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RESUMO 

 

 

O objetivo deste trabalho foi mostrar o potencial ganho a ser alcançado por empresas 

brasileiras caso apliquem a metodologia de meta de capital de giro zero Com esse 

objetivo, foram selecionadas as principais empresas brasileiras do setor siderúrgico 

que tiveram seus resultados publicados no site do Bovespa no ano encerrado em 31 

de Dezembro de 2008. O ganho simulado foi medido através da aplicação dos 

indicadores econômicos EVA – Valor Econômico agregado e ROCE – Retorno do 

Capital Empregado Os resultados da pesquisa comprovaram excelentes ganhos em 

criação de valor a partir de reduções sistemáticas nas necessidades de capital de giro 

das empresas selecionadas, e demonstraram que, mesmo sem atingir a meta do 

capital de giro zero, a mesma é motivadora e recompensadora tanto para o caixa 

quanto para o bolso do acionista. 

 

Palavras chave: Capital de giro, Necessidade de capital de giro zero, EVA, ROCE, 

RCE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to show the potential earnings to be reached by 

Brazilian companies in case they apply the methodology to target the zero working 

capital need.  With that aim, the main Brazilian companies of the metallurgical sector 

that had their results published in the Bovespa´s website in the year ended on 

December 31, 2008, were selected.  The simulated earnings were measured through 

the application to economic indicators EVA–Value Economic Added and ROCE –

 Return on Capiital Employed. The results of the research confirmed relevants value 

creation from systematic reductions in the working capital needs of the selected 

companies, and they demonstrated that, even without reaching the zero working 

capital target, pursuing this goal is a motivating and a rewarding factor, vis-à-vis the 

company’s cash and the shareholder's pocket.   

  

Keywords: Working capital, zero working capital need, EVA, ROCE, RCE. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A globalização trouxe maior dinamismo e qualidade ao comércio mundial, mas 

também impôs a necessidade de controles de gestão cada vez mais aprimorados, 

de forma a atender aos preços ditados pela maior concorrência entre empresas 

agora inseridas nesse contexto. Um perfeito planejamento financeiro fornece 

subsídios para uma administração eficiente onde a busca pela maximização de valor 

seja possível. Não obstante, é necessária, além do lucro, uma adequada geração de 

caixa, evitando a necessidade de incorrer em custos adicionais de juros, devido à 

captação de recursos para cobertura de elevadas necessidades de capital de giro. 

 

É comum, em períodos de estabilidade e prosperidade econômica, as empresas se 

descuidarem e até mesmo relegar a segundo plano a administração da sua 

necessidade de capital de giro.  

 

No entanto, inexoravelmente, as crises financeiras acontecem. Elas fazem parte dos 

ciclos econômicos de qualquer país, ou seja, após períodos de crescimento irão 

acontecer períodos de recessão, e eles poderão ser mais fortes ou mais fracos, 

dependendo da base estrutural do país. 

 

Nesse momento, o crédito diminui ou até mesmo desaparece, os clientes se 

retraem, se adaptando aos novos fluxos de suas vendas, e os fornecedores passam 

a ser menos tolerantes com os prazos antes oferecidos. É quando o caixa volta a ser 

a prioridade das empresas. 

 

É nessa hora que os executivos passam a fazer uma análise mais fria e detalhada 

da administração do seu capital de giro. É bem provável que haja um grande volume 

de capital aplicado em recebíveis e estoques, capital esse que poderia ser revertido 

em caixa, se a empresa revisse suas práticas e políticas de administração. 

 

O capital de giro, apesar de representar em media, de 30% a 40% do total de ativos 

de uma empresa, conforme Gitman (2001, p.459), exige um esforço muito maior na 
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sua administração do que aquele despendido pelo administrador financeiro na 

administração do capital fixo. 

 

Em função das diversas mudanças enfrentadas por uma empresa, com impactos 

diretos no seu capital de giro, o mesmo precisa de acompanhamento de forma 

permanente. Já a atenção requerida pelo capital fixo  não é, de um modo geral, tão 

dinâmica, uma vez que os fatos capazes de afetá-lo acontecem com uma freqüência 

bem menor. 

 

O nível do resultado econômico de uma empresa advém da forma como ela gere a 

fabricação e comercialização dos seus produtos.  No entanto, o mesmo produto que 

economicamente traz um resultado positivo para a empresa, financeiramente pode 

ocasionar necessidades adicionais de capital de giro com impacto imediato no fluxo 

de caixa. Isso acontece quando o fluxo de pagamento dos gastos necessários à sua 

fabricação e comercialização ocorre anteriormente ao efetivo recebimento da venda. 

Contrariamente, um produto que tenha o recebimento de sua venda anterior aos 

pagamentos de seus gastos se transforma em um gerador adicional de caixa, ou 

seja, ao invés de exigir investimentos de recursos para suas atividades, ele passa a 

disponibilizar esses recursos. Na primeira situação, quando existe a necessidade de 

buscar recursos adicionais para manutenção das atividades, estes possuem um 

custo, seja de captação, seja de oportunidade, no caso da empresa estar 

capitalizada.  Sendo assim, a necessidade de capital de giro de um produto acaba 

impactando sobre a própria rentabilidade. 

 

Os problemas gerados na administração do capital de giro exigem os maiores 

esforços do administrador financeiro, principalmente a formação e financiamento dos 

estoques, o gerenciamento das contas a receber e a administração dos déficits de 

caixa. 

 

Na busca da sobrevivência, a empresa acaba sendo conduzida pelos problemas de 

gestão do capital de giro e, normalmente, nestes casos, tende a sacrificar seus 

objetivos de longo prazo. Os empresários conhecem bem este dilema, onde grande 

parte do tempo é consumido "apagando incêndios", onde o foco mais perigoso 

reside no capital de giro. 
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Nesse sentido, as incertezas e fragilidades verificadas em momentos de crises 

refletem no desempenho do capital de giro de cada empresa. As que possuem uma 

administração otimizada do capital de giro são menos propensas aos efeitos 

negativos do que as demais. Concomitantemente, existe também a questão se as 

empresas utilizarão o capital de giro como forma de melhorar seus negócios, reduzir 

custos, melhorar o serviço e melhorar a administração de risco. 

Assim, a administração eficiente do capital de giro oferece às empresas a 

oportunidade de não somente melhorar caixa, custos e serviços, mas também ser 

mais ágil e flexível em condições de mudanças bruscas econômicas e financeiras 

que possam afetá-las, ou seja, o tratamento adequado do capital de giro possibilita 

que sua necessidade seja otimizada, evitando que grandes montantes de recursos 

financeiros, de terceiros ou próprios, sejam desnecessariamente investidos nas 

operações. 
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2 - PROBLEMÁTICA 

 

 

Para as empresas onde não existe simultaneidade nas entradas e saídas das 

atividades, o montante de recursos de curto prazo aplicado deve ser no mínimo 

suficiente para cobrir seu ciclo financeiro. Na eventualidade do capital de giro 

aplicado na organização ser inferior ao ciclo de caixa, a empresa será obrigada a 

descontar títulos ou tomar empréstimos, comprometendo seu desempenho futuro. A 

intervenção dos gestores, diagnosticando e tentando identificar o que está gerando 

esta falta de caixa se torna urgente. Se ele não tiver conhecimento sobre capital de 

giro, atuará sobre diversas variáveis, mas irá continuar inerte frente à causa real do 

problema. Neste caso, sem gerir corretamente os prazos de recebimento, estoques 

e pagamento, os gastos com encargos financeiros aumentarão consideravelmente, a 

empresa perderá crédito com fornecedores e instituições financeiras, indo à falência. 

 

Mesmo que a empresa possua recursos próprios suficientes para amparar suas 

operações, continua existindo o custo de oportunidade, uma vez que este capital 

poderia estar sendo aplicado em outro investimento mais rentável. É devido a esse 

custo, seja de encargos financeiros, seja de oportunidade, que deve se buscar a 

redução sistemática no investimento em capital de giro. 

 

Este estudo tem por objetivo evidenciar como a necessidade de capital de giro de 

uma empresa afeta sua rentabilidade e criação de valor, bem como a possibilidade 

da mesma passar a ter uma maior disponibilidade de caixa à medida que direcionar 

seus esforços no sentido de se alcançar a necessidade zero de capital de giro. 
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3 - JUSTIFICATIVA 

 

 

O capital de giro das empresas tem sido assunto de inúmeros debates e artigos, 

seja por gerentes e diretores de diversas áreas, seja por pesquisadores profissionais 

e acadêmicos. Buscando a máxima eficiência, as organizações procuram minimizar 

a necessidade de investimento em giro.  São diversas as ferramentas utilizadas que 

visam reduzir os prazos de estoques e recebimento, como o Just in time, o aumento 

da tecnologia, a utilização do Vendor, a maior rigidez na política de cobrança, entre 

tantas outras. Para a aplicação do instrumento certo sobre a variável certa, torna-se 

necessário realizar uma análise mais específica do capital de giro.  

 

Existindo uma concorrência cada vez mais forte, as necessidades organizacionais 

de uma empresa exigem uma resposta imediata e adequada para adaptação às 

exigências do mercado por uma diversidade cada vez maior de produtos, bem como 

por qualidade e preço. O ciclo financeiro é de extrema relevância para a gestão das 

empresas, pois além de afetar a solvência das organizações, também influencia a 

margem de contribuição do produto.  

 

Nesse sentido, uma empresa que consiga administrar adequadamente sua 

necessidade de capital de giro, estará sempre um ou mais passos à frente da 

concorrência que não lhe acompanhar, conseguindo com isso um diferencial 

competitivo que, com certeza, poderá permitir a absorção de fatias maiores do 

mercado onde estiver inserida.  

 

A proposta deste estudo é evidenciar como a necessidade de capital de giro de uma 

empresa pode deixar de ser um problema para se transformar em fonte de recursos 

próprios, à medida que a mesma tentar se aproximar, com o uso de adequados 

padrões de gerenciamento, do objetivo do capital de giro zero. 

 

A pesquisa responderá à questão apresentada: É possível alcançar a meta do 

capital de giro zero? Seria uma utopia, ou o simples fato de estabelecer e buscar 
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essa meta apresentaria o resultado de criação de valor e conseqüente aumento da 

geração de caixa das empresas? 
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4 - OBJETIVO GERAL 

 

 

Demonstrar o ganho potencial conseguido por empresas seguidoras da metodologia 

de busca do capital de giro zero. 

  

 

4.1 - Objetivos específicos 

 

a. Selecionar 03 empresas de capital aberto de maior destaque em setor de 

atividades econômica específica, que publicaram seus resultados no site da 

BOVESPA, no exercício de 2008, coletando as informações contábeis necessárias 

aos objetivos da pesquisa, com ênfase na montagem de suas necessidades de 

capital de giro simplificada (Contas a receber + estoques – fornecedores).  No caso 

foram selecionadas empresas do setor siderúrgico nacional em função de 

experiência do autor na área. 

 

b. Consolidar os demonstrativos, elaborando projeções pré-definidas de redução na 

necessidade de capital de giro, comparando os resultados econômicos encontrados 

entre si, e verificando, através dos indicadores econômicos EVA e RCE, os valores e 

percentuais de redução conseguida. 
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5 - REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Segundo Assaf (2002) a responsabilidade de um administrador financeiro não é 

somente a geração de resultados econômicos. Essa é somente uma parte, pois a 

viabilidade financeira da empresa talvez ocupe um percentual maior, em virtude 

principalmente do risco de se tornar inadimplente no curto prazo, inviabilizando 

dessa forma até mesmo excelentes margens de lucros obtidas. Sob esse ponto de 

vista, a gestão do capital de giro, a qual se caracteriza pelas decisões financeiras de 

curto prazo, é fundamental para reduzir riscos de insolvência, exigindo 

monitoramento constante e a busca incessante de estratégias visando não só a sua 

manutenção em níveis adequados e suportáveis, como principalmente a sua 

redução constante. 

 

As estratégias formuladas pela empresa são as referências para todas as decisões 

em todos os seus níveis. Como exemplo, a opção pelo crescimento das vendas 

deve fazer parte de um conjunto de estratégias definidas para conseguir algum 

resultado organizacional relevante. Uma vez definida esta questão as decisões em 

todos os escalões da estrutura devem estar coerentes com as estratégias da 

empresa. Assim, uma opção pelo crescimento será fonte de inspiração para as 

decisões relativas à administração do capital de giro. 

 

 

5.1 - Estratégias financeiras 

 

De acordo com Michael Porter (2009), fazer estratégia significa: 

1. Dar uma direção aos esforços da organização. 

2. Definir prioridades. 

3. Posicionar-se em relação aos concorrentes. 

4. Apresentar um plano que, se executado de modo eficaz, levará a uma vantagem 

competitiva. 

5. Definir o AONDE se quer ir e o COMO chegar ate lá. 
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Entre os objetivos mais comuns da área financeira que exigem definição de 

estratégias para o seu alcance está a taxa de dividendos das ações da empresa, o 

percentual do retorno sobre o capital investido, a estabilidade dos ganhos anteriores 

e os índices de eficiência financeira. Em outros termos estão alguns dos aspectos 

funcionais estratégicos da empresa, conforme apresenta Quadro 1. 

 

QUADRO 1 – Aspectos funcionais estratégicos das empresas 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1990) 

 

Os administradores de empresas têm como problemas comuns na área financeira a 

inexistência de controles financeiros ou a sua inadequação, a falta de previsão e 

controle de vendas (o que permitiria a realização do planejamento financeiro), 

ausência de uma sistemática de compras (o que dificulta a administração do capital 

de giro) e a falta de mão de obra especializada. O Quadro 2 apresenta exemplos de 

problemas funcionais incluindo exemplos da área financeira. 

 

QUADRO 2 – Exemplos de problemas funcionais das empresas 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1990) 

 

Definir estratégias na área financeira, portanto, seria definir quais os objetivos e 

aspectos funcionais pretendem-se alcançar e quais problemas prioritariamente 

resolver.  

 

ÁREAS ASPECTOS FUNCIONAIS ESTRATÉGICOS

Finanças • Levantar capital a médio e longo prazos

• Levantar capital a curto prazo

• Propiciar retorno competitivo ao acionistas

ÁREAs EXEMPLOS DE PROBLEMAS

Finanças • Excessiva tributação / Juros Elevados

• Falta de Capital de Giro, Baixa margem de lucro

• Inadimplência
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Adicionalmente, além destas definições as estratégias devem definir como se 

pretende conseguir estes resultados. 

 

Na área financeira, o planejamento e as finanças de curto prazo constituem 

elemento importante para a definição destas estratégias. 

 

Em termos de política financeira de curto prazo seria composta por dois elementos: 

a magnitude do investimento em ativo circulante e o financiamento do ativo 

circulante. A primeira questão envolve o tipo de política adotada, se flexível ou 

restritiva e suas características podem ser observadas no Quadro 3. 

 

QUADRO 3 – Características das políticas financeiras 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de Ansoff (1990) 

 

A segunda questão envolve as políticas alternativas de financiamento do ativo 

circulante, o que permite estratégias diferentes tais como reserva de caixa, 

casamento de prazos ou estrutura de caixa. 

 

 

5.2.  Capital de giro 

 

 

5.2.1 – Definição do capital de giro  

 

De acordo com Brigham e Weston (2000), o termo capital de giro teve origem com 

os antigos mascates ianques, que carregavam suas carroças com mercadorias e 

percorriam suas rotas vendendo seus artigos. A mercadoria era chamada de capital 

POLÍTICA FLEXÍVEL POLÍTICA RESTRITIVA

Manutenção de saldos elevados de Manutenção de saldos reduzidos de

caixa e títulos negociáveis caixa e nenhum investimento em títulos

negociáveis.

