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1 INTRODUÇÃO 

 

 O presente trabalho busca verificar o conceito de inflação e os impactos desse fenômeno 

sobre os demonstrativos financeiros com o intuito de saber: como é feita a base do cálculo e de 

sua variável, sobre a influência nos índices de atualização monetária e as estratégias do governo 

para combatê-la. Uma vez que os processos inflacionários estão presentes no cotidiano das 

pessoas e das empresas.Compreende-se por inflação o crescimento persistente e generalizado 

do nível de preços de um conjunto de bens e serviços. Existem diversos índices que medem este 

fenômeno, e em cada um deles a metodologia é distinta. Vários órgãos especializados fazem 

está medição dos preços desses bens e serviços, como exemplo a FGV (Fundação Getúlio 

Vargas), o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) dentre outros. O índice que o 

IBGE utiliza é chamado de IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo) elaborado 

mensalmente. 

As demonstrações financeiras fornecem diversas informações sobre a posição 

patrimonial e financeira da entidade, mostram os resultados auferidos em um determinado 

período, e auxiliam seus usuários na tomada de decisões. Com base nas demonstrações é 

possível elaborar planos e metas por meiode estudos logísticos, que diminuam o custo de 

produção nas sociedades empresariais, sendo controlados pela contabilidade de custos, para que 

não possuam uma carga tributária tão elevada.  Pode-se também elaborar um fluxo de caixa 

ideal para a entidade, sem que os impactos causados pela inflação tornam-se um infortúnio de 

maneira avassaladora nos resultados financeiros das empresas dos diversos setores. 

O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, com levantamento de 

informações e análises textuais, relacionando as disciplinas cursadas no 5º período do curso de 

Ciências Contábeis e as demonstrações financeiras publicadas pela sociedade empresaria 

Cemig Distribuição S.A.  

 

1.1 Objetivo Geral 

 

 O objetivo geral do trabalho interdisciplinar é integrar horizontalmente todas as 

disciplinas do período, permitindo uma visão sistêmica e interdisciplinar da atividade contábil 

com os efeitos da inflação nas demonstrações, agregando o conceito de inflação e os impactos 

desse fenômeno sobre os ativos econômicos, demonstrando de forma teórica e pratica as 

referidas correções inflacionarias.  

 



4 

 

2 DEFINIÇÃO DE INFLAÇÃO 

 

Segundo os autores Viceconti e Neves (2013, p.333) a inflação é definida como sendo 

uma alta persistente e generalizada dos preços da economia. A alta dos preços deve ser 

persistente. Assim uma economia que apresente em um determinado semestre um crescimento 

de preços na ordem de 4% e que, no semestre seguinte, apresente uma queda de preço (deflação) 

da ordem de 2% não pode ser classificada como economia inflacionária. A alta dos preços 

devem ser generalizadas, ou seja, todos os produtos da economia devem sofrer acréscimos em 

seus preços. 

Existem dois tipos principais de inflação; inflação de demanda e inflação de custos. 

Inflação de demanda acontece pelo excesso de demanda em relação à oferta. A inflação de 

custos é relacionada à oferta e no aumento dos custos da empresa que são repassados no preço 

final. (VASCONCELLOS et al. 2013) 

No Brasil existem vários métodos para medir a inflação, mas os mais utilizados são os 

índices de preço ao consumidor e os índices gerais de preços; no primeiro mede-se a variação 

de preços pagos pelo consumidor final e no segundo leva-se em consideração os preços gerais 

do mercado. (VASCONCELLOS et al. 2013) 

 

2.1 Conceito e influências da atualização monetária 

 

O conceito de atualização monetária é dado pela Resolução CFC n.º 750/93, no art. 8º: 

  
Os efeitos da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos 

registros contábeis através do ajustamento da expressão formal dos valores dos componentes 

patrimoniais. Parágrafo único – São resultantes da adoção do Princípio da ATUALIZAÇÃO 

MONETÁRIA:  

I – a moeda, embora aceita universalmente como medida de valor, não representa unidade 

constante em termos do poder aquisitivo;  

II – para que a avaliação do patrimônio possa manter os valores das transações originais (art. 

7º), é necessário atualizar sua expressão formal em moeda nacional, a fim de que 

permaneçam substantivamente corretos os valores dos componentes patrimoniais e, por 

consequência, o do patrimônio líquido; 

 III – a atualização monetária não representa nova avaliação, mas, tão somente, o ajustamento 

dos valores originais para determinada data, mediante a aplicação de indexadores, ou outros 

elementos aptos a traduzir a variação do poder aquisitivo da moeda nacional em um dado 

período.  

 

Este princípio expressa a dimensão essencialmente financeira da contabilidade e possui 

como principal objetivo homogeneizar os elementos do ativo, de exigibilidades e do patrimônio 

líquido (para o usuário das demonstrações financeiras) pelo denominador comum monetário 
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que é a avaliação em moeda corrente do país. O princípio da atualização monetária dispõe sobre 

o reconhecimento dos registros contábeis da alteração do poder aquisitivo da moeda nacional, 

não se trata de uma nova avaliação, mas de adequação da expressão monetária. (IUDÍCIBUS 

et al. 2013) 

O Brasil enfrentava uma inflação descontrolada durante muitos anos e com várias 

tentativas de amenizá-la, sendo algumas delas o Plano Cruzado I e II, Plano Bresser, Plano 

Collor I e II e o Plano Real. Este último elaborado por Fernando Henrique Cardoso, nomeado 

então Ministro da Fazenda em maio de 1993, possuía três fases de atuação, primeira ajuste fiscal 

(1993), segunda fase foi à criação da unidade referencial de valor (1994) e a terceira fase a 

ancora cambial onde US$ 1,00 valia R$ 1,00 tornando a economia estável. Após a implantação 

do Plano Real houve um recuo na inflação que em junho de 1994 com mais de 40% mensais 

recuou para 3,34% em agosto e permaneceu entre 1% e 2% mensais nos meses seguintes.  

