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RESUMO 

 
 

Esta dissertação estuda a situação de liquidez das pequenas e médias empresas do 

segmento da construção civil, atuantes no mercado de obras públicas do Estado de Sergipe.  

Para atingir os objetivos deste trabalho foram utilizados os métodos i) tradicional e ii) 

dinâmico (Modelo Fleuriet), por possuírem metodologias distintas de análise, destacando-se 

que o primeiro, através dos indicadores CCL, ILC e ILG, aponta a situação de liquidez em 

determinado instante do tempo, portanto indicador da pontual situação de solvência, enquanto 

que o segundo, através dos indicadores CDG, NCG, T, AE, ILNCG e ILAE, esclarece a 

necessidade de capital de giro para as atividades operacionais da empresa, fundamentais à 

sustentabilidade e crescimento dos negócios. Seguindo a premissa do Modelo Dinâmico, 

foram reclassificadas as contas dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações do Resultado 

do Exercício dos anos de 2007, 2008 e 2009. 

Selecionou-se para este estudo de caso 20 empresas cadastradas na Companhia 

Estadual de Habitação e Obras Públicas – CEHOP, com contratos em vigor no período de 

2007 a 2009, sendo 14 classificadas como médias empresas e 6 como pequenas empresas, 

utilizando-se o critério da Lei Complementar (Federal) nº 123/2006. 

Buscou-se através desta pesquisa identificar a gestão financeira sob a ótica da liquidez 

destas pequenas e médias empresas, e as conseqüências da aplicação pelo Governo do Estado 

das prerrogativas de promoção de licitações específicas para pequenas empresas previstas na 

Lei Complementar (Federal) nº 123/2006 e Lei Estadual Nº 6.206/2007. 

Considerando a análise dos dados de forma agrupada através das medianas, os 

resultados sinalizam i) o enquadramento das médias empresas na tipologia II (sólida) do 

Modelo Dinâmico NCG em todos os exercícios, e das pequenas na tipologia II nos exercícios 

de 2008 e 2009, e na tipologia I (excelente liquidez) em 2007; ii) o enquadramento das médias 

empresas na tipologia D (solidez financeira) do Modelo Dinâmico AE em todos os exercícios, 

e das pequenas na tipologia D (solidez financeira) nos exercícios 2008 e 2009 e G (solidez 

financeira) no exercício de 2007; iii) indicação de liquidez financeira nas médias e pequenas 

empresas quando utilizados os indicadores ILNCG, ILAE, ILC e ILG; iv) melhores 

desempenhos financeiros das pequenas empresas, quando comparadas sob o foco da liquidez 

com as médias; v) nenhuma das duas categorias de empresas estudadas (pequenas e médias) 

apontaram para a ocorrência do “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, 



tanto da NCG como no AE; vi) indicação de capacidade de autofinanciamento das atividades 

operacionais das médias e pequenas empresas; vii) não foram evidenciadas divergências de 

resultados entre os indicadores tradicionais e os propostos pelo Modelo Dinâmico 

(respeitando os limites deste estudo de caso); viii) as pequenas empresas apresentam Saldos 

de Tesouraria que suportam variações positivas da necessidade de capital de giro ocasionadas 

pela alavancagem de seus negócios. 

Ao final, estes resultados sugerem a aplicabilidade dos itens I e II do Artº 48 da Lei 

Complementar (Federal) nº 123/2006 e itens I e II do Artº 4 da Lei Estadual Nº 6.206/2007 do 

Estado de Sergipe, no sentido de realizar licitações exclusivas para as pequenas empresas ou 

subcontratação destas nas demais licitações, como política pública de fomento ao crescimento 

econômico, emprego e renda. Entretanto, esta observação decorre da análise de dados 

contábeis de apenas 20 empresas de construção civil, selecionadas por critério de 

acessibilidade sem rigor estatístico, indicando a necessidade de ampliação desta pesquisa com 

um numero maior de empresas, visando assegurar os resultados esperados na adoção desta 

sugerida política pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This dissertation examines the liquidity situation of small and medium enterprises of 

construction segment, acting in Sergipe’s public construction market. 

To achieve the objectives of this study we used the methods i) traditional and ii) 

dynamic (Fleuriet Model), because they have different methodologies of analysis, noting that 

the first through the CCL, ILC and ILG indicators, shows the liquidity situation at a given 

instant of time, as the timely indicator of solvency, while the second, using the CDG, NCG, T, 

AE, ILNCG and ILAE indicators, clarifies the need for working capital for the operating 

activities of the company, essential to the sustainability and business growth. Following the 

assumption of the dynamic model, the accounts of Balanços Patrimoniais and Demonstrações 

do Resultado do Exercício for the years 2007, 2008 and 2009 were reclassified. 

For this case study, 20 companies registered with the Companhia Estadual de 

Habitação e Obras Públicas – CEHOP were selected, with contracts in force for the period 

2007 to 2009, with 14 classified as medium and 6 as small businesses, using the Lei 

Complementar (Federal) Nº 123/2006 criterion. 

Through this research, it was sought to identify the financial management from the 

perspective of liquidity of these small and medium enterprises, and the consequences of the 

application, by the State Government, of the prerogative to promote specific biddings to small 

businesses provided in Lei Complementar (Federal) nº 123 / 2006 and Lei Estadual nº 

6.206/2007. 

Considering the analysis of data as a group through the medians, the results indicate i) 

the framework for medium-sized enterprises in the type II (solid) NCG Dynamic Model in all 

exercises, and small type II in the years 2008 and 2009, and type I (excellent liquidity) in 

2007, ii) the framework for medium-sized enterprises in the type D (financial strength) of the 

AE Dynamic Model in all exercises, and small in the type D (financial strength) in the years 

2008 and 2009, and G (financial strength) in 2007; iii) an indication of liquidity in the 

financial medium and small companies when used indicators ILNCG, ILAE, ILC and ILG; iv) 

improved financial performance of small companies when compared from the standpoint of 

liquidity with the medium size; v) none of the two studied categories of companies (small and 

medium size) pointed to the occurrence of the "Efeito Tesoura" under Dynamic Analysis 

Model of both the NCG and AE; vi) indication of self-financing capacity of the operational 



activities of medium and small businesses; vii) there were no differences in results among the 

traditional indicators and the ones proposed by the dynamic models (within the limits of this 

case study); viii) small companies have treasury balances that support positive changes in the 

working capital needs caused by the leverage of their business. 

In the end, these results suggest applicability of the items I and II of article 48 of Lei 

Complementar (Federal) nº 123/2006 and items I and II of article 4 of Lei nº 6.206/2007 of 

Sergipe State, to do exclusive biddings for small business or their subcontracting in the other 

biddings, as public policy for promoting economic growth, employment and income.  

However, this observation from the analysis of accounting data of only 20 

construction companies, selected by criteria of accessibility without statistical rigor, indicates 

the need to expand this research with a larger number of companies, to ensure the expected 

results in the adoption of this proposed public policy. 
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INTRODUÇÃO 

 

O mundo dos negócios tem sofrido rápidas e freqüentes mudanças, motivados 

principalmente pelo intercâmbio global de informações e conhecimento, com impacto direto 

sobre a forma de produção e administração das empresas. 