Investimentos elevados em estoques Pequenos investimentos em estoque

Concessão de crédito em condições A não realização de vendas a prazo e,

liberais, resultando em nível elevado de portanto, nenhum investimento em

contas a receber contas a receber.
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de giro, pois era o que o mascate vendia (girava) para gerar seus lucros. A carroça e 

o cavalo eram financiados com capital próprio, compondo os ativos fixos do 

mascate, porém o capital para a compra das mercadorias era financiado pelos 

bancos e eram chamados de empréstimos para capital de giro, que deveriam ser 

saldados ao fim de cada viagem para a continuidade do crédito. 

 

Percebe-se que já naquela época o capital de giro representava um elemento 

importante para a economia, pois eram destinados recursos que os mascates 

necessitavam para financiar suas atividades operacionais e dar continuidade aos 

seus negócios. Dentro dessa ótica, Gitman (2005, p. 510) conceitua capital de giro 

como ―os ativos circulantes que sustentam as operações do dia-a-dia das 

empresas‖. 

 

A administração do capital de giro abrange a administração das contas 
circulantes da empresa, incluindo ativos e passivos circulantes, além de ser 
um dos aspectos mais importantes da administração financeira considerada 
globalmente, já que os ativos circulantes representam cerca de 50% do ativo 
total, e perto de 30% dos financiamentos totais são representados pelo 
passivo circulante nas empresas industriais; uma empresa precisa manter 
nível satisfatório de capital de giro e os ativos circulantes das empresas 
devem ser suficientemente consideráveis, de modo a cobrir os seus 
respectivos passivos circulantes, garantindo-se assim, razoável margem de 
segurança. (GITMAN, 2004, p. 259) 

 
 

Silva (2002, p. 35) argumenta que ―o capital de giro representa os recursos 

demandados por uma empresa para financiar suas necessidades operacionais, que 

vão desde a aquisição de matérias-primas (mercadorias) até o recebimento pela 

venda do produto acabado‖. Portanto, a administração do capital de giro engloba 

decisões de compra e venda bem como também as mais diversas atividades 

operacionais e financeiras de uma empresa, garantindo uma adequada realização 

de sua política de estocagem, compras, produção e vendas. 

 

Uma empresa, para o andamento perfeito de suas operações, depende basicamente 

de dois tipos de ativo: os de renovação lenta, como instalações, equipamentos e 

imóveis – ativo permanente – e os de renovação rápida, como estoques e contas a 

receber. Os ativos de renovação rápida são também denominados de capital de giro. 
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Os itens que compõem o capital de giro englobam os bens e direitos que a empresa 

pode converter em caixa dentro do prazo de um ano. Dentre estes bens estão: o 

próprio caixa, que é a reserva de capital disponível em contas correntes ou em 

espécie; duplicatas a receber; estoques e as despesas pagas antecipadamente. Os 

passivos circulantes são todas as dívidas ou obrigações que a empresa deve pagar 

dentro do prazo de um ano, como fornecedores, salários, aluguéis, impostos, 

encargos sociais, etc. 

 

O termo capital de giro relaciona-se ao giro dos ativos circulantes.  Conforme Di 

Agustini (1999), cada componente do capital de giro é rapidamente convertido em 

outros ativos. Esta transformação ocorre desde a aquisição de matérias-primas, 

passando por produtos acabados, contas a receber, até que os recursos voltem ao 

caixa novamente. O ciclo descrito é apresentado na figura 1, sendo também 

conhecido como ciclo de caixa. 

 

FIGURA 1 – Ciclo de caixa 

 

 

Fonte: Adaptado de Sanvicente (1995, p. 121) 
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―O capital de giro representa os recursos demandados por uma empresa para 

financiar suas necessidades operacionais, que vão desde a aquisição de matérias-

primas (mercadorias) até o recebimento pela venda do produto acabado‖. (SILVA, 

2002, p. 35). 

 

Para Dorabella (1995, p. 102), capital de giro ―são os recursos financeiros aplicados 

pela empresa na execução do ciclo operacional de seus produtos, recursos estes 

que serão recuperados financeiramente ao final deste ciclo‖.  

 

Para Fleuriet et al. (2003, p. 12), ―o capital de giro é um conceito econômico 

financeiro e não uma definição legal, constituindo uma fonte de fundos permanente 

utilizada para financiar a necessidade de capital de giro da empresa‖. 

 

Mehta (1978) apresenta três características do capital de giro, quais sejam: curta 

duração, rápida transformação e formas inter-relacionadas, formas de ativos e 

sincronização dos níveis de atividade. 

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) mostram que o capital de giro pode ser interpretado 

como o uso das fontes de longo prazo que não foram aplicadas nos ativos de longo 

prazo.  

 

Sendo assim, o mesmo pode ser mensurado, conforme a equação 1, pela diferença 

entre o passivo permanente e o ativo permanente.  

 

CG = PP – AP     ( Eq.1 )  

 

Onde:  CG = Capital de giro;  

            PP = Passivo permanente;  

AP = Ativo permanente.  

 

O capital de giro aqui evidenciado resulta no mesmo valor do capital de giro líquido 

do Modelo Tradicional, o qual corresponde ao ativo circulante menos o passivo 

circulante. De acordo com Braga (1995), o descompasso entre os fluxos de 

pagamentos e de recebimentos deverá ser coberto pelo capital de giro líquido. 
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Quanto maior for a necessidade de capital de giro, maiores deverão ser os recursos 

próprios e de terceiros aplicados nas operações. Estes recursos possuem um custo, 

seja de captação, seja de oportunidade, no caso da empresa estar capitalizada.  

 

Existem dois modelos de gestão do capital de giro: o Modelo Tradicional e o Modelo 

Dinâmico. Os dois apresentam uma série de divergências entre si.  

 

 

5.2.2 - Gestão do capital de giro 

 

Pesquisas desenvolvidas por Deloof (2001) e García-Teruel e Martínez-Solano 

(2006), através de estudos empíricos semelhantes, o primeiro na Bélgica e o outro 

na Espanha, mostram que a gestão do capital de giro é um componente importante 

da gestão financeira. Ambos chegam à conclusão que o administrador pode e deve 

criar valor ao acionista por meio da gestão de prazos, a partir da constatação de que 

a redução do ciclo de caixa melhora sensivelmente a rentabilidade da empresa.  

 

Devido às rápidas mutações que ocorrem nos itens do ativo circulante, a gestão do 

capital de giro é extremamente dinâmica, exigindo a atenção diária dos executivos. 

De acordo com Braga (1991), qualquer falha nesta área de atuação poderá 

comprometer a solvência da empresa prejudicando sua rentabilidade.  As contas 

não podem ser pagas com estoques ou com as duplicatas a receber. Dessa forma, 

uma administração ineficiente do capital de giro vai com certeza resultar em graves 

problemas de liquidez e até insolvência.  

 

De acordo com Belt (1979, p.44), ―a política de administração do capital de giro é um 

conjunto de princípios e planos que estabelece um curso de ação para lidar com 

ativos e passivos correntes‖. 

 

Conforme Braga (1991, p.1), ―a administração do capital de giro constitui um 

processo de planejamento e controle dos recursos financeiros aplicados no ativo 

circulante das empresas‖. 
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Para Fleuriet et al. (2003, p. 12), ―o capital de giro é um conceito econômico 

financeiro e não uma definição legal, constituindo uma fonte de fundos permanente 

utilizada para financiar a necessidade de capital de giro da empresa‖. 

 

Mehta (1978) apresenta três características do capital de giro, quais sejam: curta 

duração, rápida transformação e formas inter-relacionadas, formas de ativos e 

sincronização dos níveis de atividade. 

 

Portanto, constata-se que a administração do capital de giro tem por objetivo 

administrar cada uma das contas de ativo e passivo circulantes da empresa, de 

forma a manter, considerando a visão da empresa em termos do binômio liquidez e 

rentabilidade, um nível mínimo aceitável de capital circulante líquido, este 

representado pela diferença entre ativos e passivos circulantes ou pela diferença 

entre ativos e passivos não-circulantes, conforme propõe Fleuriet et al. (2003). 

 

 

5.2.3 - Gestão do ciclo financeiro  

 

Um ciclo de caixa positivo, que é o caso da maioria das empresas, implica em um 

custo financeiro ou de oportunidade, além dos riscos de falta de liquidez. Smart, 

Megginson e Gitman (2004) recomendam que, a fim de contribuir positivamente para 

o objetivo de maximização da riqueza do acionista, o administrador financeiro deve 

gerir as atividades de curto prazo da empresa de uma forma que encurte o ciclo 

financeiro. Desta forma, o gestor poderá alocar os recursos em investimentos de 

longo prazo que geram um retorno maior.  

 

A fim de encurtar o ciclo financeiro, Smart, Megginson e Gitman (2004) sugerem as 

seguintes metas:  

 

• Aumentar o giro dos estoques o máximo possível, sem que ocorra a falta de 

material que resulte em perda de vendas;  

 

• Acelerar ao máximo o recebimento de duplicatas, sem perder vendas por elevada 

pressão das técnicas de cobrança;  
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• Retardar ao máximo o pagamento de contas, sem prejudicar o crédito da empresa 

perante o mercado.  

 

Sanvicente (1995) adverte que estas três metas envolvem vários departamentos da 

empresa.  Se o gestor financeiro desejar aperfeiçoar os prazos de estoques 

recebimento e pagamento deverá negociar com os departamentos de produção, 

marketing e compras respectivamente.  

 

O gerenciamento do tempo das atividades, segundo Padoveze (2003), deve ser 

contínuo e ininterrupto na busca do menor período possível. O gestor deve 

acompanhar e controlar os prazos, sendo todos eles objetos de políticas específicas 

para se obter sua redução. Além disso, a busca de novas alternativas e técnicas de 

gestão tornam-se fundamental para a redução constante do ciclo financeiro.  

 

 

5.2.4 – Capital de giro simplificado 

 

O termo ―Capital de Giro simplificado‖ utilizado neste trabalho de pesquisa diz 

respeito ao Capital de Giro Operacional Líquido CGOL, que, segundo Brigham & 

Ehrhardt (2007, p. 836) é definido como o ativo circulante operacional menos o 

passivo circulante operacional. Geralmente o CGOL é igual a caixa, contas a 

receber e estoques, menos fornecedores e provisões. 

 

Para elaboração dos cálculos necessários a essa pesquisa, não serão utilizados os 

valores de caixa nem as provisões do passivo circulante. O primeiro por se tratar de 

conta descontínua ou errática e, segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), não se 

enquadrarem no conceito de conta operacional (Análise dinâmica do Capital de 

Giro), e os segundos por se tratarem de contas que efetivamente não participam do 

financiamento das contas operacionais do Ativo em virtude de sua curta 

durabilidade. (Salários a pagar, impostos a pagar, etc.). 

 

 

5.2.5 - O modelo tradicional  
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A apresentação do balanço patrimonial com sua separação vertical entre ativo e 

passivo, considera o primeiro como aplicações ou uso de fundos, enquanto que o 

segundo é considerado como as origens ou fontes de recursos.  Já a classificação 

horizontal apresenta no ativo e passivo circulantes, as contas que irão se realizar no 

período de até um ano.  

 

Pelo método tradicional, a análise de liquidez da empresa é realizada basicamente 

através de indicadores como o índice de liquidez corrente (ativo circulante dividido 

pelo passivo circulante), índice de liquidez seca (ativo circulante menos estoques 

dividido pelo passivo circulante) e índice de liquidez imediata (ativo circulante 

disponível dividido pelo passivo circulante) (Theiss Júnior; Wilhelm, 2000). Conforme 

o Modelo Tradicional, quanto maiores os índices, maior será o grau de solvência da 

empresa.  Estes indicadores são comparados com indicadores passados da 

empresa e também com os indicadores de demais empresas que atuam no mesmo 

setor.  

 

Braga (2001) critica o modelo, argumentando que as ferramentas tradicionais de 

análise de balanços mostram apenas posições estáticas verificadas nas 

demonstrações contábeis, gerando mais dúvidas do que certezas. De acordo com o 

mesmo autor, as informações superficiais obtidas por estes meios convencionais 

torna temerária a inferência sobre a situação futura de uma empresa.  

 

 

5.2.6 - a crítica ao modelo tradicional  

 

O modelo tradicional é criticado por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), que afirmam que 

os índices de liquidez são, na realidade, índices de solvência. Ou seja, seria 

necessário que a empresa interrompesse suas operações para que o capital de giro 

líquido fosse considerado uma folga financeira.  Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 78) 

afirmam que ―A análise dos índices de liquidez é, então, insuficiente e, às vezes, 

perigosa.‖  

 

Silva (2001) questiona o Modelo Tradicional argumentando que para uma empresa 

em funcionamento é possível encontrarmos CG negativo com boa liquidez, como 
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ocorre com muitos supermercados, os quais geralmente compram a prazo e vendem 

à vista.  Por outro lado, uma empresa pode ter CG positivo e apresentar dificuldade 

financeira, dependendo da amplitude do descasamento entre pagamentos e 

recebimentos referentes às suas operações.  

 

Theiss Júnior e Wilhelm (2000) fazem uma análise comparativa entre o Modelo 

Tradicional e o Modelo Dinâmico, chegando à conclusão de que o segundo oferece 

parâmetros que melhoram significativamente a qualidade da análise da situação 

financeira da empresa, uma vez que permite verificar oscilações e as tendências 

evolutivas da NCG e do CG. Com tais informações, o gestor pode avaliar com uma 

precisão superior os limites para sustentar as atividades da empresa com 

segurança.  

 

 

5.2.7 - o modelo dinâmico  

 

O Modelo Dinâmico foi desenvolvido no Brasil no final dos anos 70 por Michel 

Fleuriet, Ricardo Kehdy e Georges Blanc.  Ele também ficou conhecido como 

Modelo Fleuriet, Análise Avançada do Capital de Giro, Análise Dinâmica do Capital 

de Giro, entre outros.  

 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), embora a classificação horizontal 

tradicional das contas do balanço patrimonial ofereça uma série de vantagens, ela 

se mostra inadequada para uma análise dinâmica da situação econômico-financeira 

das empresas. Algumas contas, como clientes e estoques, que, não obstante para o 

Modelo Tradicional sejam considerados como realizáveis e o gestor possa se utilizar 

delas assim que as mesmas se transformarem em caixa, tal fato só irá se 

concretizar com o fechamento da empresa. Essa lógica reside no fato de que, 

segundo Theiss Júnior e Wilhelm (2000), um item de estoque ao ser vendido, 

necessitará ter sua reposição efetivada imediatamente para que seja mantido o nível 

de produção.  
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Esta interpretação da existência de contas no ativo e no passivo que se renovam 

constantemente quando a empresa continua em operação, leva Fleuriet, Kehdy e 

Blanc (2003) a proporem uma nova classificação horizontal para as contas:  

 

•Permanentes ou não cíclicas.  

Exemplo: realizável no longo prazo, investimentos, reservas de lucros, etc.;  

•De movimento contínuo ou cíclico.  

Exemplo: estoques, clientes, fornecedores, etc.;  

•Descontínuas ou erráticas.   

Exemplo: disponível, títulos negociáveis, duplicatas descontadas, etc.  

 

Com essa nova classificação fica possível verificar que as contas do ativo e do 

passivo circulantes são separadas em duas; um grupo contém as contas que se 

relacionam com o ciclo operacional da empresa (contas cíclicas), e outro grupo não 

(contas erráticas).  

 

Os ciclos da empresa representam o encadeamento de um conjunto de movimentos, 

pressupostamente ordenados, quais sejam de compra produção e venda de um 

determinado bem ou serviço, destinando-se a obtenção de um resultado ligado a 

objetivos sociais previamente estabelecidos.  