(SOUZA, 2011) 

Com a estabilização da moeda foi revogada então o principio da Correção Monetária: 

 

Fica revogada a correção monetária das demonstrações financeiras de que tratam a Lei nº 

7.799, de 10 de julho de 1989, e o art. 1º da Lei nº 8.200, de 28 de junho de 1991. Parágrafo 

único. Fica vedada a utilização de qualquer sistema de correção monetária de demonstrações 

financeiras, inclusive para fins societários. ( LEI Nº 9.249, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995, 

Art. 4º ) 

 

Em 2010 foi publicada a Resolução nº 1282 que atualiza e consolida os dispositivos da 

Resolução CFC nº 750/93 (Princípios Fundamentais de Contabilidade.) onde exclui a 

atualização (correção monetária) como Princípio da contabilidade e agrega ao Princípio do 

Registro pelo Valor Original  como base de mensuração. 

 

2.2 As demonstração financeiras 

 

O Balanço Patrimonial é a demonstração mais importante do conjunto de demonstrações 

financeiras. No Balanço Patrimonial retrata-se os saldos das contas da sociedade empresária 

após os lançamentos das operações em um determinado período de tempo. O Balanço 

Patrimonial é composto por ativo, passivo e patrimônio líquido. (Iudícibuset al. 2009) 

Ativo é definido como um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos 

passados e do qual se espera que resultem futuros benefícios econômicos para a entidade. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7799.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7799.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8200.htm#art1
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%209.249-1995?OpenDocument
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Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação 

se espera que resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos; Patrimônio 

Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos. 

(COMITE DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS Nº 00, 2008, P.16) 

A Demonstração do Resultado confronta as receitas com as despesas do período 

apurando o resultado (positivo, negativo ou nulo). A Demonstração Das Mutações Do 

Patrimônio Líquido fornece informação sobre as mudanças ocorridas nas contas do Patrimônio 

Líquido. (Iudícibuset al. 2009) 

A Demonstração Do Fluxo De Caixa indica quais foram às movimentações (saídas e 

entradas) de dinheiro no caixa durante o período e o resultado desse fluxo. Demonstração do 

Valor Adicionado demonstra onde estão inseridas as riquezas geradas pela sociedade 

empresária e sua distribuição entre os agentes que contribuíram para sua geração. (Iudícibuset 

al. 2009) 
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3 EFEITO DA INFLAÇÃO NA CONTABILIZAÇÃO DE CUSTOS EM RELAÇÃO 

AO PREÇO E O EQUILÍBRIO LOGÍSTICO PARA VIABILIZAR O PRODUTO 

 

 Antes de abordar o efeito da inflação na contabilidade de custos e como funciona a 

integração da logística para controle da inflação, vamos ressaltar a definição dos da 

contabilidade de custos e da logística. 

A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que destina a contabilizar 

financeiramente os gastos, despesas, custos, perdas e investimentos para produção diretamente 

ou indiretamente de um novo produto. A contabilidade de custos coleta classifica e registra os 

dados operacionais, a fim de gerar informações que servem para determinar a rentabilidade e o 

desempenho das diversas atividades operacionais e que auxiliem no gerenciamento, 

planejamento, controle e administração do desenvolvimento operacional destas sociedades 

empresarias. (LEONE, 2000, pg.19-20) 

A contabilidade de custos esta ligada a contabilidade geral na incorporaçãodas 

rubricasrelacionadas ao custo, nos demonstrativos contábeis:  

 Custo de mercadoria vendido (CPV= Estoque inicial de produtos acabados + Custo das 

mercadorias fabricadas no período – Estoque final de produtos acabados) formula que apresenta 

informações a respeito de quanto custa para ser fabricado a mercadoria ou os produtos que 

foram vendidos no período. Este custo é formado por elementos como matéria prima, mão de 

obra e as despesas gerais da produção. E esta rubrica integra o Demonstrativo de Resultado do 

Exercício para medir o lucro da empresa.(LEONE, 2000, pg.34) 

 Estoques: Esta conta constitui o ativo da empresa, ligada ao balanço patrimonial. 

Existem vários tipos de estoques dentre eles o estoque de produtos acabados (aqueles produtos 

pronto para venda ou consumo), estoque de produto em elaboração (produtos que encontra em 

diversas fases de processamento, mas deve ser contabilizado por ocasião do fechamento do 

período contábil) e o estoque de matéria prima (materiais destinados à produção), todos estes 

são calculados quantitativamente a partir de critérios de avaliação pela contabilidade de Custos. 