Neste cenário, aumenta-se a preocupação com a saúde financeira das empresas, o que 

faz com que persista a busca por indicadores mais eficientes de aferição de desempenho 

econômico-financeiro, minimizando os riscos de falência e perda de valor. 

Nesta área de análise, observa-se que o capital de giro constitui-se em importante 

fundamento da avaliação do equilíbrio financeiro de uma empresa. As decisões sobre a 

administração do capital de giro, segundo Vieira (2005, p.40), são baseadas em um processo 

de trade-off entre a segurança das posições mais conservadoras de liquidez e as metas de 

criação de valor para os proprietários. Esta posição de equilíbrio deve ser alcançada como 

forma de garantir a continuidade da atividade operacional e propiciar as condições adequadas 

para a sobrevivência e crescimento, entretanto, sem exposição excessiva a riscos de natureza 

operacional e financeira. Na visão de Gitman (2002, p.619), o nível ótimo de Ativos e 

Passivos Circulantes que uma empresa deve ter é ainda uma questão sem solução na literatura 

das finanças. 

Estudos realizados por Bedê e Azzoni (1999; 2005) apontam que os aspectos 

relacionados ao planejamento e a gestão de capital de giro e de fluxo de caixa, aparecem com 

destaque no rol dos motivos que levaram a falência das empresas pesquisadas, sendo fator 

indutor de ações por parte do SEBRAE para reverter esta danosa realidade, indicando que 

pesquisas neste campo possam contribuir para o desenvolvimento econômico com geração de 

emprego e renda. 

Nestes processos de análise financeira de empresas têm-se utilizado de forma 

sistemática o método tradicional com indicadores extraídos das demonstrações contábeis, cuja 

abordagem demonstra eficiência para o momento de encerramento das suas atividades, 

portanto limitando-se a uma visão estática. Entretanto, sabe-se que é através da continuidade 

da atividade econômica, especialmente com o seu crescimento, que a empresa agrega valor e 

alcança as taxas definidas de lucratividade e rentabilidade. Desta forma, o alternativo Modelo 

Dinâmico, também conhecido como Modelo Fleuriet, procura direcionar sua visão para a 

continuidade dos negócios, buscando um entendimento dinâmico da aplicabilidade dos 

recursos, prestigiando a relevância do papel do capital de giro neste processo. 
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Segundo Pinheiro e Silva (2009), este modelo mostrou-se ser um importante 

instrumento de auxílio para a administração estratégica das empresas na área financeira, 

considerando a simplicidade e facilidade de interpretação dos resultados, proporcionando 

acessibilidade de informações a um número maior de interessados. Permite ainda, de acordo 

com o estudo elaborado por Oliveira et al. (2006), identificar estratégias na gestão do capital 

de giro das empresas, que, uma vez agrupados, possibilitam formar padrões de administração 

das fontes de financiamento. 

Portanto, extrai-se no presente estudo informações sobre a liquidez das pequenas e 

médias empresas através dos indicadores do modelo tradicional e do modelo dinâmico, 

considerando que está longe de se exaurir a discussão de forma conclusiva sobre a eficácia 

destes modelos. Neste sentido, as instituições de pesquisa continuam a exercer relevante papel 

para o entendimento da gestão financeira das empresas como fonte para a sustentabilidade e 

crescimento dos negócios. 

O tema desta investigação está concentrado no estudo das empresas de construção 

civil que estão no topo da cadeia produtiva da construção, escolhido cuidadosamente por suas 

particularidades em concentrar pequenas e médias empresas que operam com desembolsos 

maiores em relação aos recebimentos nos períodos iniciais do empreendimento com 

recuperação no médio prazo (BONIZIO, 2001; ASSAF NETO E SILVA, 2009, p.20), 

representando maior significância do capital de giro, onde a fragilidade financeira pode levar 

a sucumbência em razão de oscilações macroeconômicas de média intensidade, levando ao 

rompimento das bases contratuais com atrasos na entrega do objeto, suspensão de pagamentos 

a fornecedores, inadimplência de impostos e encargos sociais, direcionando a empresa para o 

estado falimentar no médio prazo.  

Aponta ainda o interesse desta pesquisa para as micro e pequenas empresas, por sua 

importância econômica na geração de emprego e renda, admitidas recentemente pelas 

políticas públicas na esfera federal ao instituir as Leis n°s: 7.256/1984, 9.317/1996, 

9.841/1999, Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas), Lei 

Complementar nº 127/2007, Lei Complementar nº 128/2008 e Decreto n° 3.474/2000, e no 

âmbito do Estado de Sergipe com a Lei Estadual Nº 6.206/2007, trazendo vantagens para as 

micro e pequenas empresas, como menor carga tributária, redução da burocracia e preferência 

de contratação na esfera pública. 
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Desta forma, considerando o incentivo ao crescimento dos negócios das micro e 

pequenas empresas, instituído através de instrumento legal (Lei Complementar nº 123/2006, 

Lei Federal 9.317 e Lei Estadual Nº 6.206/2007), e o pressuposto teórico do modelo dinâmico 

de que o “Efeito Tesoura” pode ser ocasionado pelo crescimento do faturamento a taxas 

anuais elevadas (FLEURIET, KEHDY e BLANC, 2003, p. 38; VIEIRA, 2005, p. 123), este 

estudo tem como principal objetivo Averiguar a gestão financeira das pequenas e médias 

empresas do segmento da Construção Civil do Estado de Sergipe, atuantes no mercado 

de obras públicas, a partir das abordagens de liquidez dos modelos tradicional e 

dinâmico, e como objetivos específicos i) Enquadrar os Balanços Patrimoniais das empresas 

de construção civil do Estado de Sergipe nas tipologias do Modelo Dinâmico NCG e AE; ii) 

Averiguar a ocorrência do “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica; iii) 

Comparar resultados da análise financeira entre os índices tradicionais e os propostos pelo 

Modelo Fleuriet; iv) Averiguar se as pequenas empresas possuem índices de desempenho 

financeiro (apurados através de índice-padrão) semelhantes às médias empresas; v) Verificar 

se a gestão financeira das pequenas empresas do segmento da Construção Civil do Estado de 

Sergipe, a partir das abordagens do Modelo de Análise Dinâmica, permite rápido crescimento 

comercial auferindo os benefícios da Lei Complementar (Federal) nº 123/2006 e Lei Estadual 

Nº 6.206/2007. 

Para a realização desta pesquisa, utilizou-se de dados de 20 empresas de construção 

civil atuantes no mercado de obras públicas do Estado de Sergipe e cadastradas na Companhia 

Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEHOP, sendo 14 de porte médio e 6 pequenas 

pelos critérios da Lei Complementar (Federal) nº 123/2006, selecionadas por critério de 

acessibilidade aos Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios dos 

exercícios 2007, 2008 e 2009, apurando-se para análise os indicadores de liquidez do modelo 

tradicional (Capital Circulante Líquido - CCL, Índice de Liquidez Corrente - ILC, e Índice de 

Liquidez Geral -ILG) e do modelo dinâmico (Índice de Liquidez da Necessidade de Capital 

de giro - ILNCG, Índice de Liquidez do Ativo Econômico - ILAE) e Efeito Tesoura. 