 

Contudo, a seqüência determinada é irreversível: a empresa deve, inicialmente, 

proceder à aquisição de matérias-primas, produtos intermediários, serviços, etc., 

utilizando o insumo e a mão-de-obra, em conjunto com o equipamento disponível, 

iniciando assim, o processo de produção. Os produtos finais obtidos nesta etapa 

são, então, comercializados, originando uma entrada de recursos para a empresa, 

que pode ser no ato da operação ou uma promessa de recebimento futuro. 

 

De acordo com Assaf Neto e Silva (2002), o ciclo operacional tem início na aquisição 

de matéria-prima e se finaliza no recebimento da venda do produto final. O mesmo 

pode ser mensurado pela soma do prazo médio de estocagem mais o prazo médio 

de recebimento.  
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O ciclo econômico se refere unicamente ao período entre a compra dos materiais e 

a respectiva venda, sendo igual ao prazo médio de estoques. Já o ciclo financeiro, 

ou ciclo de caixa, é descrito por Silva (2001) como o período necessário para que os 

recursos retornem ao caixa, desde o pagamento aos fornecedores, até o 

recebimento da venda.  Ele pode ser mensurado pela diferença entre o ciclo 

operacional e o prazo médio de pagamento. Na figura 2, é possível verificar a 

diferença entre os três ciclos.  

 

FIGURA 2 – Ciclos operacional, econômico e financeiro 

 

Fonte: adaptado de Braga (1991, p. 4) 

 

 

5.2.8 - análise dinâmica do capital de giro 

 

Ao conceito clássico de Capital de Giro Líquido (CGL), Fleuriet et al. (2003) 

acrescentou os conceitos de Necessidade de Capital de Giro (NCG) e Saldo de 

Tesouraria (T). Para tanto, as contas do ativo e passivo foram reclassificadas 

conforme a realidade dinâmica das empresas em análise, de acordo com o seu 

ciclo. Determinadas contas, quando analisadas isoladamente ou relacionadas ao 

conjunto de outras contas, apresentam movimentação tão lenta que, em uma análise 

de curto prazo, podem ser consideradas como permanente ou não cíclicas. Não 

obstante, outras contas estão relacionadas com o cíclico operacional do negócio e 

apresentam um movimento contínuo e cíclico. 

 

Para utilização do modelo dinâmico de análise financeira, torna-se necessário a 

reclassificação das contas do balanço patrimonial em circulantes e não-circulantes. 
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O grupo dos circulantes se subdivide em ativos e passivos circulantes operacionais 

ou cíclicos e ativos e passivos circulantes financeiros ou erráticos. O grupo dos 

ativos não-circulantes é composto pelos ativos realizáveis no longo prazo e ativos 

permanentes, enquanto o grupo de passivos não-circulantes é composto pelo 

passivo exigível a longo prazo e patrimônio líquido. 

 

Após essa reclassificação, têm-se as variáveis utilizadas na análise dinâmica do 

capital de giro, quais sejam:  

 

Necessidade de capital de giro (NCG);  

Saldo de tesouraria (T);  

Capital circulante líquido (CCL);  

Capital de giro próprio (CGP);  

Financiamento de longo prazo (FLP), e  

Termômetro da situação financeira (TSF). 

 

 

5.2.8.1 - Necessidade de capital de giro (NCG) 

 

Existe um descompasso na maioria das empresas, onde as saídas de caixa ocorrem 

antes das entradas de caixa, existindo uma constante necessidade de aplicação de 

fundos, que fica evidenciado pela diferença entre o valor das contas operacionais do 

ativo circulante e das contas operacionais do passivo circulante. O ativo circulante 

operacional (ACO) é o investimento que decorre das atividades de compras, 

produção, estocagem e vendas, enquanto o passivo circulante operacional (PCO) é 

o financiamento que decorre dessas atividades.  

 

O ACO compreende os saldos das contas relacionadas com as atividades 

operacionais, tais como: estoques, duplicatas a receber, despesas antecipadas, etc.  

 

O PCO é formado pelos passivos, normalmente de curto prazo, tais como: 

duplicatas a pagar, impostos incidentes sobre as operações, salários, taxas, 

contribuições sociais, contas a pagar diversas, etc. A diferença entre os 

investimentos (ACO) e financiamentos (PCO) oriundos das atividades da empresa 
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resulta no valor que a empresa necessita para financiar o giro, denominada 

Necessidade de Capital de Giro (NCG), conforme Equação 2. 

 

NCG = ACO – PCO           Eq.2 

 

Sendo a NCG positiva, a empresa tem necessidade de financiar o seu giro, através 

de fontes adequadas para tal fim. Quando NCG for negativa, a empresa tem mais 

financiamentos do que investimentos operacionais, evidenciando sobra de recursos 

para aplicação no mercado financeiro ou em suas atividades. Quando a NCG for 

igual a zero, a empresa não possui necessidade de financiamento para o giro. 

 

A NCG tem sua amplitude ligada diretamente à natureza e ao nível de atividades 

dos negócios da empresa, sendo sensível às modificações que ocorrem na 

economia. A natureza dos negócios determina seu ciclo financeiro, enquanto o nível 

de atividade é função das vendas.  

 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), quando o ciclo financeiro é positivo, ou 

seja, as saídas ocorrem antes das entradas de caixa, a operação da empresa cria 

uma necessidade de aplicação permanente de fundos.  No balanço patrimonial fica 

evidenciada essa diferença positiva entre os valores das contas cíclicas do ativo e 

das contas cíclicas do passivo, conforme a equação 3 abaixo.  

 

NCG = AC – PC         Eq. 3 

Onde:   

NCG = Necessidade de capital de giro;  

AC = Ativo cíclico;  

PC = Passivo cíclico.  

 

A NCG é função do ciclo de financeiro e do faturamento da empresa. Uma vez que 

ela mede o investimento operacional para manter a firma em funcionamento naquele 

determinado nível de vendas, o crescimento da produção faz com que seja 

necessário aporte de recursos nas várias contas cíclicas a fim de manter a empresa 

no novo patamar financeiro (Brasil e Brasil, 2001).  
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De acordo com Guerrini (2006), quando uma empresa dilata os dias para 

recebimento das vendas, ela acaba estimulando um incremento de suas receitas. 

Ocorrendo por um lado um efeito positivo sobre os resultados econômicos, deve 

também ser considerado o impacto gerado pelos créditos operacionais e pelos 

estoques sobre a necessidade de capital de giro, principalmente quando a empresa 

se encontre impossibilitada de obter novas fontes de financiamento.  

 

 

5.2.8.2 - Saldo de tesouraria (T) 

 

O saldo de tesouraria é definido como a diferença entre o ativo circulante financeiro 

(ACF) e o passivo circulante financeiro (PCF), conforme equação 4. 

 

T = ACF – PCF            Eq. 4 

 

Essa variável identifica o grau de utilização de recursos de terceiros de curto prazo 

para financiar as necessidades de capital de giro.  

 

O ACF tem uma natureza errática e é constituído por elementos essencialmente 

financeiros como caixas e bancos, aplicações financeiras, etc. O PCF também se 

comporta de maneira errática e abrange os empréstimos bancários de curto prazo, 

duplicatas descontas (reclassificada do ativo para o passivo circulante), dividendos a 

pagar, imposto de renda a pagar, títulos a pagar. De acordo com Assaf Neto e Silva 

(1997, p. 54), ―este grupo não denota qualquer comportamento preestabelecido, 

variando mais estritamente em função da conjuntura e do risco de maior ou menor 

liquidez que a empresa deseja assumir‖. 

 

Havendo insuficiência do capital circulante líquido para financiamento da 

necessidade de capital de giro, o saldo de tesouraria será negativo, ficando o 

passivo errático maior do que o ativo errático. Tal condição indica que a empresa 

está financiando parte de sua necessidade de capital e/ou o ativo permanente com 

recursos de curto prazo, elevando o risco de insolvência. Sendo o saldo de 

tesouraria positivo, fica demonstrado que a empresa dispõe de recursos de curto 
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prazo que poderão ser aplicados no mercado financeiro ou investidos nas suas 

operações.  

 

Entretanto, Fleuriet et al. (2003, p.14) chama atenção para T positivo e elevado: Um 

saldo de tesouraria positivo e elevado não significa necessariamente uma condição 

desejável para as empresa, pelo contrário, pode significar que a empresa não esteja 

aproveitando as oportunidades de investimento propiciadas por sua estrutura 

financeira, caso em que o saldo de tesouraria cresce por falta de uma estratégia 

dinâmica de investimentos. 

 

Alternativamente, T pode ser calculado pela diferença entre o capital circulante 

líquido (CCL) e a necessidade de capital de giro (NCG), ou seja: 

 

T = CCL – NCG         Eq. 5 

 

Para evitar que T permaneça constantemente negativo e crescente, torna-se de 

grande importância o acompanhamento da sua evolução. Caso a empresa não 

consiga que o seu autofinanciamento cresça em proporção igual ao crescimento da 

NCG, T se tornará cada vez mais negativo com o crescimento das vendas, 

acarretando o que Fleuriet et al. (2003) denominou de efeito tesoura. O efeito 

tesoura ocorre quando a empresa financia a maior parte da NCG com recursos de 

curto prazo. 

 

Para uma adequada situação financeira deve-se manter o CGL superior à NCG.  A 

diferença entre o CGL e a NCG é chamado de saldo de tesouraria. O mesmo 

resultado é obtido se calcularmos o saldo de tesouraria conforme a equação 6, onde 

o ativo errático é subtraído do passivo errático. Conforme Sanvicente (1995), este 

saldo funciona como um amortecedor entre as saídas e as entradas de caixa.  

 

T = AE – PE        Eq. 6 

Onde:   

T = Saldo de tesouraria;    

AE = Ativo errático;  

PE = Passivo errático.  
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A flexibilidade financeira de uma empresa é demonstrada pelo seu T. Sendo T 

negativo, significa que o CGL é insuficiente para financiar toda a NCG, havendo 

riscos de insolvência. Assim, se as fontes de longo prazo não são suficientes nem 

mesmo para financiar os ativos de longo prazo (caso em que o CGL é negativo), o 

ideal é que a NCG também seja negativa, mantendo o T positivo. Por outro lado, 

Assaf Neto (2002) adverte que quanto mais elevado for o T, mais a organização 

amplia sua folga financeira e reduz riscos de insolvência, em detrimento de um custo 

de oportunidade mais alto.  

 

 

5.2.8.3 - Autofinanciamento  

 

Segundo Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o autofinanciamento é o montante de 

recursos gerado pela empresa e mantido para seu financiamento interno.  Ele pode 

ser calculado através da equação 7, sendo o lucro retido mais depreciação e 

amortização, as quais não são saídas efetivas de caixa.  

 

Autofinanciamento = LR + Dep. + Amort.       Eq. 7 

 

Onde:   LR = Lucro retido;  

    Dep. = Depreciação;  

    Amort. = Amortização.  

 

Conforme Martins e Assaf Neto (1991), após um aporte inicial de capital de giro 

suficiente para cobrir o ciclo financeiro, a empresa será capaz de manter seu nível 

de atividade, obtendo um equilíbrio de recursos no curto prazo. No entanto, à 

medida que ocorre o crescimento das vendas, a necessidade de capital de giro 

aumenta, devendo idealmente ser suprida pelo autofinanciamento. Sendo assim, o 

autofinanciamento pode ser considerado o motor da empresa.  

 

 

5.2.8.4 - Efeito tesoura  
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Pode ocorrer que a NCG possa crescer em proporção maior que o 

autofinanciamento, quando ocorre um rápido aumento das vendas. Isso ocorrendo, 

pode o saldo de tesouraria se tornar cada vez mais negativo caso a empresa não 

aumente seu capital de giro através de fontes externas.  Este crescimento do saldo 

de tesouraria negativo foi chamado por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) de efeito 

tesoura, sendo também conhecido como overtrade. 

 

Segundo Assaf Neto (2002, p.200), ―o efeito tesoura é denominado quando uma 

empresa apresenta vários exercícios seguidos de um aumento da necessidade de 

capital de giro (NCG) superior ao do capital circulante líquido (CCL)‖. Também é 

identificado por um crescente saldo de disponível negativo. À medida que as 

necessidades cíclicas de giro são financiadas por dívidas de curto prazo, há um 

aumento na diferença entre o NCG e o CCL, agravando o mesmo.  

 

De acordo com Assaf Neto (2002), o efeito tesoura ocorre quando estão presentes 

as seguintes condições: 

 

a) Crescimento elevado do nível de atividade empresarial (overtrade); 

 

b) As relações entre a variação da NCG e as vendas mantêm-se substancialmente 

mais elevada do que a relação entre autofinanciamento sobre vendas, durante o 

período de crescimento das vendas, considerando que ambas as relações sejam 

positivas; 

 

c) Inflação, devido às perdas dos recursos em contas a receber, ganhos monetários 

sobre dividas, provocando distorções nos lucros e deteriorando os preços relativos. 

 

d) Desvio de recursos de giro para imobilizações. 

 

Dessa maneira, a empresa é forçada a buscar outras fontes de recursos, 

principalmente onerosas de curto prazo, influenciando negativamente o saldo de 

tesouraria. A análise do efeito tesoura nas indústrias é importante por demonstrar a 

liquidez da organização. 
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O efeito tesoura ou overtrade acontece quando uma empresa expande 
significativamente o nível de operações e vendas, sem o devido suporte de 
recursos para financiar o decorrente aumento da necessidade de capital de 
giro. Empresas que têm tesouraria negativa necessitam tomar recursos em 
curto prazo no sistema financeiro nacional, onde as taxas de juros são 
proibitivas. O resultado é um aumento insuportável de despesas financeiras, 
que poderá comprometer toda a organização e levar a um estado pré-
falimentar ou mesmo a um fechamento, se a situação não for entendida e 
replanejada. (RASOTO, 2003, p. 20). 

 

O ambiente externo de uma empresa oferece oportunidades de negócios para 

obtenção de bons resultados, mas oferece também ameaças, ou seja, overtrade. 

 

Overtrade e o ato de fazer negócios superiores aos recursos financeiros. Do 
ponto de vista financeiro overtrade indica que uma empresa vem efetuando 
grande volume de negócios, sem dispor de recursos adequados e suficientes 
para financiar suas necessidades de capital de giro. (SILVA, 2005, p. 447). 

 

O efeito tesoura é mais comum de ocorrer na fase inicial de pequenas e médias 

empresas, já que estas apresentam, mais comumente, evoluções bruscas de 

faturamento, e em geral possuem maior dificuldade de acesso a fontes externas de 

capital. Para evitar o efeito tesoura é necessário que a empresa planeje muito bem a 

evolução do seu saldo de tesouraria, a fim de que o acréscimo do volume de 

negócios seja suportado, ou pelo autofinanciamento, ou por recursos externos.  

 

Pelo Modelo Fleuriet, a solidez da empresa está baseada no T, o qual, segundo 

Brasil e Brasil (2001), mede o risco da empresa no curto prazo, resultando das 

decisões estratégicas tomadas ao nível dos componentes do capital de giro. A fim 

de estimar alterações na liquidez futura, ou seja, a variação do T faz-se necessário 

prever as variações da necessidade de capital de giro e as variações do capital de 

giro.  

 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) alertam que um T positivo e elevado não 

necessariamente significa uma condição desejável para as empresas. Uma vez que 

a aplicação em ativos circulantes possui, no máximo valor presente líquido igual a 

zero, a decisão do valor a ser mantido no T passará pelo dilema risco-retorno 

(Souza; Luporini; Souza, 1996). Quanto maior a folga financeira da empresa, menor 

será o risco de falência e menor será o retorno obtido.  
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FIGURA 3 – Efeito tesoura 

 

Fonte: Adaptado de FLEURIET, Michel et al. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Belo 
Horizonte: Consultoria Editorial/Fundação Dom Cabral, 1978. 