O valor do estoque é importante, pois da grandeza ao patrimônio da empresa e determina o 

custo de produção do produto para venda ou consumo interno. (LEONE, 2000, pg. 39-40) 

O custo de produção é definido, organizado e analisado por varias abordagens. Para 

começar a analise e importante separar os gastos (transações financeiras em que há diminuição 

do disponível ou assunção de um compromisso em troca de algum bem de investimento ou bem 

de consumo), em despesa (gastos consumidos para obter receitas), em custos (gasto relativo à 

bem ou serviço utilizado na produção de outros bens ou serviços) e em perdas (desembolso 
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anormais, não programado, diminui um ativo sem gerar um ganho). Sendo que os custos e 

despesas se subdividem em: Diretos (são aquelas possíveis ou facilmente identificadas com o 

objeto de custeio) e indiretas (são aquelas impossíveis ou que não são facilmente identificadas 

com o objeto de custeio, são utilizados de métodos de rateio para contabilização). E em Fixos 

(são os de estrutura que ocorrem período após período, sem alterações) e variáveis (são aqueles 

que variam em função do volume da atividade). (LEONE, 2000, pg. 46 a 49) 

A Logística é uma função estratégica que agrega valor as atividades relacionadas ao produto 

ou serviço. Tem a função de gerenciar estratégias e os fluxos da cadeia de suprimentos de forma 

a maximizar os lucros. A logística é uma área que cuida desde as atividades primarias como o 

controle do pedido, controle de processamento, armazenagem, controle de estoque e transporte 

destes produtos até a pós-entrega destes produtos ao consumidor. A Logística administra o valor 

de tempo e de lugar nos produtos, sobretudo, por meio dos transportes, fluxos de informações 

e inventários. 

A logística é contabilizada financeiramente com a ajuda da contabilidade de custo, 

mensurando o valor gasto relativamente com logística, em custos diretos ou indiretos no 

produto. Para movimentar materiais e produtos em direção aos clientes e disponibilizá-los, de 

maneira oportuna, uma empresa incorre em custos, visando agregar um valor que não existia e 

foi criada para o cliente, a qualidade do produto esta diretamente relacionada ao gasto com este 

produto. (FIGUEIREDO, FLEURY E WANKE, 2003, pg. 24 a 35) 

A integração da logística as operações de produção hoje tem varias utilidades como controle 

de nível de estoque, em função dos elevados custos para manter um estoque, como também 

reduzir o prazo de entrega e aumentar a disponibilidade, grande variedade de produto para 

atender melhor o cliente, no tempo certo, no local certo e da maneira certa com preços mais 

favoráveis. (FIGUEIREDO, FLEURY E WANKE, 2003, pg. 57) 

Os integrantes do grupo por meio do aprendizado adquirido e conhecimento agregado com 

as matérias ministrada no curso de ciências contábeis em formação mais os autores 

FIGUEIREDO, FLEURY E WANKE (2003) e LEONE (2000) observaram e detectaram que a 

inflação é um conceito econômico que representa o aumento de nível de preços, e este aumento 

ocasiona um aumento nos salariais, matéria prima e etc., ou seja, um aumento nos custos e nas 

despesas de produção, provocando assim uma elevação nos custos da produção, fazendo com 

que o custo final do bem ou serviço fique mais caro para a sociedade empresaria, 

consequentemente faz com que o custo unitário de cada um bem ou serviço aumente na hora de 

repassado para cliente.  
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Sendo assim a logística numa sociedade empresaria deveter a função de controlar 

financeiramente, analisando se é a hora certa de ter um estoque mais elevado ou um menor 

estoque devido à inflação nopreço para manter um estoque, qual o meio de transporte mais 

adequado financeiramente, qual o método de produção que vou incorrer em custo menor e 

encontra menos inflacionado no mercado e etc. A logística serve como área de apoio, pesquisa 

e controle de melhor método para a empresa produzir de forma que ela tenha maior retorno 

financeiro. 

Já a contabilidade de custos tem a função de mesclar as informações que é passada 

financeiramente sobre a venda e o custo incorrido na produção e contabilizar de forma 

classificatória todos os dados matemáticos, para que se possa ter de forma transparente e precisa 

a contribuição dos custos e despesas diretas e indiretas na produção de cada produto e o retorno 

que cada produto esta trazendo para a empresa.  

Com isso a logística através das demonstrações contábeis preparada pela contabilidade de 

custos, consegue encontrar aonde a inflação esta afetando mais no gerenciamento da cadeia de 

suprimentos e qual a melhor forma para se trabalhar, com quais métodos, fornecedores, meios 

de transportes e método de armazenagem a sociedade empresaria pode utilizar para trazer um 

nível de equilíbrio e retorno financeiro maior para empresa, principalmente em época de 

inflação.  

As demonstrações contábeis abordam as informações financeiras de forma trabalhada 

para auxiliar a tomada de decisão principalmente a respeito de uma melhor estratégia para fugir 

de uma crise financeira consequente do aumento da inflação. No anexo de 1 a 4, demonstramos 

como funciona a contabilização do custo de produção de acordo com as operações do período 

posto para exemplificação (observa-se que estas operações seguem legenda para entendimento 

da contabilização), partindo da compra de matéria prima ate a venda do produto acabado. 

Esta contabilização da contabilidade de custos leva em consideração que já foi feito um 

estudo logístico e escolhido o fornecedor adequado para compra da mercadoria e a empresa tem 

um controle de quantos produtos se encontra em processamento e em estoque para a sociedade 

empresaria não perder dinheiro ou ter um gasto muito elevado 

Já do anexo de5 a 7 demonstramos a mesma contabilização realizada no anexo de 1 a 4 

porem sem a realização do estudo logístico sobre o fornecedor mais adequado, e em 

consequência disso foi efeito para exemplo de exemplificação, umaocorrência de inflação no 

preço de matéria prima (levando em conta que a empresa tinha apenas um tipo de matéria 

prima). Observando-se que quando ocorre uma inflação e não ocorre apenas aumento da meteria 
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prima, mas em todos os custos e despesas que a sociedade empresaria tem, sendo cada despesa 

e receita aumenta com certo percentual. 