A estrutura da dissertação está composta em quatro capítulos com os seguintes 

conteúdos: 

Capítulo I – Destina-se este capítulo a fundamentação teórica sobre a administração 

financeira das empresas, através da abordagem dos conhecimentos específicos sobre a 

estrutura de capital e suas influências na determinação dos resultados e valor das empresas, 
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necessidades de financiamento com foco no capital de giro, como também ao relevante papel 

das micro e pequenas empresas no cenário econômico;  

Capítulo II – Neste capítulo apresenta-se o debate entre as duas grandes vertentes da 

análise financeira de empresas, descrevendo o método tradicional e seus indicadores de 

aferição, para em seguida abordar o mais recente método denominado de “Modelo 

Dinâmico”, também conhecido como “Modelo Fleuriet”. 

Capítulo III – Reserva-se este capítulo à análise econômica potencial da cadeia 

produtiva da construção civil e do segmento das empresas de construção pertencentes a este 

setor, objeto dos casos estudados nesta pesquisa, descrevendo ainda a legislação aplicável às 

pequenas e médias empresas. 

Capítulo IV – Neste último capítulo encontram-se dispostos a metodologia aplicada na 

pesquisa, assim como as análises agrupadas e individualizadas de dados coletados das 

pequenas e médias empresas de construção civil. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Neste primeiro capítulo estão fundamentadas as teorias sobre a administração 

financeira das empresas, iniciando-se com a abordagem dos conhecimentos específicos sobre 

a estrutura de capital e suas influências na determinação dos resultados e valor das empresas, 

formulando em seguida, através de seções específicas, a caracterização da administração 

financeira com foco no capital de giro, e o relevante papel econômico das micro e pequenas 

empresas.  

  

1.1 Estrutura de Capital 
 

A análise financeira das empresas impõe inicialmente uma imersão no entendimento 

da estrutura de capital estrategicamente adotada pelas empresas. 

Nesta análise têm-se a visão sobre o financiamento das necessidades das empresas 

para operacionalização de seus negócios, incluindo-se todos os demais ativos não 

caracterizados como Capital de Giro, ou seja, capitais de natureza de longo prazo. Desta 

forma, a Estrutura de capital identifica como as empresas financiam os seus ativos, utilizando-

se de capital próprio e capital de terceiros1. 

Este pensamento é corroborado por Assaf Neto (2009, p. 442) e Gitman (2002, p. 

431), quando afirmam que a estrutura de capital de uma empresa refere-se à composição de 

fontes de financiamento de longo prazo, oriundas de capital de terceiros (exigível) e de 

capitais próprios (patrimônio líquido), excluindo-se, portanto, as fontes de curto prazo. 

 Ressalta-se também, que os lucros gerados pela empresa podem ser retidos para 

financiar o crescimento da própria empresa ou podem ser distribuídos aos sócios, cuja decisão 

está nas oportunidades de crescimento da empresa ou preferência dos sócios em receber os 

lucros de imediato. 

Descreve ainda Assaf Neto (2009), que os recursos da estrutura de capital visam ao 

financiamento da demanda por recursos de natureza permanente, representados pelos ativos 

fixos que constituem a capacidade produtiva e operacional da empresa, que em princípio não 

                                                           
1 Representam os capitais próprios os recursos provenientes dos sócios (quotas) ou acionistas (preferenciais e 
ordinários) e dos lucros retidos, enquanto que os capitais de terceiros envolvem os recursos obtidos através de 
dívidas. 
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se destinam à venda, restando aos recursos do passivo circulante o financiamento das 

necessidades sazonais das empresas. 

Estas decisões sobre a estrutura ótima de capital a ser adotada permite que a empresa 

eleve os ganhos mediante o uso de capitais de terceiros, entretanto estas devem ser avaliadas 

sob o ponto de vista dos seus retornos e riscos esperados, tanto dos sócios como dos credores. 

Segundo Gitman (2002, p. 430), “A estrutura ótima de capital da empresa resulta do 

equilíbrio dos custos e benefícios dos empréstimos, para minimizar o seu custo médio 

ponderado de capital (WACC)2”. 

A estrutura de capital está relacionada com o custo de capital total da empresa 

(WACC), sendo adotadas estratégias diferenciadas entre as empresas, inclusive as que operam 

no mesmo segmento. Entretanto, diversas são as opiniões sobre a existência de uma estrutura 

ótima que promova a redução deste custo total ao seu valor mínimo. Com este ponto de vista, 

Assaf Neto (2009) afirma que esta é uma questão ainda não definida totalmente. 

Neste quesito, a literatura aponta para duas linhas de pensamento i) convencional e ii) 

a proposta por Modigliani e Miller. 

Este assunto vem sendo alvo de pesquisas da área de finanças, especialmente a partir 

do trabalho publicado por Modigliani e Miller em 1958, quando aborda a questão principal 

que envolve o tema: A forma como a empresa é financiada influencia o seu valor? 

A teoria tradicionalista defendida por Durand (1952) pondera o princípio de que a 

estrutura de capital influencia o valor da empresa. Segundo essa corrente tradicionalista, o 

custo do capital de terceiros mantém-se estável até um determinado nível de endividamento, 

sendo elevado a partir deste ponto devido ao aumento do risco de falência. Desta forma, como 

o custo de capital de terceiros é inferior ao custo do capital próprio, a empresa deveria se 

endividar até o ponto em que o seu custo de capital total atingisse um patamar mínimo. Esse 

ponto representaria a estrutura de capital ótima, que levaria à maximização do valor da 

empresa. 

Sobre este tema, Gitman (2002, p. 431) completa informando que o custo de capital de 

terceiros é menor que o do capital próprio (ou mesmo de qualquer outra forma de 

                                                           
2 Weighted Average Cost of Capital (Remuneração mínima que deve ser exigida na alocação de capital, de forma 
a maximizar seu valor de mercado), calculado pela fórmula:   

∑
=

=
N

j

WjxKjWACC
1

 

Onde, Kj = custo específico de cada fonte de financiamento (própria e de terceiros) e Wj = participação relativa 
de cada fonte de capital no financiamento total. 
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financiamento), considerando que o primeiro (i) tem menor risco devido ao direito prioritário 

sobre os lucros ou ativos existentes para pagamento, (ii) exerce maior pressão que os 

acionistas preferenciais ou ordinários, assim como (iii) permite a dedução das despesas com 

juros da base de cálculo do imposto de renda, enquanto que o segundo, por estarem em 

posição secundária de recebimento assumindo maiores riscos, devem ser compensados com 

um retorno mais elevado. 

Por sua vez, a teoria desenvolvida por Modigliani e Miller em 1958 se contrapõe a 

teoria tradicionalista defendida por Durand (1952). Neste modelo, os autores argumentaram 

que a forma com que a empresa é financiada é irrelevante para o seu valor, sendo o custo de 

capital da empresa o mesmo para qualquer nível de endividamento, não havendo uma 

estrutura ótima de capital. Concluem, portanto, que o valor de uma empresa não é em função 

da forma como ela é financiada, mas sim dos fluxos de caixa por ela gerados e do seu risco. 

O modelo estabelece as proposições i) o valor da empresa independe do seu grau de 

alavancagem; ii) o retorno exigido pelos acionistas aumenta com o endividamento; e, iii) ao 

atuar de acordo com os interesses dos acionistas, a empresa somente realizará investimentos 

em projetos cujo retorno seja superior à taxa de desconto utilizada na categoria de risco na 

qual ela se enquadra, independente da forma de financiamento que será utilizada na 

implementação do referido investimento. 