 

 

5.2.8.5 - Capital circulante líquido (CCL) 

 

O CCL, ou capital de giro líquido – CGL pode ser definido e visto de duas formas: 

Primeira, o CCL é a diferença entre o ativo circulante (AC) e o passivo circulante 

(PC). Neste caso, pode-se ver que o ativo circulante é financiado pelo passivo 

circulante e pelo capital circulante líquido. Segundo, o CCL é constituído pelo 

excedente das fontes de recursos de longo prazo sobre os ativos não correntes. 

Pode-se afirmar que o CCL é constituído por uma parcela dos empréstimos e 

financiamentos de longo prazo e por uma parcela do patrimônio líquido. 

 

O capital circulante líquido representa uma fonte de fundos permanente da empresa 

com a finalidade de financiar sua necessidade de capital de giro. Pode ser calculado 

pela diferença entre o ativo circulante (AC) e o passivo circulante (PC) ou pela 

diferença entre o passivo permanente, representado pela soma do passivo exigível a 

longo prazo (PELP) e o patrimônio líquido (PL), e o ativo permanente, representado 

pela soma do ativo realizável a longo prazo (ARLP) e o ativo permanente (AP), ou 

seja: 

 

CCL = AC – PC          Eq.8 
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CCL = (PELP+PL) – (ARLP+AP)            Eq.9 

 

Ao longo do tempo o CCL possui certa estabilidade, e sofre alterações quando a 

empresa adquire novos investimentos, que podem ser efetivados através de 

autofinanciamento, por empréstimos de longo prazo ou por aumento do capital social 

em dinheiro. 

 

 

5.2.8.6 - Capital de giro próprio (CGP) 

 

O capital de giro próprio (CGP) é o montante de recursos próprios que a empresa 

mantém no seu ativo circulante. Suponhamos que uma empresa tenha um balanço 

bastante simples, possuindo um AC = 10, PC = 6 e PL = 4. Neste caso, o CCL = 4, 

que, por sinal, também é o valor do patrimônio líquido (capital próprio) da empresa. 

Como o balanço patrimonial "bate" (o ativo é sempre igual passivo + patrimônio 

líquido), criou-se ao longo do tempo o conceito de que CCL = CGP. Isto, porém, não 

é uma verdade absoluta, até porque o CGP, reiterando, representa o "montante de 

recursos próprios girando no curto prazo (AC)". Uma empresa sempre terá "capital 

circulante líquido", seja ele positivo ou negativo (a rigor, não existe empresa que não 

tenha absolutamente nada - saldo "zero"! - no AC ou PC), mas ela poderá não ter 

"capital de giro próprio". É o caso das empresas que atuam classicamente com 

capital circulante íquido negativo, como por exemplo, as empresas comerciais, 

prestadoras de serviços, supermercados, etc. A fórmula do capital de giro próprio é 

([CGP = (PL + REF) (-) AP]), onde, além das siglas já citadas, REF refere-se ao 

resultado de exercícios futuros e AP representa o ativo permanente da empresa 

 

Segundo (Matarazzo, 2003), esta variável determina o volume de recursos próprios 

aplicados no giro dos negócios. Pode ser calculado subtraindo do patrimônio líquido 

(PL) o ativo realizável a longo prazo (ARLP) e o ativo permanente (AP)  

 

CGP = PL – (AP+ARLP)         Eq.10 

 

Alternativamente, essa variável pode ser calculada pela diferença entre o capital 

circulante líquido e passivo exigível a longo prazo, ou seja: 
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CGP = CCL – PELP            Eq.11 

 

 

5.2.8.7 - Exigível a longo prazo (ELP) 

 

A variável ELP retrata a presença de origens ou aplicações de recursos de longo 

prazo nas atividades operacionais da empresa. Se o saldo for positivo, significa que 

existem recursos de terceiros de longo prazo financiando as atividades operacionais 

da empresa. Se o saldo for negativo, existem aplicações de longo prazo exigindo 

recursos para financiá-las, recursos estes originados dos proprietários, através do 

CGP, ou de recursos de terceiros de curto prazo. 

Tendo em vista que o CCL é igual ao CGP mais o ELP (MATARAZZO, 2003), 

chega-se na Equação 12. 

 

ELP = CCL – CGP      Eq.12 

 

 

5.2.8.8 - Termômetro da situação financeira (TSF) 

 

Esta variável tem como objetivo evidenciar o grau de participação dos recursos de 

terceiros de curto prazo no financiamento das necessidades de capital de giro da 

empresa. A partir dela, pode-se perceber a magnitude do saldo negativo de 

tesouraria em relação às necessidades de capital de giro e, principalmente, sua 

tendência ao longo do tempo, uma vez que a continuação desse tipo de 

financiamento pode conduzir a uma situação de completo desequilíbrio financeiro. 

Portanto, calcula-se a referida variável por meio da divisão de T pela NCG, conforme 

Equação 13. 

 

TSF = T / NCG           Eq.13 

 

 

5.2.9 - A crítica ao modelo dinâmico  
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Em 2005, De Medeiros questiona uma das premissas do modelo dinâmico de que as 

contas financeiras são erráticas, ou seja, não há correlação entre as contas do ativo 

circulante financeiro e do passivo circulante financeiro com as atividades 

operacionais da empresa. O autor põe em dúvida o modelo, argumentando que não 

se encontra verificação empírica das pressuposições do modelo na literatura, 

levando a crer que as mesmas foram baseadas na intuição.  Desta forma, De 

Medeiros propõe-se a investigar a premissa.  Para tanto, Inicialmente é verificado o 

equilíbrio financeiro das empresas no período, observando-se que através do 

Modelo Fleuriet (critério do saldo de tesouraria), apenas 26% das empresas 

apresentaram equilíbrio, enquanto que pelo método tradicional (critério do capital de 

giro líquido), 66% apresentaram equilíbrio.  A partir destas informações, De 

Medeiros (2005) afirma que o diagnóstico de equilíbrio financeiro pelo método 

Fleuriet não é plausível. O artigo verifica também a correlação entre as contas 

financeiras e as operacionais com a receita operacional líquida. As correlações 

mostram-se bastante elevadas, não apenas para as contas operacionais, mas 

também para as financeiras. São realizadas ainda regressões em cross-section e 

panel data. Como variável independente é utilizada a receita operacional líquida, 

enquanto que como variável dependente são usadas as contas operacionais e 

financeiras, mas uma para cada regressão. Foi constatado que todos os coeficientes 

angulares mostraram-se estatisticamente significativos.  

 

De Medeiros (2005) conclui que a separação entre ativos e passivos financeiros e 

ativos e passivos operacionais, a qual é a base para alguns conceitos como saldo de 

tesouraria e necessidade de capital de giro, não é válida. Sendo assim, o autor 

conclui que a rejeição do modelo Fleuriet leva naturalmente ao modelo tradicional.  

 

 

5.2.10 - A resposta de Fleuriet  

 

Pouco tempo depois de o modelo dinâmico ser criticado, Fleuriet desenvolve um 

artigo rebatendo as críticas. Ele separa sua resposta em quatro partes.  Inicialmente 

Fleuriet (2005) argumenta que não desenvolveu o modelo sozinho, e sim juntamente 

com Ricardo Kehdy e Georges Blanc, tendo recebido também contribuições de 

numerosos brasileiros da Fundação Dom Cabral. No entanto, a separação das 



49 

 

contas circulantes em operacionais e financeiras não foi uma inovação deles, sendo 

a mesma adotada inicialmente na França, inclusive pelo Banque de France. Fleuriet 

(2005) argumenta que houve outros estudos ao redor do mundo, como de Shulman, 

em 1985, nos Estados Unidos, em que o autor redescobre o conceito de saldo de 

tesouraria, sob o nome de Net Liquid Balance. Em 1999, Kiernan desenvolve um 

modelo para necessidades de capital de giro e gestão da liquidez corporativa que 

segue exatamente a abordagem do modelo dinâmico.  

 

Em segundo lugar, com relação à argumentação de De Medeiros (2005) de que as 

premissas do modelo não teriam sido verificadas na prática, Fleuriet (2005) 

evidencia os inúmeros artigos brasileiros com verificação empírica das 

pressuposições do modelo disponíveis na internet. Além disso, Fleuriet (2005) afirma 

que propostas similares ao modelo estão sendo desenvolvidas nos Estados Unidos, 

assim como a análise do ciclo de caixa foi reinventada sob o nome de cash 

conversion period, além de diversas pesquisas que utilizam o mesmo tipo de 

separação entre contas operacionais e financeiras do modelo dinâmico. Já na 

Europa, é argumentado que esta segmentação é amplamente utilizada.  

 

Corroborando o que foi argüido, o livro norte-americano de Brigham e Ehrhardt 

(2006) apresenta a separação entre os ativos e passivos circulantes operacionais e 

não operacionais, chegando ao cálculo do capital de giro operacional líquido.  Os 

autores evidenciam que a diminuição do ciclo de conversão de caixa reduz o 

montante investido em capital de giro operacional. Esta segmentação das contas e 

evidenciação da necessidade de capital de giro não é verificada nas edições 

anteriores do livro. Também, o artigo em italiano de Guerrini (2006) se fundamenta 

nos mesmos conceitos do modelo dinâmico de contas operacionais, necessidade de 

capital de giro e efeito tesoura.  

 

Como terceira argumentação, referente à constatação de apenas 26% das 

empresas estarem em equilíbrio financeiro, Fleuriet (2005) esclarece que o modelo 

não se propõe a estabelecer se uma empresa está em equilíbrio financeiro ou não.  

Diferentemente, ele foi desenvolvido como um instrumento útil para reconhecer e 

analisar a fundo os riscos que surgem de um fraco balanço patrimonial corporativo.  

Fleuriet (2005) rebate a crítica afirmando que não necessariamente um elevado 
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saldo de tesouraria é um bom sinal para uma empresa, já que pode significar falta 

de uma estratégia dinâmica de investimentos.  

 

Por fim, Fleuriet (2005) argumenta que a separação das contas proposta pelo 

modelo dinâmico é baseada nos ciclos da empresa, e não nas suas receitas. Sendo 

assim, o modelo defende que as contas financeiras não estão relacionadas ao ciclo 

operacional da empresa, não sendo uma pressuposição que pode ser testada, e sim 

uma definição contábil. Fleuriet (2005) explica que a constatação da correlação das 

contas financeiras com a receita operacional da empresa, conforme o estudo de De 

Medeiros (2005), é apenas conseqüência do efeito do tamanho, ou seja, uma 

empresa com mais vendas possui mais ativos e passivos financeiros.  

 

 

5.2.11 - Tipos de estruturas financeiras 

 

A combinação do capital circulante líquido - CCL, necessidade de capital de giro - 

NCG e tesouraria - T determina a estrutura financeira da empresa em um dado 

período. Braga (1991) identificou seis situações possíveis pelo confronto dessas 

variáveis, como mostra o Quadro 5. 

 

QUADRO 5 – Tipos de estrutura e situação financeira 

 

Fonte: Marques e Braga (1995) 
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Empresas que possuem estrutura do tipo I apresentam excelente situação financeira 

em razão do alto nível de liquidez praticado, pois apresentam recursos permanentes 

aplicados no ativo circulante e, conseqüentemente, boa folga financeira para honrar 

as exigibilidades de curto prazo. Apresentam ainda, passivos de funcionamento 

maiores que os ativos circulantes operacionais e ativos circulantes financeiros 

excedendo aos passivos circulantes financeiros. 

 

Esse tipo de configuração pode ser encontrado junto ao setor comercial. De acordo 

com Braga (1991), o ciclo de produção e o prazo médio de cobrança tornam 

praticamente impossíveis encontrar empresas industriais com esse tipo de estrutura. 

 

A estrutura financeira do tipo II caracteriza uma empresa com situação financeira 

sólida e representa a posição mais usual encontrada no mundo real. Os recursos de 

longo prazo investidos no CCL garantirão a continuidade de um T favorável, desde 

que o nível de atividade operacional seja mantido. Caso esse nível sofra 

modificações, podem surgir desequilíbrios. 

 

A estrutura financeira do tipo III evidencia uma situação financeira insatisfatória, uma 

vez que o CCL é inferior a NCG. Empresas com esse tipo de estrutura são bastante 

dependentes de empréstimos bancários de curto prazo para financiar suas 

operações. O aumento da vulnerabilidade financeira ocorre á medida que cresce a 

diferença entre o CCL e a NCG e, conseqüentemente, é ampliado o saldo de 

tesouraria. 

 

A estrutura financeira do tipo IV revela péssima situação financeira, pois CCL 

negativo sinaliza que fontes de curto prazo estão financiando investimentos de longo 

prazo. 

 

Como há necessidade de capital de giro e não se consta com CCL para seu 

financiamento, o passivo oneroso passa a cobrir essa insuficiência. Conforme Braga 

(1991), empresas privadas com esse tipo de estrutura estariam próximo à falência, a 

menos que seus acionistas pudessem fornecer algum tipo de apóio externo. Ainda 

segundo o autor, essa configuração aparece com maior freqüência em empresas 

estatais mal administradas, com preços e tarifas defasados etc. 



52 

 

A estrutura financeira do tipo V retrata uma situação financeira muito ruim, pois, 

além de CCL negativo, a NCG também é negativa, sendo seu valor superior ao do 

primeiro. De acordo com Braga (1991), a estrutura do tipo V é menos grave do que a 

estrutura do tipo IV, devido ao fato dos passivos de funcionamento excederem às 

necessidades de recursos para financiar os ativos circulantes operacionais, 

atenuando os efeitos negativos sobre o saldo de tesouraria. 

 

A estrutura financeira do tipo VI revela uma situação financeira de alto risco, pois 

CCL e NCG permanecem negativos, porém o valor da NCG é inferior ao do CCL. 

Essa circunstância permite que o T seja positivo, e pode sinalizar para o fato de a 

empresa não estar desempenhando suas operações de maneira adequada. Esse 

tipo de estrutura indica que a empresa estaria desviando sobras de recursos de 

curto prazo para ativos não circulantes e mantendo um saldo positivo de tesouraria. 

Uma situação como esta não poderia ser mantida por muito tempo, pois uma queda 

nas vendas esgotaria rapidamente a parcela excedente do PCO, invertendo o sinal 

da NCG e de T. (BRAGA, 1991) 

 

 

5.3 - Risco, retorno e a política de investimento em capital de giro 

 

Em finanças existe uma relação direta entre risco e retorno. Segundo Assaf (1995, 

p.22), ―Decisões financeiras, incluindo aqui aquelas de capital de giro, são baseadas 

na comparação entre risco e o retorno‖. Retorno é considerado como o resultado 

apurado, em determinado período, ou seja, receitas menos custos e despesas, ou, 

pela concepção de variação de valor da empresa entre dois períodos considerados. 

Risco em capital de giro é considerado como sendo a probabilidade de a empresa 

tornar-se insolvente, ou seja, incapaz de pagar suas contas nos respectivos 

vencimentos. 

 

A decisão de uma empresa em aumentar ou reduzir os seus investimentos em 

capital de giro é estratégica e provoca situações adversas, ou seja, minimizando o 

montante de investimentos em capital de giro, certamente ela incorre em maiores 

riscos. Por outro lado, quando essa empresa opta por manter maiores volumes de 
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capital de giro líquido, maior é sua folga financeira, portanto, menor é seu risco de 

insolvência.  