Concluímos assim por meio da observação das duas contabilizações e do resultado 

operacional da empresa na Demonstração do resultado do período que o aumento do preço da 

mercadoria fez com que o Superávit da empresa diminuísse. Desta forma então é preciso fazer 

um estudo logístico e mercadológico para que a empresa retorne para um superávit maior, sendo 

necessário um aumentando o preço de venda, ou troca de métodos de produção e etc. 
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4 INFLAÇÃO NO IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA 

 

O Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) é um imposto federal brasileiro que incide 

sobre todas as pessoas que tenham obtido um ganho acima de um determinado valor mínimo.  

Segundo o DECRETO Nº 3.000, DE 26 DE MARÇO DE 1999 art. 1º  “O Imposto sobre a 

Renda e Proventos de Qualquer Natureza será cobrado e fiscalizado de conformidade com o 

disposto neste Decreto.”.  

O imposto de renda é obrigatório para pessoas e empresas que ultrapassar a porcentagem 

de renda media anual imposta, ao deduzir uma certa porcentagem fixada pelo governo, como 

previsto no mesmo decreto art. 2º do decreto nº 3000, de 26 de março de 1999 

 

Art. 2º. As pessoas físicas domiciliadas ou residentes no Brasil, titulares de 

disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza, 

inclusive rendimentos e ganhos de capital, são contribuintes do imposto de renda, sem 

distinção da nacionalidade, sexo, idade, estado civil ou profissão. 

 

E é calculado segundo o art. Art. 83. do decreto nº 3000, de 26 de março de 1999. 

 

Art. 83.  A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a 

diferença entre as somas: 

I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os 

isentos, os não tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à 

tributação definitiva; 

II - das deduções relativas ao somatório dos valores de que tratam os arts. 

74, 75, 78 a 81, e 82, e da quantia de um mil e oitenta reais por dependente. 

 

Portanto conclui-se que o imposto de renda é pago pelas pessoas físicas, sendo calculado 

de acordo com a diferença entre a soma da sua renda ou seu rendimento líquido duranteo ano 

calendário menos as deduções previstas pela legislação, onde se encontra assim a base de calculo 

para imposto de renda. Sobre esta base de calculo para imposto de renda é aplicada um percentual e 

deduzido o uma taxa de acordo com a tabela do respectivo ano base que se esta sendo contabilizado 

o IR.  

Segundo o artigo “mínimo existencial e correção da tabela do imposto de renda pessoa 

física” publicado por Amaral (2015).  A correção monetária na tabela progressiva de imposto 

de renda é considerada um valor mínimo existencial, ou seja, como a inflação reduz o poder 

aquisitivo da moeda, é necessário que a tabela seja atualizada ou corrigida, para que seja 

mantido o valor mínimo existencial para sobrevivência de uma pessoa física. É necessária a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm#art74
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm#art75
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/d3000.htm#art78
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atualização da tabela em decorrência da inflação sobre os rendimentos, onde se a tabela não se 

atualizar monetariamente, a pessoa física que não tem um rendimento básico nem para 

sobrevivência ainda vai ter que pagar um percentual alto de imposto de renda. 

A alíquota é variável e proporcional à renda tributável (alíquota progressiva) e observa-

se também que contribuintes com renda até determinado valor são considerados isentos.  

A inflação reduz o poder aquisitivo dos salários e de outras rendas fixas devido ao 

aumento no preço dos bens ou serviços, reduzindo o seu salário real. A perda será sentida por 

todos os contribuintes que recebem rendas fixas durante o período com alta inflação como em 

uma cadeia, um exemplo pode ser o setor imobiliário que com a redução do poder aquisitivo 

dos compradores/locadores perdem em receitas e ganhos. A tabela do Imposto de Renda é 

corrigida anualmente devido a esta perda no valor aquisitivo dos salários. 
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5 OS EFEITOS DO AUMENTO DA INFLAÇÃO NAS DEMONSTRAÇÕES 

CONTABEIS 

 

A inflação impacta e muito as demonstrações contábeis no determinado período 

inflacionário, pois o termo inflação não se refere ao aumento do preço de um único bem, mas 

ao aumento do índice de preços, que é a média ponderada de todos os preços. (SOUZA, 1997, 

pg 13).  

Esse aumento de preços desenfreado surge, segundo MATIAS (1972, pg 21), 

principalmente quando é lançada no mercado mais moeda do que as unidades de bens e serviços 

disponíveis. A inflação corrói o poder aquisitivo da moeda, distorce os ganhos apurados, 

descapitaliza empresas e muda os hábitos do mercado, desta forma, ela distorce a magnitude 

dos valores relativos e cria ilusões de ótica quanto aos valores de lucros e patrimônio liquido. 

Segundo RIBEIRO (2009, pg.382), o regime de correção monetária das demonstrações 

financeiras, também conhecido por correção do balanço, instituído pelo artigo 185 da Lei no. 

6.404/1976, consistia na atualização dos saldos das contas do Ativo Não Circulante e do 

Patrimônio Liquido, tendo em vista os efeitos da inflação sobre o Patrimônio e sobre o resultado 

das empresas no próprio Balanço do exercício. Esse regime de correção monetária foi revogado 

pelo artigo 4o. da Lei no. 9.249, de 26/ 12/1995, ficando vedada, a partir de 1o./01/1996, a 

utilização de qualquer sistema de correção das demonstrações financeiras, inclusive para fins 

societários. 