Para o desenvolvimento desta teoria os autores estabeleceram as seguintes premissas: 

1- ausência de custo de falência; 2 - as empresas são divididas em diferentes classes de risco; 

3 - ausência de tributação; 4 - ausência de assimetria de informação (disponibilidade irrestrita 

de informações no mercado a custo zero); 5 - possibilidade de empresas e indivíduos obterem 

empréstimos a uma única taxa de juros livre de risco e; 6 -  existência de mercados financeiros 

eficientes, sendo percebida algumas dessas premissas como pouco prováveis por diversos 

autores. 

Em razão das críticas feitas ao modelo, os mesmos autores publicaram em 1963 o 

artigo Corporate Income Taxes and the Coast of Capital: A Corretion, que teve como 

objetivo adotar novas premissas não incluídas no artigo original, passando a considerar os 

impostos corporativos e os benefícios por eles gerados.  

Nesta nova concepção do modelo, admite-se que a forma como a empresa se financia 

tem relevância para o seu valor, ou seja, a estrutura de capital pode mudar o valor de uma 

empresa ao considerar o imposto de renda da pessoa jurídica e a dedutibilidade fiscal dos 
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juros (despesas financeiras). Os autores exploraram a questão do benefício fiscal gerado pela 

utilização de dívidas, considerando a dedutibilidade dos juros na apuração do imposto de 

renda das empresas. Em conseqüência desse benefício, um maior nível de endividamento 

levaria a um aumento do seu valor. 

Os autores concluíram que ao elevar o endividamento da empresa, esta reduz o seu 

custo de capital. A explicação para tal afirmativa decorre da participação do governo no fluxo 

de caixa gerado pela empresa (através do imposto de renda), além de acionistas (remunerados 

através de dividendos) e credores (remunerados através dos juros), reconhecidos no modelo 

inicial. Desta forma, sempre que os investidores conseguirem reduzir a participação do 

governo no fluxo de caixa da empresa, esta será mais bem avaliada. 

Numa visão inicial esta afirmativa pode sugerir que a empresa deve buscar uma 

estrutura de capital totalmente baseada em dívidas, considerando que o custo de capital de 

dívida é menor do que o custo de capital próprio. Entretanto, alertam os autores sobre a 

existência de outras implicações como o financiamento mais barato através de lucros retidos, 

limitações impostas pelos credores que podem controlar o endividamento, como também 

outros custos incorridos com o endividamento. 

Ao avançar nos estudos sobre estrutura de capital, outros aspectos relevantes além dos 

aspectos financeiros foram observados. Dentre eles, podemos citar i) existência de outros 

agentes além de investidores gerentes que podem influenciar a conduta da empresa, ii) custos 

de dificuldades financeiras, iii) conflitos entre os agentes das empresas, e iv) informações 

assimétricas do mercado.  

Desta forma a teoria da estrutura de capital avançou para a Tradeoff Theory e a 

Pecking Order Theory descritas a seguir. 

Antes de iniciarmos a descrição das teorias sobre estrutura de capital largamente aceita 

na teoria financeira, necessário se faz registrar as afirmativas de ASSAF NETO (2009, p.467), 

de que o seu desenvolvimento ocorreu em ambientes econômicos e institucionais bastante 

diferentes do contexto brasileiro, apresentando determinadas características distintas das 

verificadas em economias em desenvolvimento como i) taxas de juros homogêneas, ii) 

equilíbrio entre agentes econômicos superavitários e deficitários, iii) ausência de controles 

artificiais de mercado e iv) baixo nível de inflação.  

Ainda sobre o mercado brasileiro, convém ressaltar as características citadas por Brito, 

Corrar e Batistella (2007) sobre a ineficiência do sistema que influenciam diretamente nas 
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decisões de financiamento: i) restrição do mercado de capitais, ii) elevada concentração do 

controle acionário das empresas, iv) forte restrição de fontes de capital de terceiros de longo 

prazo, e elevadas taxas de juros. 

Citam ainda os autores que no mercado brasileiro o custo de capital de terceiros não é 

apenas em função do risco do tomador, mas também da natureza da fonte de financiamento 

“determinadas linhas de crédito de longo prazo direcionadas a investimentos específicos têm 

custo financeiro inferior a linhas de curto prazo, cujo risco de crédito para o credor 

normalmente é menor”. 

 

1.1.1 Teorias do Trade-off  e do Pecking Order3 

 

A Static Tradeoff Theory supõe que a empresa possui uma meta de endividamento 

resultante do confronto entre o custo (inclusive de falência) e o benefício da dívida (benefício 

fiscal) e desenvolve estratégias nesta direção (MYERS, 1984).  

Nesta teoria as empresas buscam uma estrutura de capital ótima pré-estabelecida que 

maximize os resultados e minimize os custos de endividamento, considerando como principal 

benefício o tributário, decorrente da redução da base de cálculo do imposto de renda com a 

subtração das despesas com juros pagos das dívidas, o que não ocorre com o pagamento de 

dividendo. Esta teoria considera que as empresas maximizam valor quando atinge um ponto 

de equilíbrio na estrutura de capital onde os benefícios originados pelas dívidas igualam-se 

aos custos marginais também gerados pelas dívidas. 

Consideram-se como custos, além dos referentes à falência, dificuldades financeiras e 

reorganização/enfraquecimento da empresa, os gastos de agência ocasionados por gastos de 

monitoração pelo principal (acionistas), gastos com garantias pelos agentes e perdas residuais. 

A segunda corrente, proposta ainda por Myers (1984) e Myers e Majluf (1984) refere-

se à Pecking Order Theory, que parte da premissa da existência de assimetria de informações, 

(agentes possuem informações privilegiadas sobre riscos, retornos dos investimentos ou das 

oportunidades de crescimento da empresa que os investidores não têm), definindo que toda 

empresa segue uma seqüência hierárquica ao estabelecer sua estrutura de capital quando 

                                                           
3 Termo traduzido como “ordem da bicada”, significando a hierarquia social entre algumas espécies de aves, na 
qual cada ave bica as subordinadas e se submete a ser bicada pelas aves dominantes.   



29 

 

   

 

buscam financiamento para seus projetos, resultante da diferença entre o fluxo de caixa 

gerado internamente e o déficit financeiro para as suas realizações. 

Tal comportamento dos agentes atende à lógica causada pela relutância em transferir 

valor dos antigos acionistas para os novos (MYERS E MAJLUF, 1984). Esta situação deve-se 

principalmente à possibilidade de sub-precificação das ações pelo mercado, ocasionada pela 

menor informação detida pelos investidores potenciais em relação aos executivos sobre os 

fluxos esperados pelos ativos da empresa. Ao possuírem menor grau de informação, os 

investidores inferem que os executivos emitem ações apenas quando o preço destas estiver 

superavaliado, sendo operadas no mercado com deságio. A sub-precificação levaria ao sub-

investimento, já que, caso ocorresse a emissão de ações a preços considerados desfavoráveis 

para os acionistas correntes, haveria uma tendência de transferência de riqueza dos 

investidores antigos para os novos. 