 
É preciso não ignorar, por outro lado, que uma maior segurança mantida por 
uma folga financeira crescente incorpora um custo de oportunidade mais 
elevado para a empresa, pressionando negativamente seus resultados. Assaf 
(1995, p.22) 

 

Em resumo, nenhuma alteração na liquidez da empresa ocorre, sem que ocorram 

alterações em sua rentabilidade, em sentido contrário. 

 

SOUSA et. al. (1997, p.5) afirmaram, ―Quando o índice ativo circulante / ativo total 

aumenta, o risco e o retorno decrescem‖. A lucratividade é reduzida porque os ativos 

circulantes são menos rentáveis do que os ativos permanentes. O risco diminui 

porque, supondo não haver alteração nos passivos circulantes, o aumento nos 

ativos circulantes eleva o nível de CCL. 

 

Ocorrendo diminuição no índice ativo circulante/ativo total haverá um retorno maior 

da empresa, já que os ativos não circulantes geram maiores retornos do que os 

ativos circulantes. O risco crescerá, pois o CCL diminui com a redução dos ativos 

circulantes. 

 

 

5.3.1 – Os custos da política de investimentos em capital de giro 

 

As políticas de capital de giro de uma empresa envolvem, necessariamente, todas 

as atividades de seu ciclo operacional. 

  

De acordo com Assaf (2000, p.171): ―Através de decisões operacionais são 

identificados os custos do investimento em capital de giro: 

 

a) Custo de Oportunidade – definido pelos ganhos decorrentes da melhor alternativa 

não aproveitada. Quanto maior o investimento em capital de giro, mais alto se 

apresenta o seu custo de oportunidade (custo de carregamento); 

 



54 

 

b) Custo de Manutenção – de ativos circulantes, identificado, por exemplo, nos 

gastos em manter estoques de matérias-primas e produtos para vendas, carteiras de 

valores a receber de vendas a prazo, e assim por diante; 

c) Custo de Falta – determinado pelo investimento insuficiente em capital de giro. 

Por exemplo, uma empresa pode perder vendas pela falta de estoques ou de capital 

para conceder crédito ao comprador. 

 

Torna-se necessário, em períodos de inflação elevada, considerar também como 

custo, a não correção monetária de alguns itens que compõem o ativo circulante. 

 

Outro custo a ser avaliado na política de investimentos em capital de giro, é o fato de 

financiá-lo com recursos de longo prazo, que, apesar de ser mais oneroso do que o 

financiamento com passivos circulantes, livra a empresa da dependência financeira 

de renovação de suas dívidas de curto prazo. 

 

Uma empresa deve investir em capital de giro, enquanto o retorno marginal 
dos ativos correntes se mantiver acima do custo dos recursos alocados para 
seu financiamento. Apesar da quantificação destas medidas de custo e 
retorno nem sempre ser operacionalmente simples, a proposição é relevante, 
principalmente como uma orientação teórica para as decisões que envolvem 
investimentos em capital de giro. Assaf (1995, p.13) 

 

Eventualmente, para suprir a falta de liquidez momentânea, a empresa poderá ter 

que recorrer a financiamentos emergenciais, incorrendo em ônus adicionais como, o 

imposto sobre operações financeiras (IOF), e dependendo do maior grau de risco 

percebido pelo credor, spreads mais altos. 

 

 

5.3.2 - Variáveis importantes na definição da política de capital de giro 

 

Algumas variáveis influenciam diretamente as empresas na definição do volume de 

seus investimentos em capital de giro:  

 

 Volume de venda: crescimento e ciclo financeiro; 

 

 Sazonalidade dos negócios: variações ao longo do tempo; 
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 Fatores cíclicos da economia: recessão, mercado, etc.; 

 

 Tecnologia: custo e tempo de produção; 

 

 Políticas de negócios: condições de venda, crédito e risco (margem de 

segurança); e, 

 

 Previsibilidade e consistência do fluxo de caixa. 

 

Outros motivos relevantes para que uma empresa mantenha maiores volumes 

disponível com liquidez imediata, são: 

 

 O fato de que fornecedores costumam oferecer a seus clientes descontos 

para pagamento antecipado das contas; 

 

 Saldos adequados de ativos circulantes ajudam a empresa a manter sua 

classificação de crédito, e, uma boa classificação de crédito permite à 

empresa comprar mercadorias dos fornecedores em condições favoráveis e 

manter abertas linhas de crédito junto aos bancos; 

 

 Maiores volumes de ativos de liquidez imediata permitem à empresa 

aproveitar oportunidades de negócios favoráveis; 

 

 A empresa precisa ter ativos de liquidez imediata suficientes para enfrentar 

situações de emergência como greves, incêndios, etc., bem como suportar 

variações mais fortes em seu nível de atividade, diminuído sua 

vulnerabilidade a possíveis oscilações de mercado. 

 

Existe também uma clara e direta relação entre necessidade de investimento em 

capital de giro e o ciclo financeiro de uma empresa.  

 

A redução da necessidade de investimento em capital de giro, através da redução 

do ciclo financeiro, ocasiona ingerência direta nos prazos médios de estocagem e 

produção refletidos em seu ciclo econômico. Desta forma, através de um incremento 
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nos padrões de produtividade da empresa, pode-se reduzir o ciclo econômico desta, 

reduzindo assim seu ciclo financeiro, sem o envolvimento dos agentes externos 

(clientes e fornecedores). 

 

Segundo Brasil e Brasil (1999), deve-se também levar em consideração na definição 

da política de investimento em capital de giro, o perfil conjuntural e estrutural das 

empresas, suas características de negócio e suas estratégias de investimento. 

 

É preciso considerar a estratégia geral de aplicação de capital; tipo de 
negócio; grau de crescimento pretendido; medidas de impacto que o nível de 
crescimento exigirá da área financeira, especialmente no que diz respeito às 
necessidades de capital de giro e estrutura de capital. (Sousa; Menezes, 
1997, p.30) 

 

Empresas com ciclo financeiro positivo, geralmente têm um crescimento de suas 

necessidades de investimento em capital de giro, quando suas vendas aumentam. 

Este crescimento tem que ser acompanhado por um crescimento do CCL, caso 

contrário, a empresa poderá enfrentar dificuldades financeiras. Assim, torna-se 

necessário o acompanhamento entre o volume marginal de vendas e o volume 

marginal das necessidades de capital de giro. 

 

Empresas com perfil operacional diferente, como os supermercados, por exemplo, 

possuem ciclo financeiro negativo, ou seja, à medida que aumentam suas vendas, 

também aumentam suas disponibilidades financeiras, geradas pelo próprio 

crescimento operacional da empresa, aumentando as fontes de recursos disponíveis 

para investimentos. 

 

No Balanço Patrimonial sente-se o reflexo do ciclo financeiro, e suas 
modificações nos valores das chamadas contas cíclicas do ativo e do passivo, 
principalmente aquelas ligadas aos clientes, estoques, fornecedores, salários, 
encargos, impostos ou quaisquer outras que guardem afinidade com a 
produção. (Brasil e Brasil, 1999, p.44) 

 

O ciclo financeiro, medido pela diferença entre os valores das contas cíclicas do 

ativo e as do passivo, guarda estreita relação com o ciclo econômico da empresa e 

seus registros permitem não só fazer medida daquele, mas também constatar as 

modificações ocorridas (redução ou alongamento do ciclo). 
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Empresas de maior porte possuem maior poder para transferir parte de seu ciclo 

financeiro para seus fornecedores, clientes ou ainda, em caso de multinacionais, 

para suas matrizes. No entanto, pequenas empresas acabam sendo mais 

vulneráveis a pressões, operando, portanto, com maior risco, devendo também 

adotar políticas mais flexíveis de investimento em capital de giro. 

 

Outro aspecto relevante é a falta de sincronia temporal equilibrada entre o ativo 

circulante e o nível de atividade da empresa. Pois, se a atividade de seus elementos 

ocorresse de forma perfeitamente sincronizada, não haveria necessidade de investir 

recursos em capital de giro. Por exemplo, se as atividades de produção e vendas 

ocorressem de maneira mais integrada, não haveria necessidade de investimentos 

em estoques de produtos acabados. 

 

Assim, a falta de sincronia entre as atividades de produção, vendas e cobrança, é 

uma importante variável no dimensionamento dos investimentos em capital de giro. 

Quanto maior for a falta de sincronia, mais flexível deve ser a política de capital de 

giro da empresa. 

 

Sob condições de certeza – quando as vendas, os custos, os tempos de 
espera por encomendas, os períodos de pagamento, etc. são conhecidos 
com certeza, todas as empresas manteriam somente níveis mínimos de 
ativos circulantes. Quaisquer volumes maiores aumentariam a necessidade 
de financiamento externo, sem contrapartida nos lucros, ao passo que 
volumes menores acarretariam atrasos nos pagamentos à mão-de-obra e 
fornecedores, bem como vendas perdidas devido à falta de estoques e a uma 
política de crédito demasiadamente restritiva. (Brigham; Houston, 2000, 
p.562) 

 

Portanto, quanto maior for a incerteza interna e externa à empresa, mais ―flexível‖ 

deve ser a política adotada pela empresa, de forma que a mesma possa operar com 

maior segurança face às flutuações operacionais e de mercado. 

 

 

5.3.3- Erros na administração do capital de giro 

Alguns erros são comumente cometidos na administração do capital de giro, com 

reflexos diretos no caixa da empresa e em sua rentabilidade. Entre os mais 

significativos podemos destacar: 
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 Administrar com ênfase na demonstração do resultado. 

Na administração do capital de giro, a utilização de indicadores de desempenho da 

rentabilidade pode levar o administrador financeiro a tomar medidas que podem não 

ser as melhores para a empresa. 

Se uma empresa avalia o desempenho de seus gerentes priorizando a contribuição 

dada pelos seus departamentos ao lucro registrado, há uma boa chance de que, a 

certa altura, um fornecedor vá propor uma compra maior que a necessidade da 

empresa em troca de um desconto. Aceitando a oferta, e mantendo maior esse 

estoque, vai alocar caixa nisso. O custo dos estoques não é incluído na 

demonstração de resultados, e, mesmo que aconteça o cálculo desses custos e haja 

a constatação de que os mesmos serão maiores que o ganho obtido com a redução 

do preço, não haverá nenhum incentivo para que seja recusada a proposta do 

fornecedor.  Recusando o desconto, provavelmente a remuneração do gerente — 

que é atrelada à demonstração de resultados — caia, ainda que sua decisão possa 

ser boa para a empresa. 

Empresas, seja da área industrial ou do setor de serviços, nas quais o gerente 

precisa responder pelo balanço patrimonial, e não só pelo lucro, são menos 

propensas a cair nessa cilada. É que, nesse caso, o gerente terá todo incentivo para 

medir e comparar abertamente todo custo e ganho para determinar a melhor rota a 

seguir. 

Todos os componentes do capital de giro podem ser afetados da mesma forma. 

Uma nova política de vendas, onde esteja sendo estudada a redução de 10 dias no 

prazo de pagamento dado aos clientes pode ser abortada em função de uma 

possível perda de lucratividade que certamente afetará a avaliação e possível 

remuneração dos gerentes envolvidos. No entanto, os ganhos para a empresa com 

essa possível redução poderiam ser bem maiores que a perda verificada no lucro. 

 Premiar a força de vendas apenas pelo seu crescimento 

Recompensar o controle de custos, mesmo que somente pela economia que 

aparece na demonstração de resultados, é prática comum na maioria das empresas. 

No entanto, a mesma disciplina nos custos raramente é aplicada adequadamente às 
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equipes de vendas. As mesmas tendem a ter sua remuneração atrelada às vendas, 

seja em unidades vendidas ou moeda gerada. A desvantagem deste método torna-

se evidente. 

Logicamente que a principal desvantagem é o incentivo que as equipes tem de 

fechar contratos a qualquer custo.  Isso, não obstante as várias possibilidades de 

concessões nos termos do contrato, pelas quais o vendedor busca maneiras de 

convencer o cliente a comprar. Mais prazos são concedidos, e o pagamento com 

atraso por vezes não é cobrado adequadamente. 

O medo de ter o produto esgotado e, em conseqüência, as vendas prejudicadas, faz 

com que a manutenção dos estoques de produtos acabados se mantenha em um 

nível maior que o necessário. Contas a receber em alto volume e dimensionamento 

dos estoques acima de níveis adequados significam que há muito caixa empatado 

no capital de giro. 

Contrariamente, uma força de vendas com a motivação certa pode gerar mais caixa 

de suas vendas. Na maioria das vezes, não é necessário fazer reformas radicais no 

sistema de remuneração, bastando mostrar às equipes que vender não se resume a 

fechar um contrato 

 Excessiva ênfase na qualidade da produção 

Apesar de ser compreensível a avaliação do pessoal de produção segundo critérios 

de qualidade como número de defeitos nos produtos acabados, visto que os custos 

de garantia e os danos causados à reputação da empresa por tais fatos são 

enormes, os mesmos se tornam a principal fonte de erros na gestão do capital de 

giro pelo lado da produção.  

Mas, embora derrube esses custos, o controle de qualidade tende a desacelerar o 

ciclo de produção, empatando capital no estoque em processo (WIP, de work-in-

process). 

 Contas a receber atrelado às contas a pagar 

Uma empresa como, por exemplo, o Carrefour, consegue prazos consideráveis junto 

a seus fornecedores, logicamente que em função do porte dessas compras. Não 
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obstante, não há transferência desses prazos para seus clientes. A mesma situação 

pode-se aplicar à rede de lanches McDonalds, que, mesmo tendo em média de 30 a 

45 dias para pagar seus fornecedores, não dá a seus consumidores o direito de 

pagar seus lanches nos mesmos 45 dias. 

Muitas empresas vinculam as condições impostas por fornecedores às condições 

que oferecem aos clientes. Se o fornecedor endurece os termos, a empresa tenta 

compensar o impacto disso sobre o caixa tornando suas próprias políticas de crédito 

mais estritas. 

No entanto, contas a pagar e contas a receber apresentam uma série de relações 

totalmente separadas, que devem ser administradas sob condições também 

específicas. Poder relativo de barganha, natureza da competição, estrutura do setor 

e custos de migração vão, em última instância, determinar as condições que uma 

empresa pode impor a seus clientes ou deve aceitar de seus fornecedores. Quase 

sempre, esses fatores serão distintos para cada modalidade de relacionamento. 

Uma empresa pode ter, por exemplo, menos poder de barganha com fornecedores 

do que com clientes. Já os custos de migração do cliente podem ser muito distintos 

dos custos encontrados pela empresa ao considerar uma troca de fornecedor. 

 Aplicação de índices de liquidez corrente e de liquidez seca 

A utilização dos índices de liquidez (indicadores do volume de caixa ou ativos 

circulantes que uma empresa possui para honrar suas obrigações) seja liquidez 

corrente (produto da divisão do ativo circulante - dinheiro em caixa, estoques, contas 

a receber - pelo passivo circulante - contas a pagar, impostos, dividendos diferidos), 

ou liquidez seca (Subtraindo os estoques do índice de liquidez corrente), apesar de 

bastante utilizados por bancos e alguns executivos, pode levar a erros que induzirão 

a empresa a administrar em um cenário que pode lhe levar à ―morte‖. 

O banco quer garantir que a empresa tenha um volume suficiente de ativos líquidos 

para pagar sua dívida caso a situação aperte. O irônico é que, quanto mais uma 

empresa segue os ditames do banco, maior a probabilidade de que venha a 

enfrentar uma crise de liquidez e uma possível quebra. É que, para atingir um índice 

de liquidez corrente maior (o que para o banco significa ―melhor‖), é preciso manter 

altos níveis de recebíveis e estoques e um nível inferior de contas a pagar — tudo 
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em franco conflito com práticas sólidas de gestão do capital de giro, em sua versão 

dinâmica. 