RIBEIRO (2009, pg 387) cita que na elaboração das demonstrações contábeis com 

correção monetária integral, será preciso considerar que: 

 

a) As contas Patrimoniais monetária figurarão no Balanço pelos valores históricos, sem 

correção; 

b) A perda apurada nas contas de Caixa e Bancos (diferença entre o valor histórico e o 

corrigido) figurara negativamente na Demonstração do Resultado (DR); 

c) As contas Clientes e Fornecedores serão ajustadas a valor presente e em seguida 

apuradas as perdas e ganhos que interferirão negativamente nos saldos das contas: 

Receita Bruta de Venda, Custo das Mercadorias Vendidas e Estoque de 

Mercadorias; 

d) As contas representativas de Aplicações Financeiras e Empréstimos com 

rendimentos e encargos pré-fixados ou pós-fixados figurarão no Balanço pelos seus 



14 

 

valores presentes, sendo que as perdas e ganhos interferirão nos saldos das contas 

de Receitas e Despesa Financeiras; 

e) As demais contas monetárias representativas de Direitos e Obrigações também 

deverão figurar no Balanço com seus valores históricos, devidamente ajustados a 

valor presente, na data do Balanço; 

f) As contas Patrimoniais não monetárias bem como as contas de Despesas e Receitas 

Operacionais e não operacionais, figurarão na DR e/ou Balanço Patrimonial pelos 

valores devidamente atualizados. 

 

5.1. Administração do Fluxo de Caixa 

 

 A administração financeira do Fluxo de Caixa é essencial para a sobrevivência e o 

sucesso de qualquer empresa, pois é necessário que ele apresente liquidez, com ou sem inflação. 

É o principal instrumento da gestão financeira que planeja, controla e analisa as receitas, as 

despesas e os investimentos, considerando determinado período planejado. 

 O Fluxo de Caixa consiste numa representação gráfica (planilha) e cronológica de 

entradas (ingressos) e saídas (desembolsos) de recursos, o que permite as empresas a executar 

suas programações planejadas a curto, médio e longo prazo. 

É importante ressaltar que o caixa é o instrumento fundamental, para tomada de decisões 

financeiras, e representa a “disponibilidade imediata”, ou seja, é diferente do “resultado 

econômico contábil”. (SILVA, 2013, pg 29) 

No anexo 8 demonstra-se um exemplo de Fluxo de Caixa, e a empresa em analise é a 

Cemig no ano de 2010, que neste mesmo ano a inflação medida pelo IPCA teve uma alta de 

5,91%. A demonstração disponibiliza os resultados do terceiro trimestre do ano e do acumulado 

dos três primeiros trimestres do ano. Analisando a variação monetária, teve-se uma redução no 

valor econômico do ativo de R$ 15.772.000,00 no período de Julho a Setembro e de Janeiro a 

Setembro teve uma redução de R$ 40.410.000,00. 

Mesmo com essa redução, detectou–se que a empresa teve uma boa administração do 

Fluxo de Caixa em período inflacionário, pois o seu Lucro Líquido acumulado dos três 

primeiros trimestres de 2010 foi de R$ 1.263.050.000,00 e do trimestre em demonstração o 

Lucro Líquido foi de R$ 553.320.000,00. 
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6 ESTUDO DE CASO 

 

Neste tópico serão apresentados os resultados encontrados com base na análise da 

demonstração financeira da Cemig Distribuidora S/A referente a dois períodos em que a 

inflação esteve em alta, no caso os exercícios sociais de 2010 e 2011, onde os mesmos se 

encontram no anexo 9 e 10, posteriormente foi verificado se houve alguma variação que poderia 

ser justificada com base nas análises realizadas. 

Segundo o site institucional da Cemig, a marca tem uma presença forte no setor de 

energia elétrica do Brasil, em função da história da Empresa, que foi criada em 1952, pelo então 

governador de Minas e posteriormente presidente do Brasil, Juscelino Kubitscheck. 

Desde a sua criação, a Cemig tornou-se referência no setor elétrico brasileiro, primeiro 

com a construção da hidrelétrica de Três Marias, a primeira usina de grande porte do País. 

Posteriormente na gestão competente para implantar novas usinas e programas de eletrificação 

urbana e rural, até se transformar, em 1985, em companhia energética. 

A Cemig atua nas áreas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e 

soluções energéticas. O Grupo Cemig é constituído por 200 empresas e 17 consórcios. É 

controlado por uma holding, com ativos e negócios em vários estados do Brasil. Possui, 

também, investimentos em distribuição de gás natural, transmissão de dados e está construindo 

uma linha de transmissão de energia elétrica no Chile. 

É um dos maiores grupos de distribuição de energia do País, com papel de destaque em 

Minas Gerais e Rio de Janeiro através da Cemig Distribuição S.A (Cemig D) e Light S.A. 

(Light), atendendo a mais de 10 milhões de consumidores. Atualmente, a Companhia é um dos 

maiores grupos empresariais do setor energético brasileiro. 

A inflação é uma variável que afeta diretamente o poder de consumo de todos os 

cidadãos e também o poder produtivo das empresas. Baseando no histórico de metas da inflação 

para o Brasil elaborado pelo Banco Central, segundo descrito na resolução nº: 3.584, publicada 

em 1/07/2008 a meta inflacionaria estipulada para o ano de 2010 foi de 4,5% a.a. Podendo 

variar entre 2,5% a.a. A 6,5% a.a., porem a inflação efetiva calculada pelo Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ao fim do exercício de 2010 foi de 5,91% a.a. 