Nesta sequência hierárquica, a empresa inicialmente dará preferência ao financiamento 

com fundos internos e, caso seja necessário ao financiamento externo, a seqüência lógica seria 

a da emissão de debêntures e títulos conversíveis, antes de optar pela emissão de ações. Estes 

títulos também seguiriam uma ordem de preferência, sendo emitidos em primeiro lugar os 

títulos considerados mais seguros, ou seja, títulos de dívidas, estando na sequência a opção 

por títulos híbridos (MYERS, 1984). 

Ainda de acordo com o autor, as empresas mais rentáveis utilizam menos recursos de 

terceiros, porque não precisam deles, e porque estabelecem como meta um baixo nível de 

endividamento. Entretanto, para que isso aconteça, é importante que a empresa tenha uma 

folga financeira na forma de dinheiro, títulos, ou acesso rápido a fonte de recursos de 

terceiros. Assim, sendo os fluxos de caixa positivos e suficientes para financiar com baixo 

risco os futuros investimentos, as empresas não possuem interesse em aumentar o nível de 

endividamento, ocorrendo um decréscimo do endividamento quando os investimentos não 

excedem os lucros. 

Resume-se desta forma, que as firmas financiam seus investimentos seguindo a 

seguinte ordem hierárquica de recursos: i) recursos próprios, ii) títulos sem riscos, títulos 

arriscados, e, por último, iii) emissão de novas ações. 

Entretanto, esta teoria não rejeita inteiramente a emissão de novas ações, podendo 

ocorrer nas situações em que a empresa precisa de uma reserva financeira para eventos 

futuros ainda não previstos, ou quando a assimetria de informações deixa de existir 
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momentaneamente, por alguma razão, levando a empresa a aproveitar para emitir novas ações 

a um preço justo para viabilizar a execução de novos projetos futuros. 

Podemos observar as principais divergências entre as duas teorias descritas, 

ressaltando que na Pecking Order Theory a subscrição de novas ações acontece somente 

como último recurso e que a forma preferencial de financiamento do déficit financeiro se dá 

através de lucros retidos (quanto maiores forem os lucros não distribuídos, maior geração de 

recursos para cobrir o déficit financeiro, desestimulando o endividamento), enquanto que na 

Tradeoff Theory, maiores lucros levam a um maior endividamento devido ao benefício fiscal 

proporcionado pelos juros. 

 

1.1 2 Determinantes da estrutura de capital 

 

Na busca pelo entendimento sobre as variáveis determinantes da estrutura de capital das 

empresas, estudos foram empreendidos por Titman e Wessels (1988) junto a empresas do 

mercado norteamericano, concluindo pela decisão de endividamento das empresas com os 

seguintes atributos: 1- Estrutura de ativos – o custo do endividamento será reduzido quando um 

maior volume de ativos tangíveis for utilizado como garantia, portanto apresentando o 

endividamento com correlação positiva com os ativos tangentes; 2- Vantagens fiscais não 

resultantes do endividamento – empresas que se utilizam de incentivos fiscais como a depreciação 

ou subsídios são menos propensas ao endividamento, pois ao pagarem juros não se utilizam 

integralmente do benefício fiscal; 3- Crescimento da empresa – empresas com potencial de 

crescimento acima da média apresentam relacionamento negativo com o endividamento; 4- 

Produto único ou especializado – desvalorização acentuada do produto desestimula o 

endividamento da empresa, em razão do aumento de seus custos; 5- Classificação da indústria – a 

estrutura de capital é mais conservadora nos tipos de empresas com mais alto risco de falência; 6- 

Tamanho – o tamanho da empresa está relacionado com o endividamento de longo prazo. As 

empresas menores são alavancadas com recursos de curto prazo devido aos menores custos e 

dificuldade de acesso a recursos de longo prazo; 7- Volatilidade dos lucros – empresas mais 

voláteis devem apresentar menor alavancagem por endividamento; e 8- Lucratividade da empresa 

– em razão dos lucros retidos espera-se que este atributo esteja relacionado negativamente com o 

endividamento da empresa. Base teórica da hierarquia de recursos para financiamento de projetos 

definida por Myers (1984). 
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 Outros autores desenvolveram estudos posteriores com o objetivo de identificar os 

determinantes da estrutura de capital em mercados distintos, a exemplo de Jorge e Armada (1999) 

para o mercado português, Perobelli e Famá (2003) para os mercados mexicano, argentino e 

chileno, Machado, Temoche e Machado (2004) para as pequenas e médias empresas da cidade 

de João Pessoa (PB), e Perobelli e Famá (2002) para as empresas de capital aberto do mercado 

brasileiro.  

 Neste último, os autores que adaptaram os atributos apresentados por Titman e Wessels 

(1988) para o mercado brasileiro chegaram às seguintes conclusões: 1- Crescimento da empresa – 

este atributo se mostrou relacionado ao endividamento da empresas nas operações de longo prazo; 

2- Tamanho – apresentaram correlação negativa entre esse atributo e o nível de endividamento de 

curto prazo das grandes empresas, e não apresentaram relação significativa para o endividamento 

de longo prazo. Empresas pequenas são mais propensas a endividamento de curto prazo do que as 

empresas maiores; e 3- Lucratividade da empresa – correlação negativa com o endividamento 

total (dívida de curto e de longo prazo). As empresas mais lucrativas são menos endividadas. 

  Ao analisar as decisões estratégicas sobre a estrutura de capital das pequenas empresas, 

Burkowski, Perobelli e Zanini (2009) observaram a prioridade de financiamento com recursos 

internos (lucro acumulado e fornecedores), posteriormente com dívidas (empréstimos), e, em 

último caso, com aumento de capital próprio, assim como previsto na Pecking Order Theory. 

Afirmaram ainda que esta hierarquia de fonte preferencial de financiamento nas pequenas 

empresas é determinada pela realidade da falta de oferta e de conhecimento acerca do crédito. 

Citando a hierarquia de fontes modificada ou obrigatória de Holmes e Kent (1991), os 

autores observam que os empréstimos bancários são avaliados como única alternativa de 

financiamento externo para pequenas empresas, uma vez que os bancos têm a capacidade de 

obter informações privadas acerca das empresas ao longo do curso do relacionamento 

mantido na prestação de serviços bancários, reduzindo a assimetria de informações que 

permite operações com redução das taxas de juros. Entretanto, estes empréstimos bancários 

são utilizados somente quando os fluxos internos não são suficientes para cobrir a necessidade 

de financiamento da empresa. Acerca deste tema, Burkowski, Perobelli e Zanini (2009) 

confirmam a teoria apresentada por Holmes e Kent (1991) de que existe desconhecimento por 

parte dos gestores das pequenas empresas dos benefícios de cada fonte de financiamento, não 

sabendo, por exemplo, o custo de capital próprio. 

Ainda conforme Burkowski, Perobelli e Zanini (2009), o custo da dívida para as 

pequenas empresas no Brasil é muito elevado, e praticamente inexistem os benefícios fiscais 
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do endividamento por serem empresas geralmente optantes do Sistema Simples ou Lucro 

Presumido. 

