescimento. Em 2005, a redução do fluxo 

operacional contribuiu para uma queda ainda maior nos investimentos (declínio). 

Entretanto, de 2001 a 2004, o fluxo operacional foi muito mais utilizado para investimentos 

do que para quitar dívidas, predominando, assim, a fase de estabilidade. 



 
 

Exceto em 2003, constata-se, no período em estudo, que o fluxo de investimentos não foi 

suportado, confortavelmente, apenas pelas operações normais da empresa. O fluxo de  

financiamento positivo mostra que a empresa ainda necessitou de fontes externas para o 

desenvolvimento de sua atividade-fim. Esta é uma configuração típica de crescimento. 

 
 

Em 2000, 2001 e 2005 observa-se um perfil de crescimento, com investimentos elevados e 

a captação de recursos superando, em grande parte, a quitação de empréstimos. 

 

Todavia, em 2002, 2003, 2004 e 2006, o fluxo operacional mostrou-se saudável suficiente 

para sustentar as atividades de investimentos e de financiamento, sem necessidade de 

ajuda externa. Predominou, assim, a fase de estabilidade. 

 
 



Em 2006 houve queda acentuada no fluxo operacional, por isso, presume-se que os 

recursos captados (fluxo de financiamento positivo) foram necessários para manter a 

empresa funcionando. Entretanto, de 2001 até 2005, o fluxo operacional mostrou-se 

crescente e suficiente para sustentar os investimentos necessários, bem como honrar 

compromissos com credores e acionistas, revelando, com isso o domínio da fase de 

estabilidade. 

 

 
 

Esta é uma formação típica de estabilidade, quando apenas um ano isolado não é levado 

em consideração, mas tão somente o conjunto da série temporal. O fluxo de investimentos 

pouco varia (apenas mantém a capacidade de distribuição de energia) e o fluxo 

operacional, na medida em que aumenta, é utilizado para quitar empréstimos adquiridos 

em outros momentos. 

 
Isoladamente, os anos 2000 e 2004 representaram a estabilidade. Porém, no período 

2001-2003, o fluxo operacional bastante inferior às necessidades de investimentos levou a 

companhia a intensificar a busca por financiamentos. Mesmo que não tenha predominado 

a captação de recursos em 2002 (naquele ano, o fluxo de financiamento foi negativo), em 

2003 houve uma compensação. Isto mostra que predominou, para a série histórica 

observada, a fase de crescimento. 



 

 

 
 

Na CELPE, apesar de o fluxo operacional ter sido negativo em dois, dos sete anos 

estudados (2003 e 2005), o fluxo de investimentos apresentou-se em crescimento na 

maior parte do período (2003-2006). Considerando também que o fluxo de financiamento 

foi positivo durante cinco exercícios, pode-se sugerir o predomínio da fase de crescimento. 

 
 

Com o fluxo operacional crescente na maior parte do tempo, a empresa utilizou mais caixa 

para quitar empréstimos contraídos em outros períodos. Mesmo assim, não houve redução 

do nível de atividade (ao contrário, os investimentos aumentaram) e o fluxo operacional 

também se mostrou suficiente para manter a sua estrutura de investimento: fase de 

estabilidade. 



 
A elevada captação de recursos em 2001, para sustentar as atividades de investimentos e 

operacionais, configura a fase introdutória. Em 2003, as operações de desinvestimentos 

sugerem o declínio. Porém, no período 2004-2006, os fluxos operacionais, de 

investimentos e de financiamentos mantiveram as devidas proporções, em uma formação 

típica de estabilidade. 

 

 

 

O destaque, no período observado, ficou por conta da operação de desinvestimentos 

ocorrida no período 2003-2006. A entrada destes recursos no caixa somou-se a um fluxo 

operacional baixo (sobretudo nos anos de 2004 e 2005). A manutenção do fluxo de 

financiamento em valores negativos sugere que a maior parte do caixa disponível foi 

utilizada para quitar dívidas. Um exemplo latente da fase de declínio. 

 



 
 

Em 2001 e 2002 observa-se a configuração de crescimento, enquanto que o período 2003-

2006 demonstra a predominância da fase de declínio. Importante salientar que o somatório 

dos fluxos indicando uma configuração de estabilidade foi distorcido pelo valor, 

extremamente elevado, do fluxo de investimentos em 2001. Aquele valor isolado não 

reflete a realidade conjunta dos seis anos observados, marcada pelos 

desinvestimentos ocorridos de 2003 a 2005, bem como pelos fluxos de financiamento 

negativamente crescentes. 

 
 

Em virtude dos desinvestimentos elevados e fluxo operacional praticamente inexistente, o 

ano de 2002 representa uma fase avançada de declínio. Em todos os outros anos, a 

configuração permanece típica de declínio, com fluxo de financiamento bem mais próximo, 

em valores absolutos, do fluxo operacional do que do fluxo de investimentos: fase de 

declínio. 



 
 

Os anos de 2003 e 2004 apresentaram os maiores fluxos operacionais e configurações de 

estabilidade bem definidas. Aliado ao fato de que apenas quatro períodos foram 

analisados, predominou a fase de estabilidade. 