 Administração baseada na concorrência 

Comparar a empresa com outras similares através de indicadores, criando uma 

espécie de placar, pode trazer benefícios inegáveis, desde que a empresa não se 

acomode quando os mesmos índices indicarem que estão iguais ou acima da média 

do setor. 

As melhores empresas fazem de tudo para superar radicalmente as normas do 

setor, em geral buscando referenciais em outros setores, como é o caso da Dell 

Computer no começo da década de 1990. Michael Dell sabia que a empresa já era a 

melhor da categoria em indicadores cruciais de capital de giro (dias de estoque, 

recebíveis). Um relatório abrangente de uma consultoria indicou que a empresa 

tinha pouco a aprender com outras fabricantes de computadores. A satisfação de 

Dell durou pouco, entretanto. Quando começou a comparar a Dell Computer com 

empresas de varejo, o executivo foi logo percebendo que o desempenho da 

empresa não era lá tão especial. Dell decidiu alterar totalmente as práticas de capital 

de giro da empresa. 

 

5.3.4 - Regras estratégicas para redução do capital de giro 

Em contrapartida aos erros enumerados, devemos também levar em consideração 

regras estratégicas que, bem aplicadas poderão reduzir significativamente a 

necessidade de capital de giro de uma empresa, se tornando a base dessa 

pesquisa. São eles: 

 Administração apropriada de incentivo para melhorar o desempenho de caixa; 

 Melhoria da freqüência, velocidade e acuidade de cobrança; 

 Desenvolver uma cadeia de fornecedores ágil que responda às condições 

flutuantes do mercado; 

 Construir uma ligação maior e uma colaboração mais próxima entre os 

diversos participantes da cadeia de valor do capital de giro; 
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 Manter métricas que monitorem a saúde financeira de consumidores e 

fornecedores; 

 Identificar e melhorar os fatores-chaves que impulsionam a criação do capital 

de giro com erros de previsão, variação de suprimentos, segmentação de 

clientes, entre outros. 

Para cada item, diversas alternativas podem ser implementadas e exercer influência 

significativa na busca do capital de giro zero. Serão analisadas e explicadas aquelas 

consideradas mais adequadas ao objetivo proposto. 

O primeiro ponto é descobrir onde está o dinheiro. A busca da competitividade 

relaciona-se cada vez mais com a busca do ponto ótimo do sistema, além das 

fronteiras da empresa. Neste ponto, a integração da empresa com seus clientes e 

fornecedores permite identificar o fluxo físico integral de bens e serviços através dos 

diferentes elos da cadeia e do seu impacto no fluxo de caixa total, como 

demonstrado na figura 4. 

 

FIGURA 4: Fluxos de materiais e de caixa 

 

Fonte: Adaptado de Brigham e Ehrhardt (2007, página 842) 

 

O processo se inicia no dia zero, com a entrega da matéria-prima na empresa que, a 

partir desse momento assume o seu fluxo físico. O material seguirá o caminho 

natural, ou seja, passará pelo recebimento e controle de qualidade, será estocado 

por um determinado período, passará pelos diferentes departamentos de produção 

até se transformar em produto, que será armazenado por um determinado período e, 
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depois, faturado e entregue ao cliente. O processo completo consome um 

determinado período de tempo ―prazo médio de produção‖ e, no caso 

apresentado, é de 100 dias, ou seja, o produto será entregue ao cliente 100 dias 

depois do recebimento da matéria-prima. Nesse momento, encerra-se o fluxo físico 

pela empresa fabricante. 

 

Após a entrega do produto ao cliente, esse negocia um determinado prazo para 

efetuar o pagamento da compra, que, para a empresa vendedora é o prazo médio 

de recebimento das vendas (prazo médio de vendas, na Figura 4). Considerando 

esse prazo médio de 30 dias, a empresa irá receber o pagamento 130 dias após o 

dia zero 

 

De forma similar, após a compra da matéria-prima, também é negociado um prazo 

para se pagar aos fornecedores, o chamado prazo médio de pagamento das 

compras (prazo médio de compras, na Figura 4).  No exemplo, foram considerados 

25 dias. Os prazos de pagamento e recebimento acontecem então, respectivamente, 

25 dias e 140 dias depois do dia zero. Temos então, entre as duas datas, 100 dias, 

que é o chamado fluxo de caixa do fluxo físico logístico (prazo fluxo de caixa, na 

Figura 4). 

 

Em uma negociação comercial, um dos objetivos da área de compras é o de 

aumentar o prazo médio de pagamento, e a área de vendas procura reduzir o prazo 

médio de recebimento. Os dois departamentos visam à otimização do fluxo de caixa 

da empresa e a conseqüente redução da sua necessidade de capital de giro. 

 

O que é bom para a empresa, nesse caso se torna um mau negócio para 

fornecedores e clientes, que estarão pensando em sentido oposto. 

 

Esse é um exemplo característico de uma negociação onde um ganha e o outro 

perde. Numa situação ideal, se o pagamento e o recebimento acontecerem no 

mesmo momento, o prazo fluxo de caixa, da Figura 4 será igual ao prazo médio de 

produção, que estará sob total controle da empresa. Considerando o prazo médio de 

produção como o fluxo de material desde o fornecedor até o cliente final, qualquer 
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redução desse período significa antecipação de recebimentos, melhorando o fluxo 

de caixa da empresa.  

 

Uma negociação onde houvesse ganhos para os três agentes da cadeia produtiva 

seria o ideal, e esse ganho poderia acontecer se houvesse uma redução no prazo 

médio do fluxo físico integral, que seria o somatório do prazo médio de produção dos 

três agentes.  

 

Está claro que um aumento na velocidade do fluxo físico não só reduz 

significativamente o volume de dinheiro envolvido, como também aumenta 

significativamente o nível de atendimento ao cliente, capitalizando todos os pontos 

positivos que representa um bom serviço ao mesmo. 

 

Melhorias ao longo da cadeia de suprimentos não só significam excelentes 

resultados para os diferentes elos que a compõem, como também maximizam o 

valor para aquele que remunera a cadeia de suprimentos, ou seja, o consumidor 

final.  

 

Quando a empresa encurta seu ciclo econômico - este pode ser definido como o 

tempo necessário à transformação dos insumos adquiridos em produtos ou serviços 

- suas necessidades de capital de giro se reduzem drasticamente. 

 

Numa indústria, a redução do ciclo econômico significa um menor tempo para 

produzir e vender. No comércio, esta redução significa um giro mais rápido dos 

estoques. Na atividade de serviços, a redução do ciclo econômico significa 

basicamente trabalhar com um cronograma mais curto para a execução dos 

serviços.  

 

O insumo mais importante e mais caro dentro das empresas é o tempo. Ele permeia 

todas as operações do sistema produtivo. Há consumo de tempo nas negociações 

de compra, transporte, entrega, controle de qualidade, estocagem de matéria prima 

e componentes, preparo e alimentação das máquinas, manutenção, transferência de 

semi acabados, assistência pós-venda. Todas essas fases são consumidoras de 

tempo. O que se deve buscar no ciclo de uma empresa é otimizar o tempo, de forma 
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a aproximar o máximo possível os fornecedores dos clientes. Esta é a principal 

vantagem no gerenciamento de tempo. A logística empresarial, com atenção 

especial dada à gestão dos estoques são um dos principais aliados para se 

economizar tempo. 

 

 

5.4- Métodos de mensuração da criação de valor 

 

Como afirma Porter (1990a, p.2), a vantagem competitiva surge fundamentalmente 

do valor que uma empresa consegue criar para seus compradores e que ultrapassa 

o custo de fabricação pela empresa. Esta relação entre competitividade e criação de 

valor caracteriza a eficácia da empresa, no ambiente hipercompetitivo, como sua 

capacidade de competir criando valor sustentável no tempo.  

 

Segundo Brigham (2008), é a maximização da riqueza dos acionistas, assegurando 

que recursos escassos sejam alocados eficientemente, ou ainda, é uma forma de 

medir a verdadeira lucratividade das operações. 

 

Assim, a criação de valor pelas organizações, induz os gestores a realçarem, aos 

proprietários e investidores de suas companhias, que suas estratégias de operações 

criam valor, ao invés de destruir. No caso da empresa criar valor, o gestor precisa 

apresentar aos seus superiores o planejamento de estratégia que vise sua 

sustentabilidade e aumento de valor no longo prazo. Nas situações em que a 

empresa estiver destruindo valor, o gestor deverá apresentar estratégias para a 

recomposição desse valor no curto e médio prazo.  

 

O conceito de criação de valor leva em consideração variáveis importantes como o 

custo monetário do capital aplicado, risco do negócio e valor do dinheiro no tempo. 

Dentro de tal conceito são inseridos os indicadores de desempenho como valor 

econômico adicionado (economic value added -EVA®) e RCE – retorno do capital 

empregado (return on capital employed – ROCE), os quais serão utilizados nesta 

pesquisa. 
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5.4.1- Eva – economic value added – valor econômico agregado 

 

O EVA (valor econômico agregado) é um indicador de avaliação do desempenho 

financeira de empresas, criado pela Stern Stewart & Co, empresa de consultoria e 

pesquisa fundada em Nova Iorque em 1982, que desenvolveu o conceito e é 

proprietária da marca  

 

O conceito EVA, em conjunto com os fundamentos da gestão baseada no valor 

permite o gerenciamento dos negócios perseguindo criação de riqueza para as 

empresas, e adição de valor para os investidores das mesmas. De acordo com 

Ehrbar (1999), em seu nível mais básico, o EVA, é uma sigla para o valor econômico 

agregado, é uma medida de desempenho empresarial que difere da maioria das 

demais por incluir uma cobrança sobre o lucro e pelo custo de todo o capital que 

uma empresa utiliza. O EVA é uma medida dos lucros verdadeiros. Aritmeticamente 

é o lucro operacional após pagamento de impostos menos o encargo sobre o capital, 

apropriado tanto para endividamento quanto para capital acionário (capital próprio + 

capital de terceiros) (EHRBAR , 1999). 

 

Segundo Peter Drucker (1995), apud  Ehrbar (1999), 

 

O EVA se baseia em algo que sabemos há muito tempo: Aquilo que 
chamamos de lucro, o dinheiro que sobra para remunerar o capital, 
geralmente nem é lucro. Até que um negócio produza um lucro que seja 
maior do que seu custo de capital, estará operando com prejuízo. Não 
importa que pague impostos como se tivesse um lucro verdadeiro. O 
empreendimento ainda retorna menos à economia do que devora em 
recursos... Até então, não cria riqueza; a destrói.  

 

Assim, os lucros verdadeiros não começam até que o custo de capital como todos 

os demais custos, tenha sido coberto. O EVA se constitui na medida desses lucros 

verdadeiros. 

 

Simplificadamente, o EVA é o lucro operacional após o pagamento de tributos 

menos o encargo sobre capital, apropriado tanto para o endividamento quanto para 

capital acionário. 
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FIGURA 5 – Representação do conceito EVA 

 

EVA    =    NOPAT    - CUSTO DO CAPITAL

RESULTADO 

OPERACIONAL

APÓS 

IMPOSTOS

=

NOPAT

CUSTO 

DO

CAPITAL

E V A

 

Fonte: Adaptado de EHRBAR (1999). 

 

Martinez (1999) estabelece que o EVA seja igual à diferença entre o retorno do 

capital empregado e o custo de capital multiplicado pelo capital empregado, 

desenvolvendo da seguinte forma: 

 

EVA = RCE – ( c  x  capital )    Eq14 

Sendo: 

RCE = retorno do capital empregado 

c = custo de capital ponderado da firma 

capital = capital empregado 

 

O retorno do capital empregado pode ser definido como: 

 

RCE  =  NOPAT  /  capital      Eq15 

Sendo: 

NOPAT = lucro operacional depois da tributação 

capital = capital empregado. 

Assim, 

EVA = NOPAT – ( c   x   capital )      Eq16 

 

O NOPAT e o capital empregado podem ser encontrados da seguinte maneira:  
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NOPAT 

Receita operacional 

(-) Despesas oeracionais (exceto financiamento) 

(=) Lucros antes juros e IR (LAJIR) 

(-) Tributos 

(=) NOPAT 

 

Capital empregado 

Ativos operacionais 

(-) Passivos operacionais 

(=) Necessidade de capital de giro (NCG) 

(+) Ativos fixos 

(=) Capital empregado 

Conforme citado por Bastos (1999, p. 8), o EVA tem a capacidade de indicar onde 

algum valor adicional pode ser criado (ou está sendo destruído) para os acionistas, 

pela análise dos seus quatro pilares básicos (figura 5), os value drivers. Cada um 

desses valores sugere uma forma de aumentar a eficiência das empresas no 

processo de criação de valor. São eles: 

Operacional – aumentar o retorno para a mesma base de capital por meio de corte 

de custos, aumento de lucros ou economia de impostos. 

·Financeiro – reduzir o custo de capital.  

·Investimento – investir capital adicional em projetos com valor presente líquido 

positivo. 

·Racionalização – desinvestir (retirar) capital de projetos com valor presente líquido 

negativo. 
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FIGURA 6: Os Quatro Pilares do EVA 

 

Fonte: Adaptado de Bastos (1999) 

 

Segundo Stewart (1999), o crescimento do EVA é obtido por meio de melhorias na 

eficiência operacional, no investimento em projetos que criem valor, no 

remanejamento de capital de atividades que destruam valor e busca de opções que 

minimizem o custo de capital. Conforme Perez (2000) o EVA pode e deve ser 

utilizado no nível do planejamento estratégico da empresa, estabelecendo metas de 

EVA, incluindo no processo de planejamento estratégico os seguintes passos: 

 

 - Estabelecer uma meta global em termos de valor; 

 - Fazer uma avaliação do valor da empresa por fluxos de EVA; 

 - Criar um plano estratégico e uma previsão financeira que tenham condições 

de atingir o fluxo de EVA projetado e justificando o valor da avaliação da 

empresa; 

 - Verificar a plausibilidade do plano e da previsão; 

 - Comunicar a meta em nível agregado e desagregá-la por unidade de 

negócios, de maneira a possibilitar a transferência de responsabilidades para 

todos os níveis de execução da empresa. 

 

 

5.4.2 - Retorno do capital empregado – Rce – Roce – Roic 

 

Retorno do capital empregado (RCE), ou, em inglês, return on capital employed 

(ROCE), ou return on invested capital (ROIC), é uma medida de desempenho e 

instrumento de projeção financeira. Segundo Dale Wettlaufer (TMF Ralegh), olhar 

http://www.fool.com/About/staff/dalew.htm
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para os lucros econômicos – Fluxo de caixa livre ou retorno sobre o capital investido 

menos uma taxa pelo uso desse capital – Produz uma visão muito mais clara do 

valor e da situação econômica de uma companhia do que apenas acompanhar o 

crescimento de lucros. Afinal, o crescimento de lucros vem, na maioria das vezes 

atrelado a um custo – seja ele um forte investimento em capital de giro, em ativos 

fixos ou pelo lançamento de novas ações para financiar uma nova aquisição. 

 

O RCE informa ao investidor a eficiência na condução da companhia e quanto de 

caixa está sendo gerado por ela por cada Real investido, independente de como a 

administração decide financiar a empresa. Não importa se empresa está sendo 

financiada por Capital Próprio (pela venda de ações) ou por crédito (abrindo uma 

linha de financiamento no banco ou através da venda de debêntures direto aos 

investidores), isso não altera o ROIC. Assim é possível para um acionista em 

potencial (e dono de negócio) fazer a distinção entre o desempenho operacional da 

companhia e os efeitos colaterais causados pela decisão de financiamento. 