Nesta seção abordou-se as considerações sobre a estrutura de capital financiadora dos 

recursos necessários para o desenvolvimento das atividades operacionais da empresa 

requeridas nas aplicações de longo prazo, sejam de características permanentes e de 

realizáveis a longo prazo, como também do financiamento de parte do ativo circulante 

líquido4 (capital de giro) objeto de estudo desta pesquisa. 

Inicia-se a partir deste ponto, a fundamentação teórica acerca dos financiamentos 

complementares à necessidade de recursos permanentes da empresa, decorrentes dos giros dos 

negócios. 

 

1.2 Capital de Giro 

 

 Muito embora os recursos que compõem a estrutura de capital representem as 

aplicações de longo prazo, fundamentais aos investimentos das empresas, estes não são a sua 

totalidade na maioria das organizações, requerendo que parte dessa estrutura financeira seja 

formada por recursos destinados às necessidades financeiras dos giros decorrentes dos ciclos 

operacionais, sejam de curto ou de longo prazo. 

 Esta seção trata da importância destes recursos, iniciando-se com o demonstrativo do 

ciclo gerador desta necessidade, percorrendo em seguida as referências teóricas consagradas 

na literatura financeira.  

  

1.2.1 Ciclo de Conversão de Caixa 
 

A necessidade de capital de giro da empresa encontra-se identificada ao se observar o 

ciclo operacional, com temporalidade diferenciada entre o início com a compra de matéria-

prima (empresa industrial) e seu final com o recebimento das vendas dos produtos 

comercializados, formando um ciclo de fases com prazos médios distintos. 

Nestes ciclos, consideram-se os tempos médios de estocagem de matérias-primas antes 

do seu uso na manufatura, e o necessário para a fabricação e estocagem do produto 

manufaturado até a sua venda e recebimento. Estes, quando confrontados com os prazos 

                                                           
4 Ver Figura 3. 
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médios de pagamento a fornecedores, identificam a necessidade de capital para cobertura de 

possível defasagem existente, caracterizado como capital de giro. 

O ciclo operacional varia em função do setor e da atividade e das características de 

atuação da empresa. 

No diagrama da Figura 1 apresentado por Vieira (2005), observa-se as distintas etapas 

do ciclo operacional: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Etapas do ciclo operacional 
Fonte: Vieira, 2005, p. 54. 

 

Desta forma Assaf Neto e Silva (2009) simbolizam estas etapas conforme segue: 

PME = prazo médio de estocagem de matérias-primas; 

PMF = prazo médio de fabricação; 

PMV = prazo médio de vendas (prazo médio de estocagem dos produtos acabados); 

PMC = prazo médio de cobrança (prazo médio de recebimento); 

PMPF = prazo médio de pagamento (compra matéria-prima – pagamento a 

fornecedores); 

PMDD = Prazo de desconto de duplicatas (desconto de duplicatas – recebimento). 

Em razão da natureza das etapas, constroem-se nas empresas ciclos distintos como o 

operacional já referido, mas também o econômico e o financeiro, sendo o primeiro composto 

pela ocorrência de fatos de natureza econômica desde a compra de matéria-prima até as 

vendas, e o segundo medindo exclusivamente as movimentações de caixa, compreendendo o 

período decorrente entre o desembolso inicial de caixa e o recebimento da venda do produto, 

sendo este ciclo responsável efetivamente pelo financiamento das atividades da empresa. 
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No diagrama representado pela Figura 2 desenvolvido por Fleuriet, Kehdy e Blanc 

(2003), visualizam-se os três ciclos financeiros das empresas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Ciclos de produção, econômico e financeiro 
Fonte: Fleuriet, Kehdy e Blanc, 2003, p. 5. 
 

O ciclo de conversão de caixa resulta dos diversos prazos de conversão com os quais 

as empresas operam e pode ser entendido como o período médio compreendido entre os 

pagamentos e os recebimentos operacionais. Prazo onde os recursos financeiros ficam 

comprometidos com os investimentos realizados em ativos circulantes 

Assim, Assaf Neto e Silva (2009) e Braga (1991) interpretam os ciclos da seguinte 

forma: 

Ciclo operacional - correspondente ao intervalo de tempo compreendido entre a 

recepção dos materiais de produção (ou das mercadorias para revenda) até a cobrança das 

vendas correspondentes, sem que ocorram as entradas de caixa relativas às vendas. Parte deste 

capital de giro é suprida pelos fornecedores que concederam prazo para pagamento das 

compras de materiais ou de mercadorias. 

 

Ciclo Operacional = PME + PMF + PMV + PMC 

 

Ciclo econômico – inserido no ciclo operacional, inicia-se com a recepção dos 

materiais de produção (ou das mercadorias para revenda) e termina com as saídas dos 
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produtos (ou das mercadorias) vendidas, desconsiderando os aspectos financeiros 

concernentes aos pagamentos das compras e a cobrança das vendas. 

 

Ciclo Econômico = Ciclo Operacional – PMC 

 

Ciclo financeiro - representa o prazo entre as saídas de caixa relativas aos pagamentos 

dos fornecedores e as entradas de caixa provenientes dos recebimentos das vendas. Durante 

este período a empresa tem de financiar suas operações sem a participação dos fornecedores, 

utilizando-se de mais recursos próprios e de terceiros, provocando custos financeiros e 

afetando a rentabilidade. 

 

Ciclo Financeiro = Ciclo Operacional – PMPF – PMDD 

 

A seguir apresentam-se as expressões algébricas dos indicadores do ciclo operacional: 

 

Prazo Médio de Estocagem de Matéria-Prima (PME) 

 

Tempo médio (em dias) que a matéria-prima permanece no estoque à espera de ser 

consumida no processo de fabricação. 

 

PME = (Estoque Médio de Matéria-Prima / Consumo Anual) x 360 

 

Prazo Médio de Fabricação (PMF) 

 

Tempo médio em que a empresa tarda em fabricar o produto. 

 

PMF = (Estoque Médio de Produtos em Elaboração / Custo de Produção) x 360 

 

Prazo Médio de Venda (PMV) 

 

Tempo médio em que o produto acabado permanece em estoque à espera de ser 

vendido. 
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PMV = (Estoque Médio de Produtos Acabados / Custo dos Produtos Vendidos) x 360 

 

Prazo Médio de Cobrança (PMC) 

 

Tempo médio para receber o valor do produto vendido. 

 

PMC = (Duplicatas a Receber (Média) / Vendas a Prazo) x 360 

 

Prazo Médio de Pagamento a Fornecedores (PMPF) 

 

Tempo médio que a empresa demora para pagar suas compras. 

 

PMPF = (Fornecedores a Pagar (Média) / Compras a Prazo) x 360 

 

Prazo de Estocagem Total (PME Total) 

 

Tempo médio em que os estoques totais permanecem armazenados à espera de serem 

consumidos, produzidos ou vendidos. 

 

PME TOTAL = (Estoques Totais (Média) / Custo de Produção Anual) x 360 

 

 

Este descompasso entre os pagamentos e recebimentos dos recursos necessários à 

operação das empresas, demonstrado no ciclo financeiro acima, representam necessidades de 

capital, em parte de recursos de longo prazo referente às necessidades constantes, e em parte 

de recursos de curto prazo, necessários ao suprimento de fundos sazonais, conforme 

demonstrado na Figura 3. 
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Figura 3 - Representação gráfica da estrutura financeira 
Fonte: Silva, 2010, p. 374. 