 

 
 

O fluxo operacional quase que triplicou e manteve-se crescente em relação às 

necessidades de investimentos que, praticamente, se mantiveram estáveis. Apesar de o 

somatório dos fluxos de caixa apresentar configuração típica de declínio, observa-se que o 

aumento da utilização de caixa nas atividades de financiamento foi decorrente da sobra 

gerada pelas atividades operacionais. É a fase de estabilidade. 



 

 

 

Em 2001 e 2002, observa-se configuração típica de crescimento, pois o fluxo de 

investimento supera os demais. A partir de 2003 o fluxo operacional toma fôlego, até 

tornar-se bastante saudável em 2006 e fazendo com que predomine, no período, a fase de 

estabilidade. 

 

 
 

A ESCELSA apresentou perfil de crescimento no período 2001-2003, declínio em 2004 e 

2005, e estabilidade em 2000 e 2006. Ainda que o somatório dos fluxos operacionais 

tenha superado o fluxo de investimentos, predominou, no período, a fase de crescimento. 



 
 

A configuração de crescimento ocorreu apenas no ano de 2005. Observa-se o declínio em 

2003 pelo fato de o fluxo de financiamento, bem mais negativo em relação ao ano anterior, 

acusar a liquidação de empréstimos anteriormente contraídos, aliado ao fato de o fluxo de 

investimento, menos negativo, denunciar a queda no nível de atividade. No entanto, a 

configuração dos outros anos, com fluxo operacional elevado e superior aos demais, 

sendo o caixa disponível muito mais utilizado para investimentos na empresa, revela a 

predominância da fase de estabilidade. 

5.2 Definindo um perfil para as companhias abertas do 

segmento 

As vinte empresas analisadas distribuíram-se da seguinte maneira, conforme cada fase 

do ciclo-de-vida predominante:  

 
 

Observa-se que, no período 2000-2006, onze (55%) empresas encontravam-se na fase de 

estabilidade, cinco (25%) na fase de declínio e quatro (20%) na fase de crescimento. 

Como já era de se esperar, nenhuma empresa apresentou fluxos de caixa que 



denotassem a predominância da fase introdutória. 

 

Na medida em que as empresas da amostra respondem por 85,7% do total de energia 

elétrica distribuído pelas Sociedades por Ações de capital aberto deste segmento, e 

também pela aderência crescente à divulgação das DFCs, pode-se afirmar que o perfil do 

segmento das distribuidoras de energia elétrica de capital aberto, no período analisado, é 

de estabilidade. 

Conclusões e Recomendações 

O objetivo deste trabalho foi verificar e comparar as DFCs publicadas pelas empresas 

distribuidoras de energia elétrica, a fim de identificar em que fase do seu ciclo-de-vida se 

encontram, configurando um perfil para as companhias abertas do segmento, no período 

de 2000 a 2006. Ele se tornou oportuno por anteceder a votação do Projeto de Lei n. 3741, 

que propõe o estabelecimento da referida demonstração contábil como obrigatória para as 

empresas no Brasil. A comparação qualitativa revelou que a maioria das empresas – 

CELESC, CELPA, COELBA, CELG, CEB, COELCE, COSERN, ELEKTRO, 

ELETROPAULO, ENERSUL E RGE – encontra-se em fase de estabilidade. As seguintes 

empresas apresentaram comportamento de declínio: AES Sul, EBE, CFLCL, CPFL 

Paulista e CPFL Piratininga. Já as distribuidoras CEMAT, CEMIG, CELPE e ESCELSA 

encontram-se em crescimento. 

 

Através da comparação quantitativa verificou-se que a maioria das empresas da amostra 

apresentou um comportamento de estabilidade (55% - onze companhias), cinco (25%) 

apresentaram perfil de declínio e quatro (20%), de crescimento. Sabendo-se que a 

amostra analisada foi considerada representativa da população, conclui-se que o perfil das 

companhias abertas brasileiras distribuidoras de energia elétrica, no período de 2000 a 

2006, é de estabilidade. 

 

Considerando-se que o setor elétrico brasileiro passou pela “crise do apagão” de 2001-

2002 e vem sofrendo um gradativo aumento dos encargos, depreende-se que as medidas 

de auxílio tomadas pelo governo (linhas de crédito do BNDES, revisões e reajustes 

tarifários), de uma forma geral, refletiram positivamente sobre o caixa das empresas 

distribuidoras. 

 

Finalmente, torna-se oportuno aqui ressaltar que o grau de aderência das distribuidoras à 

divulgação da DFC apresenta-se crescente, uma vez que das quatorze companhias da 

amostra que não a divulgaram voluntariamente no ano de 2000, dez passaram a fazê-lo a 

partir de 2001, três a partir de 2002 e uma a partir de 2004. 



 

Recomenda-se para as futuras investigações a utilização da análise do comportamento de 

fluxos de caixa para revelar o perfil de outros segmentos da economia, utilizando-se, 

inclusive, outras séries históricas. Definidos os perfis, uma comparação qualitativa poderá 

trazer perspectivas quanto às opções de investimentos mais vantajosas. 
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