Já no exercício de 2011, destacado na resolução nº: 3.748 publicada em 30/06/2009 a 

meta se manteve semelhante ao ano anterior, os limites estabelecidos de variação também se 

mantiveram estáveis, porem, feita a apuração do índice inflacionário calculado pelo IPCA foi 

encontrado o percentual de 6,50% a.a. Se comparado os percentuais apurados por este órgão de 

um ano para o outro a variação foi de 0,59%a.a, o que se caracteriza como um aumento 
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inflacionário. 

Com base nos dados disponíveis no balanço patrimonial da Cemig, observamos as 

seguintes variações: 

a) Recursos disponíveis em caixa: Os recursos disponíveis em Caixa em 2010 eram de 

R$2.979.693.000,00 foram para R$2.862.490.000,00 em 2011,  houve a redução de 

R$117.203.000,00; 

b) Aplicações financeiras: o saldo que era de R$321.858.000 em 2010 foi para 

R$358.987.000 no ano subsequente e ocorreu um aumento R$37.129.000,00, apesar do índice 

da inflação ser menor em 2010, seu impacto não foi tão relevante quanto aoano de 2011 que 

cresceu em 0,59% e fez com que os recursos disponíveis diminuíssem. 

Devido à variação inflacionaria de 0,59% encontrada pela diminuição do valor 

percentual do ano de 2011 subtraído ao ano de 2010, o valor da conta de tributos compensáveis 

diminuindo R$20.304.000,00, a variável inflacionaria impactou de maneira negativa nesta 

variação. 

Apesar de a inflação ser maior em 2011 a Cemig teve um aumento considerável em sua 

conta devedora conhecida como Concessionários – Transporte de Energia. No ano de 2011 o 

saldo disponível foi de R$2.549.546.000,00, no ano anterior o valor era de R$ 2.262.585, ou 

seja, a variação de um ano para o outro acarretou em acréscimo de R$286.961.000,00 que 

trouxe assim benefícios para a Cemig. O total de ativo também foi maior em 2011 mesmo com 

um índice inflacionário crescente. Os impactos do crescimento da inflação refletiram 

negativamente nas obrigatoriedades da empresa, ou seja, no ano de 2010 seu passivo circulante 

que era de R$6.403.358.000,00 passou em 2011 para R$12.169.346.000,00, ou seja, ocorreu 

uma variação total de R$5.765.988.000,00 quase o dobro do valor apurado em 2010 de 

obrigações a serem quitadas no curto prazo. 
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7 CONCLUSÃO 

 

A pesquisa realizada nos possibilitou compreender que a inflação influencia as 

demonstrações financeiras de forma significativa.  

A tomada de decisão deve estar sempre apoiada nos seus demonstrativos contábeis, pois 

eles possuem o objetivo de identificar a saúde financeira da sociedade empresaria e auxiliar os 

administradores a tomarem as decisões corretas, por meio disto é preciso que seja realizado o 

estudo do crescimento da inflação para que este seja evidenciado e controlado em busca de se 

manter resultados positivos mesmo com o aumento inflacionado do custo da produção, das 

cargas tributarias e etc. 

Compreende-se que inflação é o aumento sucessivo e persistente nos preços de bens e 

ou serviços, e, portanto influência na mensuração econômica e financeira de ativos, obrigações 

presentes e patrimônio líquido. Foi possível notar o efeito da inflação nas demonstrações 

contábeis através da atualização monetárias em momentos anteriores da economia e o motivo 

da revogação de sua utilização nos dias atuais 

E preciso que seja realizado um estudo logístico em época de inflação, analisando o 

melhor método de armazenagem com menor preço para se manter um estoque e o fornecedor 

que esteja com preço de matéria prima mais em conta economicamente, o meio de transporte 

mais adequado financeiramente, qual o método de produção que vou incorrer em custo e etc. A 

logística serve como área de apoio, pesquisa e controle de melhor método para a empresa 

produzir de forma que ela tenha maior retorno financeiro. 

Os dados gerenciados pela logística na produção são contabilizados pelo setor de custos, 

de forma que este setor mescla as informações financeiras a respeito do resultado sobre a venda 

e o custo incorrido na produção, contabilizando de forma classificatória todos os dados 

matemáticos dos custos e despesas diretas e indiretas na produção. 

Detectamos que a administração eficaz do fluxo de caixa é um fator essencial para que 

a empresa se destaque no mercado cada vez mais competitivo. Pois através do mesmo, tem-se 

um instrumento de planejamento e controle financeiro que tem capacidade de apresentar em 

valores e datas os inúmeros dados gerados pelos sistemas de informação da empresa. 