 
 Ainda na Figura 3 visualiza-se as fontes de recursos de longo prazo (Patrimônio 

Líquido e Passivo Não Circulante) originárias da estrutura de capital estrategicamente adotada 

pela empresa para financiar os ativos permanentes e parte do ativo circulante líquido, como 

também das fontes de curto prazo originárias de empréstimos de curto prazo e desconto de 

duplicatas, destinadas a financiar parte dos ativos circulantes líquidos decorrentes das 

atividades operacionais sazonais.  

 

1.2.2 Interpretação conceitual do Capital de Giro 
 

O capital de giro representa grande parte do total dos ativos da empresa exigindo 

maior atenção do administrador do que aquele requerido pelo capital fixo. De acordo com a 

revista Fortune (Apud GITMAN, 2002, p. 618) 60% do tempo dos administradores 

financeiros são dedicados às atividades de administração financeira de curto prazo, enquanto 

que 40% são dedicados às atividades de longo prazo. 

Os ativos fixos criam produtos que permitem a recuperação das despesas e custos e 

geram lucros, enquanto que os ativos circulantes constituem aplicações de recursos de curto 
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prazo com baixa rentabilidade, mas necessários à sustentação das atividades operacionais da 

empresa.   

Na definição da lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/1976) o capital de giro é 

representado pelas contas contábeis do Ativo Circulante, destacando-se: i) Disponibilidades (a 

qual envolve, basicamente, caixa, bancos e aplicações financeiras de curtíssimo prazo); ii)  

Contas a receber de clientes (referentes ao curto prazo); e iii) Estoques (almoxarifado, 

matérias-primas, produtos em processo, produtos acabados, mercadorias para revenda, etc.). 

Esta definição, além da conotação legal, é compartilhada por diversos autores dentre eles 

Assaf Neto (2010) e Vieira (2005), que denominam o Ativo Circulante como sendo também 

Capital de Giro ou Capital Circulante. 

Segundo Assaf Neto (2010, p.181) “[...] o capital de giro constitui-se no fundamento 

básico da avaliação do equilíbrio financeiro de uma empresa”. Desta forma, representa um 

elemento essencial na condução dos negócios. 

Na visão de Gitman (2002, p.619) o capital de giro representa a parcela do 

investimento que circula de uma forma para outra durante a condução normal dos negócios, 

transitando periodicamente entre caixa - estoques - duplicatas a receber, retornando ao caixa 

no completo ciclo operacional da empresa, encontrando-se variação nos diferentes tipos de 

empresas e de indústrias.  

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), o capital de giro é um conceito 

econômico-financeiro que constitui fonte de fundos permanente utilizado para financiar a 

necessidade de capital de giro da empresa, possuindo o mesmo valor que o capital circulante 

líquido. 

Resume Duarte e Lamounier (2007), que o ativo circulante nada mais é do que o 

conjunto de recursos de capital que se transformam em recursos monetários no decorrer de 

um ciclo operacional. 

No sentido mais amplo, define-se o capital de giro como recursos necessários a uma 

firma para financiar suas necessidades operacionais, abrangendo desde a aquisição de 

matérias-primas (ou mercadorias) até o recebimento pela venda do produto final acabado, 

denominado como “ciclo operacional” da empresa. 

Diversos fatores são citados por Assaf Neto e Silva (2009, p. 13) e Vieira (2005) como 

importantes determinantes do volume de capital de giro, representados principalmente pelo 

volume de vendas com suas movimentações de estoques, valores a receber e caixa, seguido 
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pela sazonalidade dos negócios, fatores cíclicos da economia, tecnologia, e políticas de 

negócios determinadas pelas condições de vendas, de crédito, produção, etc. 

Destaca ainda Assaf Neto e Silva (2009, p. 15), que o capital de giro está segmentado 

em fixo (ou permanente) que corresponde ao volume mínimo do ativo circulante necessário 

para manter o funcionamento normal da empresa, e variável (ou sazonal) definido pelas 

necessidades adicionais e temporais de recursos, sendo corroborada esta afirmativa por Vieira 

(2005).  

Segundo Vieira (2005) as principais fontes de recursos para financiamento do capital 

de giro são provenientes de fornecedores, empréstimos e financiamentos de curto prazo, 

empréstimos e financiamentos de longo prazo, e por capital próprio. Em posição de equilíbrio, 

os recursos de longo prazo devem ser suficientes para cobrir o capital de giro permanente, 

deixando para o passivo circulante o financiamento das necessidades sazonais dos ativos 

correntes. 

A liquidez de uma empresa, citada por Duarte e Lamounier (2007), é uma constante 

preocupação dos administradores financeiros, por ser esta a condição em que uma empresa 

consegue saldar suas dívidas no curto prazo sem reduzir substancialmente a rentabilidade.  

Esta preocupação encontra procedência na observação de que na medida em que se aumenta o 

capital de giro para obter maior liquidez, reduz-se a sua rentabilidade. 

Na definição de Assaf Neto (2010) “O estudo da liquidez visa a conhecer a capacidade 

de pagamento da empresa, isto é, suas condições financeiras de cobrir no vencimento todos 

seus compromissos passivos assumidos. Revela ainda, o equilíbrio financeiro e sua 

necessidade de investimento em capital de giro.” 

Quando se trata da análise de liquidez, um tema de suma importância é o capital de 

giro, que representa, de maneira restrita, os recursos investidos no ativo circulante. Segundo 

Assaf Neto e Silva (2009, p. 27), “[...] quanto maior a participação de recursos de longo prazo 

e, consequentemente, de CCL, menos arriscada se apresenta a política de capital de giro da 

empresa.”  

Segue na Figura 4 alguns dos principais fatores de enfraquecimento e fortalecimento 

que envolve a administração do capital de giro – CDG. 
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Atividade que enfraquecem o CDG Atividades que fortalecem o CDG 

- Prejuízos; 

- Aquisição de elementos permanentes; 

- Amortização de exigibilidades a longo 

prazo; 

- etc. 

- Lucros 

- Vendas de elementos do ativo 

permanente; 

- Empréstimos e financiamentos 

contraídos a longo prazo; 

- Integralização de capital; 

- Recebimento de realizável a longo 

prazo; 

- etc. 

Figura 4 - Fatores de enfraquecimento e fortalecimento na administração do capital de giro 
Fonte: Assaf Neto, 2010, p. 148. 
 

Uma visão mais tradicional trabalha com o conceito de capital de giro líquido, 

representado pela diferença entre ativo circulante e passivo circulante (GITMAN, 2002; 

ASSAF NETO, 2010), enquanto que em outro enfoque mais dinâmico do capital de giro este 

é representado pela necessidade de investimento nas diferenças apuradas entre as contas de 

natureza operacional do ativo e passivo (contas cíclicas) (FLEURIET, KEHDY E BLANC, 

2003; BRAGA, 1991; BRASIL E BRASIL, 1993). Estes conceitos são tratados com detalhes 

no Capítulo II. 

Com essa visão, diversos estudos empíricos abordam a análise do capital de giro como 

fonte para entendimento da gestão financeira, independente do setor a que pertença e da 

categoria de constituição da empresa. Podem-se citar exemplos de análise de cooperativas 

conforme estudo de Gimenes e Gimenes (2005) e Gimenes e Souza (2005), em empresas 

comerciais de pequeno porte observados em Araújo e Machado (2007), em sociedades 

anônimas de capital aberto descritas no estudo de Silva, Botelho e Ferreira (2009), dentre 

outras. 