 

A base do capital investido corresponde ao ativo menos os passivos livres de juros, 

e o retorno corresponde aos lucros operacionais depois dos impostos. Essa é uma 

maneira mais específica de definir a base de capital. No 

livro Security Analysis de Graham e Dodd, o retorno sobre o capital é definido de 

forma diferente. A definição de retorno sobre o capital é lucro líquido mais juros (o 

que é basicamente igual ao lucro operacional depois dos impostos), dividido 

pelo ativo menos ativos intangíveis (como o goodwill e patentes), menos o passivo 

não financeiro de curto-prazo.  Os intangíveis podem ser calculados subtraindo o 

capital financeiro do capital que os gerentes operacionais têm realmente para 

trabalhar. Não há distanciamento de Graham e Dodd sobre o caixa investido no 

negócio. Não importa se ele é financiado pelo patrimônio líquido ou por 

endividamento, o caixa representa capital que foi investido no negócio.  

  

Na definição original de retorno do capital empregado, Dale Wettlaufer diz que o 

ROIC é igual aos lucros operacionais depois dos impostos divididos pelo total de 

ativos menos passivos livres de juros menos o caixa. A razão da subtração do caixa, 

é que o mesmo representa capital que não foi empregado efetivamente em outros 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/007141228X/qid=1106305560/sr=8-2/ref=pd_csp_2/104-4887210-9081516?v=glance&s=books&n=507846
http://geocities.yahoo.com.br/sergiorn/Graham.htm
http://www.fool.com/About/staff/dalew.htm
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ativos ou representa uma capacidade potencial para redução do passivo ou para 

diminuição do patrimônio líquido (pela recompra de ações). 

 

De acordo com essas premissas, podemos então definir uma fórmula final para o 

retorno do capital empregado, de acordo com a seguinte equação: 

 

Lucro Operacional após os impostos (/) Capital Empregado        Eq17 

Onde: 

Capital Empregado = Capital de Giro + Imobilizado       Eq18 

 

Podemos também representar o retorno do capital empregado através do método 

Dupont, explicado através da figura 7.  

 

FIGURA 7 – Retorno do capital empregado 

 

 

Fonte: Adaptado de Brigham e Erhardt (2007) 
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6 – DESENVOLVIMENTO 

 

 

A idéia de uma empresa operando sem capital de giro pode surpreender num 

primeiro momento, mas um número crescente delas vem definindo há alguns anos a 

meta audaciosa, até porque, mesmo que nunca se alcance tal objetivo, somente o 

fato de persegui-lo amplia a eficiência e poupança que pode melhorar 

consideravelmente o desempenho corporativo.  

 

De acordo com Shawn Tully e Robert A. Miller (Fortune Magazine, 1994), a meta do 

capital de giro zero não é uma fantasia.  American Standard & Variedades Corp, dois 

fabricantes diversificados, possuem capital de giro negativo em alguns de seus 

negócios. Na General Electric, na década de 90, seu chairman Jack Welch iniciou 

uma cruzada corporativa de redução de capital de giro. Whirlpool, Quaker Oats, e, 

Campbell também seguem na mesma. Dammerman Dennis, diretor financeiro da GE 

disse: ''O conceito não só gera dinheiro, mas também acelera a produção, o que 

ajuda você a executar o seu negócio melhor. ''  

 

Segundo Greenwood (2002), em média, as empresas listadas no periódico Fortune 

500, utilizam 20 centavos de capital de giro para cada dólar vendido - para todas as 

empresas na lista, talvez um total de $ 500 bilhões. Nesse sentido, qualquer redução 

na utilização do capital de giro gera dois benefícios poderosos:  

 

 Cada dólar liberado dos estoques ou das contas a receber aumenta na sua 

totalidade o fluxo de caixa da empresa; 

 

 A busca permanente do capital de giro zero eleva os ganhos da empresa, 

permitindo-lhe produzir e entregar mais rápido que a concorrência, 

conquistando novos negócios e conseguindo melhores preços no 

atendimento de pedidos urgentes. Reduzindo ou até mesmo eliminando 

estoques, os custos com manutenção de áreas e máquinas destinadas ao 

controle dos mesmos poderão ter seus valores reduzidos ou até mesmo 
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eliminados.  O mesmo raciocínio se aplica a uma grande parcela de mão de 

obra especializada. 

 

 

6.1 - Empresas pioneiras 

 

O primeiro estudo de caso e talvez o mais significativo, é o da empresa americana 

especializada em material de canalização, ar condicionado e freios para caminhões 

e ônibus, a American Standard Inc., que iniciou a caminhada para alcançar a meta 

do capital de giro zero no início da década de 90, em meio a grandes dificuldades 

operacionais e financeiras.  

 

Em três anos, a necessidade de capital de giro na fábrica de Lexington caiu de US$9 

milhões para US$5,5 milhões, apesar de um aumento de 40% na produção. 

Globalmente, a American Standard reduziu suas necessidades em mais de 50%, 

chegando a US$326 milhões. Como resultado, o capital de giro passou a absorver 

apenas 5 cents para cada US$1 de vendas. Eliminando o pagamento de juros sobre 

o aprovisionamento, a empresa aumentou seu fluxo de caixa em US$60 milhões ao 

ano. Seu vigor financeiro renovado encantou os credores. Entre 1992 e 1993, 

refinanciou US$1,5 bilhões em empréstimos e títulos de alto risco por outros com 

menores taxas de juros, gerando mais US $ 40 milhões em fluxo de caixa extra. 

 

A General Eletric também se tornou uma perseguidora implacável do capital de giro 

zero. Em seu início, ela trabalhou basicamente no giro dos estoques. Segundo seu 

CEO Jack Welch, cada giro adicionado ao estoque da GE gerava uma economia 

extra de US$1 bilhão, imediatamente convertido em caixa. 

 

A planta pioneira da GE foi uma unidade de aparelhos em Louisville, EUA, onde, 

entre a produção e a efetiva disponibilização ao cliente existia um intervalo de 05 

meses. Ela passou a buscar a integração da produção com a encomenda. Deixou de 

lado o seu planejamento de produção de longo prazo, gerador de grandes estoques, 

e passou a produzir, diariamente, pequenos lotes de 50 unidades. A entrega de um 

caminhão de produtos que chegava a demorar 18 semanas, passou para somente 3 

semanas. Os estoques caíram de US$800 milhões para US$400 milhões. 
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A Quaker Oats reduziu sua necessidade de capital de giro de 13% das vendas para 

7,3%, liberando US$200 milhões em dinheiro. Um perfeito exemplo do progresso 

ocorreu na fábrica Quaker Shiremanstown, Pensilvânia. Em 1990, a fábrica realizava 

grandes estoques para atender a formação de estoques trimestrais de lanches e 

cereais, cobrindo de um mês a seis semanas de encomendas. A idéia era simples: 

manter as máquinas funcionando todo o tempo. Fazendo todos os nove sabores do 

cereal instantâneo Oatmeal, a Quaker poderia levar até seis semanas. Hoje a fábrica 

produz todos os sabores uma vez por semana.  

 

Suas histórias foram detalhadas pelos jornalistas Shawn Tully e Robert A. Miller 

(Fortune Magazine, 1994).  

 

 

6.2 – Metodologia 

 

Nessa pesquisa foram selecionadas 03 empresas de capital aberto de maior 

destaque no setor siderúrgico brasileiro, que publicaram seus resultados no site da 

BOVESPA no exercício de 2008, com o objetivo de demonstrar o potencial de ganho 

com a aplicação da estratégia de busca pelo capital de giro zero. 

 

Para análise dos demonstrativos foi utilizado o modelo dinâmico, a fim de definir as 

variáveis de cálculo da necessidade de capital de giro. 

 

A geração de valor foi medida através dos indicadores EVA e RCE. 

 

 

6.3 - Análise Brasileira 

 

Para analise das empresas brasileiras, foram selecionadas a Usiminas S/A, Cia. 

Siderúrgica Nacional – CSN e a Aços Villares S/A, cujas histórias básicas são 

demonstradas a seguir: 

 

 

6.3.1 - Usiminas S/A 
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A história da Usiminas começa em 1956, com sua constituição como empresa 

privada. Em 1958, transformou-se uma joint venture, com participação acionária dos 

governos federal e do estado de Minas Gerais, em parceria com acionistas 

japoneses. Em outubro de 1962, entrou em operação o primeiro alto-forno da Usina 

Intendente Câmara. Paralelamente, nascia a cidade de Ipatinga, hoje uma das mais 

importantes do Vale do Aço, a 220 quilômetros de Belo Horizonte, onde fica a sede 

da empresa. Ipatinga fica próximo a uma das maiores reservas de minério de ferro 

do mundo, o Quadrilátero Ferrífero de Minas Gerais. 

 

No mercado interno, os principais consumidores de produtos da Usiminas são os 

setores automotivo, de tubos de pequeno e grande diâmetros, construção civil, 

eletroeletrônicos, relaminação e máquinas agrícolas e rodoviárias, além de 

distribuição. Estados Unidos e América Latina constituem os principais mercados 

externos, mas a Usiminas exporta também para países asiáticos. 

 

Se contada apenas a produção da Usiminas, a empresa é a segunda fabricante de 

aço do Brasil, com 4,7 milhões de toneladas/ano, atrás apenas da Companhia 

Siderúrgica Nacional (CSN), com 5 milhões de toneladas/ano. Mas, incluída a 

Companhia Siderúrgica de São Paulo (Cosipa), dos mesmos controladores, a 

produção chega a 10 milhões de toneladas/ano, o que situa o grupo entre os 20 

maiores do mundo e o torna líder na América Latina. 

 

 

6.3.2 - Companhia Siderúrgica Nacional - CSN 

A Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada em 9 de abril de 1941 e iniciou suas 

operações em 1º de outubro de 1946. Como primeira produtora integrada de aço 

plano no Brasil, a CSN é um marco no processo brasileiro de industrialização. O seu 

aço viabilizou a implantação das primeiras indústrias nacionais, núcleo do atual 

parque fabril brasileiro. Privatizada em 1993, e após mais de seis décadas de 

atividade, continua a fazer história. 
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Com capacidade de produção anual de 5,6 milhões de toneladas e cerca de 

dezesseis mil empregados, a CSN concentra suas atividades em siderurgia, 

mineração e infra-estrutura. 

A estratégia integrada e alinhada ao negócio principal assegura posição de liderança 

no setor siderúrgico brasileiro. A aquisição dos ativos da Heartland Steel, 

constituindo a CSN LLC, nos Estados Unidos, em 2001, marcou o início do processo 

de internacionalização da CSN. Atualmente, entre seus ativos a empresa conta com 

uma usina siderúrgica integrada, cinco unidades industriais, sendo duas delas no 

exterior (Estados Unidos e Portugal), minas de minério de ferro, calcário e dolomita, 

uma forte distribuidora de aços planos, terminais portuários, participações em 

estradas de ferro e em duas usinas hidrelétricas.  

O aço da CSN está presente em diversos segmentos, entre os quais se destacam o 

automotivo, construção civil, embalagem, linha branca e OEM, fornecidos para 

clientes no Brasil e no exterior. 

 

 

6.3.3 - Aços Villares S/A 

 

A Aços Villares S.A. (―Companhia‖ ou ―controladora‖) é uma sociedade por ações, de 

capital aberto, controlada indireta da Corporación Sidenor S.A. (Sidenor), empresa 

espanhola que detém 58,73% das ações do capital votante e total. Dedica-se à 

produção e comercialização de laminados e forjados de aços especiais e cilindros 

para laminação de ferro e aço, tem sede em São Paulo e unidades industriais em 

Pindamonhangaba, Mogi das Cruzes e Sorocaba, no Estado de São Paulo. 

 

É a maior produtora de aços especiais não planos de alta-liga da América Latina. 

 

Produzindo aços de alta tecnologia, há mais de 60 anos, no Brasil, em 2007 

exportou 40% de sua produção para a Europa, países do NAFTA e do Mercosul, 

Ásia, África e América do Sul. 
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Em sua carteira de clientes, encontram-se indústrias que exigem alta tecnologia em 

aplicações, como a aeronáutica, a automobilística, a área hospitalar e de implantes 

cirúrgicos, entre outras. 

 

Em 2007, o volume de vendas atingiu 87,8 mil toneladas de produtos acabados, das 

quais 52,8 mil toneladas foram demandadas pelo mercado interno e 35,0 mil 

toneladas destinadas à exportação. A empresa emprega mais de 1.500 pessoas. 

 

 

6.4 - Coleta e apuração dos dados 

 

Os dados econômicos utilizados foram referentes ao ano encerrado de 2008, e o 

objetivo foi calcular o seu EVA (Valor Econômico Agregado) e RCE (Retorno do 

Capital Empregado), para logo em seguida, através de reduções seqüenciais em 

todas as contas de seu capital de giro, verificar os ganhos em criação de valor 

adicional e percentuais de Retorno do Capital Empregado. 

 

As consultas foram efetuadas no site da CVM e os dados agrupados em uma 

planilha na seguinte ordem:  

 

A. Demonstração do Resultado do Exercício até o lucro operacional, sendo em 

seguida aplicado o Impostos de Renda e Contribuição Social normativo, 

(percentual de tabela de 34% sem nenhum acréscimo ou adição); 

 

B. Necessidade de capital de giro simplificado pelo modelo dinâmico, destacando as 

contas de clientes mais estoques totais menos fornecedores. 

 
C. Imobilizado 

 
D. Cálculo do capital empregado pela soma do capital de giro simplificado mais o 

imobilizado. 

 
E. Retorno operacional das vendas, pela divisão do lucro operacional após os 

impostos normativos pela receita líquida; 
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F. Rotatividade do capital empregado, pela divisão do capital empregado pela 

receita líquida. (expressa quantas vezes o capital empregado ―girou‖ ou se 

renovou pelas vendas); 

 
G. Cálculo do RCE (retorno do capital empregado), pela multiplicação do retorno 

operacional das vendas pela rotatividade do capital empregado; 

 

H. Kd (custo médio da dívida) – Taxa líquida média dos juros devidos pelas 

siderúrgicas no ano de 2008. Em virtude da dificuldade de se conseguir o custo 

real total de cada empresa pesquisada, foi adotada a taxa média líquida de 6,1% 

para as três empresas. Os valores da Usiminas e CSN foram conseguidos em 

relatório de análise da Corretora Planner Corretora de Valores S/A, emitidos em 

08/12/08 e 12/01/09 respectivamente. Foi mantido o mesmo percentual para a 

empresa Aços Villares S/A.  

 
I. Participação percentual do capital de terceiros das empresas pesquisadas com 

relação ao seu passivo total; 

 
J. Taxa de investimento sem risco (Rf) – Foi considerada, para todas as empresas, 

a remuneração anual dos títulos do Governo Brasileiro (SELIC) COLETADO em 

28/10/2009 no site http://www.bcb.gov.br/?SELICMES ( Banco Central do Brasil), 

sendo apurado o percentual médio anual de 12,38%;. 

 
K. ß (Beta - Risco próprio das empresas) – coletado junto ao site Infomoney; 

 

L. Taxa de retorno do mercado (Rm) – Foi considerada a taxa referencial média de 

juros do governo brasileiro, SELIC, no ano de 2008, acrescida de um prêmio de 

risco de 5,77% referente à média dos três índices de mercado mais usados: o 

Ibovespa, o IbrX, e o FGV-100, coletados na Infomoney em artigo assinado pelo 

doutor em administração de empresas pela FGV-EAESP, Ricardo Ratner 

Rochman em 29/06/09.  