 Por meio das demonstrações financeiras, pode-se planejar uma estratégia para que a 

empresa sofra menos impacto quando ocorrer flutuações econômicas negativas no mercado 

financeiro. É necessário ser transparente com cada dado composto nestas demonstrações para 

que reflita a real situação econômica financeiro da sociedade empresaria. 
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Encontramos desafios para realização deste trabalho, porém entendemos que foi de 

grande importância para agregação de valores contida com ele devido à relevância do tema para 

a nossa formação, onde como contadores estaremos ligados à economia de forma diretamente 

e influenciado pela inflação diariamente ao contabilizar as contas patrimoniais de qualquer 

sociedade empresaria.  
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9 ANEXO 

 

Anexo 1: Balanço Patrimonial Dezembro/X5 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

 

Anexo 2: Operações para contabilização 

 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

 

Exemplo: Indústria Alta Vitória

1.000,00 2.400,00

2.500,00

800,00

1.200,00

800,00 6.000,00

3.000,00 300,00

-600,00 0,00

8.700,00 8.700,00

Balanço Patrimonial - Levantado em 31 de dezembro de X5 - Em R$

Ativo

Duplicatas a receber -> 4.2

Estoque de Materiais -> 15

Caixa Duplicatas a Pagar -> 8.2

Estoque de Produtos em Processo -> 16

Estoque de Produtos Acabados -> 17

Equipamentos

Patrimonio Líquido

Passivo

Capital

Lucros Acumulados

Total do Ativo

Resultado do Período

Total do Passivo + PL

Depreciação Acumulada

Operções: 

Compra de mateiais a prazo 600,00 -> 1

Mão de obra direta da produção 300,00 -> 2

Depesa com Depreciação 300,00 -> 3 obs: Soma a Depreciação Acumulada

Recebimento de Duplicatas de Clientes 1100,00 -> 4.1

Comissão de Vendedores 70,00 -> 5

Salario pessoal administrativo da fabrica 50,00 -> 6

Depesa com Propaganda 30,00 -> 7

Pagamento de Duplicatas de fornecedor 400,00 -> 8.1

Venda a prazo de Produtos Acabados 1200,00 -> 9

Venda a vista de Produtos Acabados 400,00  -> 10

Custos Indiretamente Fixos 450,00 -> 11

Estoque Final de Materiais 500,00 -> 12

Estoque Final de Produtos em Processamento 700,00 -> 13

Estoque Final de Produtos Prontos 1800,00 -> 14

Legenda: Seguir as expressões numericas para entender a contabilização da contabilidade 

integrada ao custo da produção.

Duplicatas a Receber -> 4

saldo inicial -> 4.2 2500

Recebimento de Duplicatas de Clientes -> 4.1 1100

Venda de mercadoria -> 9 + 10 1600

Saldo Final 3000

Duplicatas a pagar  - > 8

saldo inicial -> 8.2 2400

Compra de materiais a prazo -> 1 600

Pagamento de fornecedor -> 8.1 400

Saldo Final 2600
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Anexo 3: Demonstração do Resultado 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

 

Anexo 4: Balanço Patrimonial Janeiro X6 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

 

 

1.600,00

1.150,00

800,00

2.150,00

1800,00

450,00

100,00

70,00

30,00

60,00

290,00

1.200,00

1.650,00

700,00

2.150,00

900,00

800,00

600,00

500,00

300,00

450,00

1.650,00

Mão de Obra Direta -> 2

(=) Custo dos Produtos Acabados

Materia Prima

Estoque Inicial de Materiais -> 15

(+) Compra de Materiais -> 1

(-) Estoque Final de Materias -> 12

Anexo A - CPA (Custo do Produto Acabado)

Anexo B - CPP (Custo do Produto em Processamento)

Estoque Inicial de Produtos em Processamento -> 16

(+) Custo Produto em Processamento - Anexo B

(-) Estoque final de Produtos em processamento -> 13

(-) Estoque Final de Produtos Acabados -> 14

Lucro Bruto

(-) Despesas Comerciais

(-) Despesa de Salario Administrativo da Fabrica -> 6

Lucro Líquido do Período

Despesas de Propagandas -> 7

Comissões de Vendedores -> 5

Demonstração do Resultado do exercício findo 31/01/x6

Vendas -> 9 + 10

(-) Custo do Produto Vendido (CPV)

Estoque inicial de Produtos Acabados -> 17

(+) Custo dos produtos Acabados - Anexo A

(=) Custo dos produtos em Processamento

Custos Indireto Fixo -> 11

1.090,00 2.600,00

3.000,00

500,00

700,00

1.800,00 6.000,00

3.000,00 300,00

-900,00 290,00

9.190,00 9.190,00

Balanço Patrimonial - Levantado em 31 de Janeiro de X6 - Em R$

Ativo Passivo

Caixa Duplicatas a Pagar -> 8

Duplicatas a receber -> 4

Estoque de Materiais -> 12

Estoque de Produtos em Processo -> 13 Patrimonio Líquido

Estoque de Produtos Acabados -> 14 Capital

Total do Ativo Total do Passivo + PL

Equipamentos Lucros Acumulados

Depreciação Acumulada -> 3 Resultado do Período
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Anexo 5: Dados para exemplificação doefeito Inflacionado 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

 

Anexo 6: Demonstração do Resultado Inflacionado 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos 

Dezembro X5 600,00

Inflação 0,50%

Janeiro X6 603,00

Se a materia prima fosse comprada a vista iria diminuir caixa e 

diminuido o Resultado teria uma baixa no Valor total do Balanço 

Patrimonial.

Inflação de 0,5% no preço da materia prima de Dezembro de X5 para 

Janeiro de X6

Conclui-se que em decorrencia da inflação de 0,5% que ocorreu do 

mês de Janeiro, aumentou o preço da materia prima em 3,00, 

aumentando assim o custo da materia prima, aumentando o CPP, 

Diminuindo o CPA e diminui o CPV, reduzindo assim o Resultado 

Líquido do Período. Porém não afetou o Balanço Patrimonial em 

decorrência a compra de materia prima ter ocorrido a prazo.

