ANAIS DA XV MOSTRA CIENTÍFICA DO CESUCA – NOV. / 2021
ISSN – 2317-5915

Análise da demonstração dos fluxos de caixa da empresa Lojas Renner S/A
Daniela Silva da Silveira1
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Resumo: A Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC passou a ser uma demonstração contábil
obrigatória com o advento da Lei nº 11.638/07, que alterou e revogou dispositivos da Lei n° 6.404/76.
A DFC substituiu a Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos (DOAR), abarcando as
empresas que tenham apurando na data do balanço um patrimônio líquido superior a R$ 2.000.000,00.
A Demonstração dos Fluxos de Caixa deve evidenciar as transações ocorridas em um determinado
período e que provocam modificações no saldo da conta caixa e equivalentes de caixa da empresa.
Esta demonstração possibilita a identificação da capacidade que a entidade tem para liquidar seus
compromissos financeiros e a qualidade do resultado financeiro, visto que o usuário consegue apreciar
a empresa pela ótica do regime de caixa. O presente estudo tem como objetivo geral “analisar a
Demonstração dos Fluxos de Caixa da Empresa Lojas Renner S/A dos anos de 2011 até 2020”. Para
isso, será aplicado uma metodologia descritiva quanto ao seu objetivo; qualitativa quanto sua
abordagem; tendo como procedimento um estudo de caso. Será analisado a evolução dos fluxos de
caixa da empresa em estudo, na busca de identificar a suas fontes de financiamento, se a atividade
operacional é sustentável e quais investimentos foram realizados, além de realizar uma análise
horizontal foco na evolução dos resultados financeiros. A pesquisa será realizada por meios de
documentos disponibilizados de forma pública pela empresa Lojas Renner S/A. Por tratar-se de um
estudo em andamento, a expectativa é que ao final do estudo, seja possível inferir qual a situação
financeira que a empresa apresentou nos últimos 10 anos, se ela obteve sobra ou falta de caixa, além
do comportamento dos resultados identificados, com destaca ainda na importância de uma gestão
financeira eficiente para um bom desempenho de uma empresa, que e mediante as informações
divulgadas de forma pública, o investidor tem condições de analisar as atividades financeiras da
empresa para fundamentar suas decisões.
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