 
M. Ke (custo do capital próprio), calculado pela fórmula Ke = Rf + ß (Rm - Rf) Eq19 

 

N. Participação percentual do capital próprio das empresas pesquisadas com 

relação ao seu passivo total; 

http://www.bcb.gov.br/?SELICMES
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O. Custo médio ponderado de capital (CMPC) – Calculado pela multiplicação do Kd 

de cada empresa pela participação percentual de sua dívida com terceiros com 

relação ao seu passivo total, mais a multiplicação de seu Ke pela participação 

percentual de seu capital próprio com relação ao seu passivo total  

( Kd x %Kd ) + ( Ke x %Ke )       Eq20; 

 

P. Custo do capital empregado, calculado pela multiplicação do capital empregado 

pelo CMPC; 

 
Q. EVA (criação de valor), calculado pela subtração do custo do capital empregado 

pelo lucro operacional após os impostos normativos; 

 
R. Criação de valor percentual – Calculado pela subtração do RCE pelo CMPC; 

 
S. Criação de valor adicional – calculado pela subtração do EVA do período 

analisado (hipóteses) pelo EVA do período base (Dezembro de 2008); 

 
T. Redução do capital de giro em R$ - Calculado pela subtração do capital de giro 

do período analisado (hipóteses) pelo capital de giro do período base (Dezembro 

de 2008); 

 
U. Reversão do custo financeiro sobre a necessidade de capital de giro – Calculado 

pela aplicação da taxa média anual de custo da dívida sobre a redução do capital 

de giro (por hipóteses); 

 

V. Criação de valor total – Adição da criação de valor adicional mais o ganho 

financeiro com a redução da NCG, mais a reversão do custo financeiro sobre a 

NCG; 

 

W. Criação de valor por R$ reduzido na necessidade de capital de giro – divisão da 

criação de valor total pela redução do capital de giro em R$; 

 
X. Ganho percentual por R$ reduzido na necessidade de capital de giro - divisão da 

criação de valor total pela redução do capital de giro em R$, multiplicado por 100; 
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Y. Aumento da rotatividade do capital empregado – calculado pela subtração da 

rotatividade do capital empregado no período base (dezembro de 2008), pela 

rotatividade do capital empregado das hipóteses calculadas; 

 
Z. Ganho por aumento percentual na rotatividade do capital empregado – calculado 

pela redução do capital de giro em R$, dividido pelo aumento da rotatividade do 

capital empregado, multiplicado por 100. 

 

 

6.5 - Planilhas de cálculo 

 

Para montagem das planilhas de cálculos foram utilizadas as seguintes hipóteses, 

que refletem diferentes estratégias para redução do capital de giro: 

 

Hipótese 1 - Redução do contas a receber, adequando seu valor para ser 

financiado na totalidade pelo contas a pagar. Os estoques terão seus valores 

mantidos; 

 

Hipótese 2 - Redução de 50% no contas a receber, mantendo inalterados os 

valores do contas a pagar e dos estoques; 

 

Hipótese 3 - Crescimento de 50% no contas a pagar, mantendo inalterados os 

valores do contas a receber e dos estoques; 

 

Hipótese 4 - Redução de 50% nos estoques, mantendo inalterados os valores do 

contas a pagar e do contas a receber; 

 

Hipótese 5 - Estoques zero e redução do contas a receber, adequando seu valor 

para ser financiado na totalidade pelo contas a pagar. Esta será a hipótese principal 

a ser testada; 

 

Hipótese 6 - Redução de 50% no contas a receber e nos estoques e crescimento 

de 50% no contas a pagar; 
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Foi elaborada uma planilha para cada empresa analisada, conforme será 

apresentado a seguir: 
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6.5.1 – Usiminas S/A – simulação de hipóteses 
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6.5.2 – Cia. Siderúrgica Nacional – CSN – simulação de hipóteses 
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6.5.3 – Aços Villares S/A – simulação de hipóteses 
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7 – RESULTADOS APURADOS 

 

 

Para apuração dos valores apresentados, foram utilizados dados referentes ao ano 

finalizado em 31 de Dezembro de 2008. Como o objetivo era determinar se haveriam 

ganhos com criação de valor anual a partir de reduções na necessidade de capital 

de giro das empresas, não foi detectada a necessidade de realizar os cálculos em 

anos anteriores. Os resultados apurados em um ano podem comprovar ou rejeitar a 

hipótese apresentada. 

 

Pelos valores apresentados para a empresa Usiminas S/A no ano de 2008, foi 

apurado um retorno operacional das vendas da ordem de 20,92% e uma rotatividade 

do capital empregado de 0,99 vezes/ano, o que gerou um RCE (retorno do capital 

empregado) da ordem de 20,72%. Confrontado com o CMPC (custo médio 

ponderado de capital) apurado, da ordem de 13,61%, apresentou-se uma criação de 

valor equivalente a 7,11% do capital empregado. 

 

GRÁFICO 1 – Usiminas S/A – Dados percentuais 

 

Fonte: Autor 

 

Conseqüentemente foi apurada a criação de valor através do EVA, que se mostrou 

em R$ 1,126 bilhões no ano de 2008.  
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Através de reduções na necessidade de capital de giro apresentada, realizadas em 

função das hipóteses propostas, chegou-se a novos valores de RCE e EVA, 

apurando-se a seguir os valores adicionais a serem incorporados à criação de valor 

original. A esse valor foi adicionado a reversão do custo financeiro incidente sobre o 

financiamento da necessidade de capital de giro antes existente. 

 

GRÁFICO 2 – Evolução do EVA da Usiminas S/A 

 

Fonte: Autor 

 

Em todas as hipóteses apresentadas aconteceram ganhos adicionais oriundos de 

criação de valor, sendo uniforme o valor adicional de R$0,20 por cada R$1,00 

reduzido na necessidade de capital de giro. Em outras palavras, a empresa 

conseguiu uma criação de valor adicional da ordem de 19,71% para cada hipótese 

de redução da sua necessidade de capital de giro. 

 

Para a empresa CSN – Cia. Siderúrgica Nacional, no ano de 2008, foi apurado um 

retorno operacional das vendas da ordem de 45,28% e uma rotatividade do capital 

empregado de 1,09 vezes/ano, o que gerou um RCE (retorno do capital empregado) 

da ordem de 49,33%. Confrontado com o CMPC (custo médio ponderado de capital) 

apurado, da ordem de 9,15%, apresentou-se uma criação de valor equivalente a 

40,17% do capital empregado. 
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GRÁFICO 3 – C S N – Dados percentuais 

 

Fonte: Autor 

 

Conseqüentemente foi apurada a criação de valor através do EVA, que se mostrou 

em R$ 5,163 bilhões no ano de 2008.  

 

Seguindo o padrão adotado na Usiminas, através de reduções na necessidade de 

capital de giro apresentada, realizadas em função das hipóteses propostas, chegou-

se a novos valores de RCE e EVA, apurando-se a seguir os valores adicionais a 

serem incorporados à criação de valor original. A esse valor foi adicionado a 

reversão do custo financeiro incidente sobre o financiamento da necessidade de 

capital de giro antes existente. 

 

GRÁFICO 4 – Evolução do EVA da C S N 

 

Fonte: Autor 
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Em todas as hipóteses apresentadas aconteceram ganhos adicionais oriundos de 

criação de valor, sendo uniforme o valor adicional de R$0,15 por cada R$1,00 

reduzido na necessidade de capital de giro. Em outras palavras, a empresa 

conseguiu uma criação de valor adicional da ordem de 15,25% para cada hipótese 

de redução da sua necessidade de capital de giro. 

 

Para a empresa Aços Villares S/A, no ano de 2008, foi apurado um retorno 

operacional das vendas da ordem de 17,16% e uma rotatividade do capital 

empregado de 2,17 vezes/ano, o que gerou um RCE (retorno do capital empregado) 

da ordem de 37,30%. Confrontado com o CMPC (custo médio ponderado de capital) 

apurado, da ordem de 12,93%, apresentou-se uma criação de valor equivalente a 

24,37% do capital empregado. 

 

GRÁFICO 5 – Aços Villares S/A – Dados percentuais 

 

Fonte: Autor 

 

Conseqüentemente foi apurada a criação de valor através do EVA, que se mostrou 

em R$ 254 milhões no ano de 2008.  

 

Seguindo o padrão adotado nas outras empresas, através de reduções na 

necessidade de capital de giro apresentada, realizadas em função das hipóteses 

propostas, chegou-se a novos valores de RCE e EVA, apurando-se a seguir os 

valores adicionais a serem incorporados à criação de valor original. A esse valor foi 
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adicionado a reversão do custo financeiro incidente sobre o financiamento da 

necessidade de capital de giro antes existente. 

 

GRÁFICO 6 – Evolução do EVA da Aços Villares S/A 

 

Fonte: Autor 

 

Em todas as hipóteses apresentadas aconteceram ganhos adicionais oriundos de 

criação de valor, sendo uniforme o valor adicional de R$0,19 por cada R$1,00 

reduzido na necessidade de capital de giro. Em outras palavras, a empresa 

conseguiu uma criação de valor adicional da ordem de 19,03% para cada hipótese 

de redução da sua necessidade de capital de giro. 

 

Em um segundo momento, buscou-se o motivo específico das variações existentes 

entre os resultados apresentados pelas três empresas. Logicamente que os 

percentuais de custo das dívidas, seja com terceiros ou do próprio capital, influencia 

diretamente o volume de possíveis ganhos. Taxas maiores de juros obviamente 

reverterão em maiores percentuais de ganhos nas reduções das necessidades de 

capital de giro. Os valores apresentados espelham os resultados daquele momento. 

 

Entretanto, verificamos que a composição do endividamento impõe limites 

perfeitamente definíveis aos ganhos adicionais. No caso específico, verificou-se que 

as três empresas teriam ganhos que iriam variar especificamente de R$0,12 a 0,26 

para cada R$1,00 reduzido em sua necessidade de capital de giro, à medida que a 
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composição do seu endividamento alterasse de uma hipotética posição inicial de 

100% de capital próprio (ganhos adicionais de R$0,26) a 100% de capital de 

terceiros (ganhos adicionais de R$0,12). Os valores estão demonstrados nos anexos 

1 e 2 respectivamente. 

 

O fato foi comprovado pela situação da CSN que no período estudado apresentava 

uma relação de apenas 21,15% de capital próprio contra 78,85% de capital de 

terceiros, apresentando o menor ganho adicional entre as três empresas, da ordem 

de R$0,15 por cada R$1,00 reduzido na necessidade de capital de giro. 
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8 – CONCLUSÕES  

 

 

A gestão do capital de giro é de importância fundamental na administração de 

qualquer empresa, seja pelo elevado valor necessário à manutenção de suas 

políticas de contas a receber e estoques, seja pela necessidade de financiamento 

resultante dessas políticas. Nesse sentido, qualquer redução em seu montante se 

traduz imediatamente em benefícios para o caixa da empresa, pois a redução de 

R$1,00 na necessidade de capital de giro se converte instantaneamente em R$1,00 

liberado para o caixa, aumentando sua disponibilidade ou reduzindo sua 

necessidade de financiamento. 

 

Além desse ganho imediato, fica claro a existência de ganhos adicionais 

conseguidos através da criação de novos valores, obtidos pelo crescimento da 

margem existente entre o resultado operacional apurado pela empresa e o montante 

do capital empregado em suas operações. 

 

Reduzir a necessidade de capital de giro é função constante de qualquer empresa, 

mas a definição de quanto reduzir pode ser uma decisão subjetiva que não atinja 

suas reais possibilidades, além do que, situações de crise e dificuldades sazonais 

podem abreviar e interromper o objetivo inicialmente proposto. 

 

Assim, a meta do capital de giro zero apresenta-se como uma proposta consistente 

e duradoura de melhoramento e manutenção da saúde econômica e financeira de 

uma organização. O objetivo final pode até não ser alcançado, mas o fato de 

perseguí-lo sempre irá beneficiar o caixa e o seu resultado operacional. 

 

Perseguir o capital de giro zero não quer dizer exatamente zerar o valores do contas 

a receber e dos estoques, mas adequá-los a uma proporção em que sejam 

totalmente financiados pelo contas a pagar operacional da empresa. 

 

Como já mencionado, o benefício ao caixa é imediato, mas a mensuração de 

possíveis ganhos com criação de valor precisaria da aplicação de metodologias 
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específicas e, para este estudo, foram utilizados os indicadores EVA – valor 

econômico agregado e o RCE – retorno do capital empregado. 

 

Este estudo procurou exatamente evidenciar essa criação de valor, mostrando 

através de hipóteses de redução na necessidade de capital de giro, quanto se 

apuraria de ganho em um período determinado, no caso o exercício de 2008, em 

empresas brasileiras do setor siderúrgico, selecionadas pela sua importância no 

cenário nacional e disponibilidade de dados na CVM – Câmara de Valores 

Mobiliários. 

 

Foram testadas as hipóteses constantes do item 6.5 em todas as empresas e, para 

todas elas foram verificados ganhos substanciais em criação de valor, que variaram 

de 19,71% para a Usiminas S/A, 15,25% para a CSN – Cia. Siderúrgica Nacional e 

19,03% para a Aços Villares S/A.  

 

Na hipótese buscada, ou seja, na possibilidade da empresa alcançar a meta 

estipulada do capital de giro zero (hipótese 5), os ganhos nominais adicionais 

chegaram a R$1,088 bilhões para a Usiminas S/A, R$423 milhões para a CSN – 

Cia. Siderúrgica Nacional e R$63 milhões para a Aços Villares S/A. 

 

Adicionalmente, foi verificado se haveria um limite para essa criação de valor em 

função da composição do endividamento das empresas.  

 

Simulando os mesmos resultados anteriormente apurados, mas variando a 

composição do capital das empresas para uma situação hipotética que variasse de 

uma utilização de 100% de capital próprio a 100% de capital de terceiros, chegou-se 

a um limite de ganhos mínimos de 26% para a primeira hipótese (100% de capital 

próprio) e um limite de ganhos máximos de 12% para a segunda hipótese (100% de 

capital de terceiros). 

 

Em valores, tanto percentuais quanto absolutos, os ganhos adicionais parecem 

justificar perfeitamente os investimentos, sejam eles financeiros ou organizacionais, 

necessários às implementações requeridas, não esquecendo que além dos ganhos 

adicionais já mostrados, as empresas estarão aumentando seu caixa na mesma 
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proporção que reduz sua NCG, ou seja, cada R$1,00 reduzido irá se converter 

imediatamente em disponibilidade de caixa, ou, alternativamente, cada R$1,00 

reduzido irá reduzir na mesma proporção a dívida com terceiros.  

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a meta do capital de giro zero é viável e, mesmo 

que não alcançada em sua totalidade, as etapas vencidas com certeza irão se 

traduzir em enormes benefícios para as empresas que assumirem esse 

compromisso. 

 

Como sugestão para pesquisas futuras, sugere-se ampliar o universo de empresas, 

abrangendo setores distintos, bem como verificar a correlação entre os valores 

criados pelas empresas e os seus níveis de endividamento, taxas de juros e 

variação cambial. 
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APÊNDICE B - Simulação De Composição De Capital – 100% Capital Próprio 
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ANEXO A – Balanço Patrimonial do exercício de 2008 – Usiminas S/A 
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ANEXO B – Demonstração do resultado do exercício de 2008 – Usiminas S/A 
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ANEXO C – Balanço Patrimonial do exercício de 2008 – C S N 
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ANEXO D – Demonstração do resultado do exercício de 2008 – C S N 
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ANEXO E – Balanço Patrimonial do exercício de 2008 – Aços Villares S/A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

ANEXO F – Demonstração do resultado - exercício de 2008 – Aços Villares S/A 

 