1.600,00

1.153,00

800,00

2.153,00

1800,00

447,00

100,00

70,00

30,00

60,00

287,00

1.200,00

1.653,00

700,00

2.153,00

903,00

800,00

603,00

500,00

300,00

450,00

1.653,00

(-) Estoque Final de Produtos Acabados -> 14

Demonstração do Resultado do exercício findo 31/01/x6

Vendas -> 9 + 10

(-) Custo do Produto Vendido (CPV)

Estoque inicial de Produtos Acabados -> 17

(+) Custo dos produtos Acabados - Anexo A

(-) Despesas Comerciais

Comissões de Vendedores -> 5

Despesas de Propagandas -> 7

(-) Despesa de Salario Administrativo da Fabrica -> 6

Lucro Líquido do Período

(=) Custo dos produtos em Processamento

Materia Prima

Estoque Inicial de Materiais -> 15

(+) Compra de Materiais -> 1

(-) Estoque Final de Materias -> 12

Mão de Obra Direta -> 2

Custos Indireto Fixo -> 11

Anexo A - CPA (Custo do Produto Acabado)

Estoque Inicial de Produtos em Processamento -> 16

(+) Custo Produto em Processamento - Anexo B

(-) Estoque final de Produtos em processamento -> 13

(=) Custo dos Produtos Acabados

Anexo B - CPP (Custo do Produto em Processamento)

Lucro Bruto
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Anexo 7: Balanço Patrimonial Janeiro X6 Inflacionado 

 
Fonte: Modelo Elaborado Pelos alunos  

1.090,00 2.603,00

3.000,00

500,00

700,00

1.800,00 6.000,00

3.000,00 300,00

-900,00 287,00

9.190,00 9.190,00

Balanço Patrimonial - Levantado em 31 de Janeiro de X6 - Em R$

Ativo Passivo

Caixa Duplicatas a Pagar -> 8

Duplicatas a receber -> 4

Estoque de Materiais -> 12

Estoque de Produtos em Processo -> 13 Patrimonio Líquido

Estoque de Produtos Acabados -> 14 Capital

Equipamentos Lucros Acumulados

Depreciação Acumulada -> 3 Resultado do Período

Total do Ativo Total do Passivo + PL
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Anexo 8: Demonstração do Fluxo de Caixa 

 
Fonte: www.ri.cemig.com.br 

 

 

 

 

 

4.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 583 991.158

4.01.01 Caixa Gerado nas Operações -55.811 -115.476

4.01.01.01 Lucro Líquido do Exercício 553.320 1.263.059

4.01.01.02 Depreciação e Amortização 35 127

4.01.01.03 Baixas Líquidas de Imobilizado -136 0

4.01.01.04 Resultado de Equivalência Patrimonial -556.012 -1.294.423

4.01.01.05 Juros e Variações Monetárias - L Prazo -15.772 -40.410

4.01.01.06 Impostos Federais Diferidos -3.926 13.338

4.01.01.07 Provisões para Perdas Operacionais -50.001 -101.861

4.01.01.08 Amortização de Ágio na Aquisição 13.545 35.286

4.01.01.09 Provisão para Recuperação de RTE 0 0

4.01.01.10 Obrigações Pós-Emprego 3.136 9.408

4.01.02 Variações nos Ativos e Passivos 56.394 1.106.634

4.01.02.01 Créditos Tributários 13.577 25.646

4.01.02.02 Tributos Compensáveis -1.042 14.095

4.01.02.03 Dividendos recebidos de controladas 13.725 1.159.294

4.01.02.04 Depósitos Judiciais -23.720 -23.718

4.01.02.05 Outros Créditos 4.309 25.029

4.01.02.06 Provisões para Contigências 21.175 -102.334

4.01.02.07 Fornecedores -2.709 -13.132

4.01.02.08 Tributos e Contribuição Social 35.611 50.347

4.01.02.09 Salários e Contribuições Sociais -3.093 -5.374

4.01.02.10 Empréstimos e Financiamentos 1.712 -2.383

4.01.02.11 Obrigações Pós-Emprego -2.553 -7.329

4.01.02.12 Outros -598 -13.507

4.01.03 Outros 0 0

4.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 3.452 -730.383

4.02.01 Em Investimentos 3.353 -729.996

4.02.02 No Imobilizado 99 584

4.02.03 No Intangível 0 -971

4.03 Caixa Líquido Atividades Financiamento -1 -485.124

4.03.01 JCP e Dividendos -1 -466.727

4.03.02 Recebimento de Quotas do FIDC 0 0

4.03.03 Redução de Capital 0 0

4.03.04 Pagamentos de Empréstimos e Financ. 0 -18.397

4.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes 0 0

4.05 Aumento(Redução) de Caixa e Equivalentes 4.034 -224.349

4.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 428.321 656.704

4.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 432.355 432.355

Valor Acumulado do Atual Exercício 

01/01/2010 a 30/09/2010
Código da Conta: Descrição da Conta:

Valor do Trimestre Atual 

01/07/2010 a 30/09/2010

Demonstração do Fluxo de Caixa 2010/3 - Cemig

Demonstração do Fluxo de Caixa (x R$ 1000)
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Anexo 9: Balanço Patrimonial (Ativo) (2010 e 2011) – Em milhares em reais 

 
Fonte: www.ri.cemig.com.br 
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Anexo 10: Balanço Patrimonial (Passivo) (2010 e 2011) – Em milhares em reais 

 
Fonte: www.ri.cemig.com.br  
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