No trabalho de Gimenes e Gimenes (2005), foi realizada investigação sobre as fontes 

de financiamento das necessidades líquidas de capital de giro para as cooperativas 

agropecuárias, utilizando-se dos conceitos apresentados pelo modelo Fleuriet5. A pesquisa 

teve como amostra 41 cooperativas agropecuárias localizadas no Estado do Paraná, com 

dados obtidos nas demonstrações contábeis do exercício fiscal de 2000. Constatou-se um 
                                                           
5 Ver seção 2.3 do Capítulo II. 
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elevado índice de recursos de terceiros, principalmente os de curto prazo, em sua estrutura de 

capital, e o endividamento associado à baixa capacidade de cobertura dos encargos 

financeiros pelas sobras operacionais produzindo, na maior parte das cooperativas 

pesquisadas, um grave desequilíbrio financeiro, verificado pelas baixas margens de retorno do 

capital investido pelos associados. 

A identificação das estratégias de financiamento do capital de giro também foram 

objeto de estudo por Oliveira et al. (2006) quando buscaram identificar possíveis padrões de 

financiamento de 11 empresas do setor alimentício listadas na Bovespa, no período de 2002 a 

2004. Os resultados mostraram a existência de padrões de financiamento mais conservadores 

no setor cafeeiro, e mais agressivos nos segmentos de carnes e de laticínios, além da não 

identificação de padrões no setor de grãos. A realidade mostra que a tendência é das empresas 

buscarem fontes de empréstimos de curto prazo para financiar os ativos circulantes 

permanentes e temporários, ficando os financiamentos de longo prazo e os capitais próprios 

para financiarem os ativos permanentes.  

Ampliando os estudos em outros setores da economia, Pereira e Maia (2006) 

resolveram investigar como as empresas do segmento da saúde têm financiado suas 

necessidades de capital de giro. Através de pesquisa documental foram coletadas 

demonstrações financeiras dos anos de 2000 e 2001 de 13 empresas do segmento da saúde, 

publicados em jornais de grande circulação. O tratamento dos dados coletados foi realizado 

em três etapas: 1) Cálculo dos capitais de giro (circulante) líquido (CCL) e dos índices de 

liquidez; 2) Reclassificação das contas do Balanço Patrimonial, conforme o modelo de 

Fleuriet; 3) Cálculo das variáveis Necessidade de Capital de Giro - NCG, Necessidade Total 

de Financiamento Permanente - NTFP6 e Saldo de Tesouraria - T. Concluíram os autores, que 

a maior parte das empresas analisadas tinham i) capacidade para saldar suas dívidas de curto 

prazo; ii) os passivos operacionais financiavam todos os ativos operacionais; e iii) as 

necessidades de capital de giro não estavam sendo financiadas por recursos de curto prazo. 

 

1.2.2.1 Capital de Giro Líquido7 
 

                                                           
6 NTFP = NCG + Investimento Permanente. 
7 Definição coincidente com a do Capital Circulante Líquido (CCL), muito utilizada na avaliação de liquidez da 
empresa. 
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Segundo Gitman (2002, p. 109) “A liquidez de uma empresa é medida pela sua 

capacidade de satisfazer suas obrigações de curto prazo, na data de vencimento. A liquidez 

refere-se à solvência da situação financeira global da empresa – a facilidade com a qual ela 

pode pagar suas contas”. Desta forma o autor atribui o conceito de capital de giro líquido 

como sendo a diferença entre os ativos e passivos circulantes, sendo uma medida conveniente 

da liquidez da empresa, como também reflete a capacidade de gerenciar suas relações com 

fornecedores e clientes. 

Vieira (2005) esclarece a diferença entre o termo Capital de Giro e Capital de Giro 

Líquido, definindo o primeiro como representativo do montante total investido no ativo 

circulante e o segundo como sendo a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante8. 

Indica ainda o autor como contas típicas classificadas no ativo circulante i) caixa e bancos, ii) 

aplicações financeiras, iii) clientes, iv) estoques, v) outros valores a receber, sendo as contas 

típicas classificadas no passivo circulante i) instituições financeiras, ii) fornecedores, iii) 

salários e encargos, iv) impostos a pagar, v) dividendos a pagar. 

Na forma algébrica conclui-se pelas expressões abaixo quando referidas as contas 

patrimoniais: 

 

CCL = Ativos Circulantes – Passivos Circulantes                                                           (1) 

ou, de forma analítica, 

CCL = (Patrimônio Líquido + Exigível a Longo Prazo) – (Ativo Permanente + 

Realizável a longo Prazo)                                                                                                    (2) 

 

Quando os ativos circulantes são superiores aos passivos circulantes a empresa 

apresenta-se com capital circulante líquido positivo, significando o seu financiamento com 

recursos de longo prazo (GITMAN, 2002, p.619; ASSAF NETO e SILVA, 2009, P. 16), 

explicada, portanto, pela fórmula 2. Ao contrário, um capital circulante líquido negativo 

indica que os recursos de longo prazo não são suficientes para cobrir as obrigações de longo 

prazo, revelando o uso de recursos de curto prazo para financiar os investimentos 

permanentes.   

                                                           
8 Ver seção 2.2.1 do Capítulo II. 
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1.2.3 Administração do Capital de Giro 
 

O Estudo das decisões sobre capital de giro é um importante tema para os 

administradores financeiros, ao considerar que o aumento do capital de giro para priorizar a 

liquidez representa menor lucratividade, conforme observa Silva (2010). Nesta visão, a 

decisão estratégica de aumento do capital de giro sobrepõe a da aplicação dos recursos em 

novos projetos que apresentem possibilidades de maiores taxas de retorno, refletindo, como 

conseqüência, menor rentabilidade do capital disponível.  

Segundo Vieira (2005, p. 32) “A administração do capital de giro pode ser 

caracterizada como o campo de estudo que trata da gestão dos ativos e passivos que compõem 

os grupos circulantes do balanço patrimonial – ativo circulante e passivo circulante...”, sendo 

caracterizados como de curto prazo com operações que abrangem o horizonte de tempo de até 

um ano. 

Ainda na visão de Vieira, a política de capital de giro pode se apresentar i) de forma 

moderada, quando o componente de natureza temporária é financiado por recursos de curto 

prazo, enquanto que as inversões de natureza permanente são financiadas por fornecedores e 

endividamento de longo prazo e capital próprio; ii) de forma agressiva quando envolve o 

financiamento de todo o componente temporário com recursos de curto prazo, mas também 

parte ou totalidade do permanente com o mesmo tipo de recursos, e; iii) conservadora quando 

todo o capital permanente e parte do capital temporário é financiado com recursos de longo 

prazo.   

Silva (2010) alerta para o fato de que no investimento operacional em giro, inserido no 

CCL, encontram-se recursos pertencentes ao ativo circulante que têm características 

permanentes, responsáveis pela aplicação constante em duplicatas a receber, estoques, 

adiantamentos a fornecedores e despesas antecipadas. 

Entre as estratégias de administração do CCL encontradas na literatura, citamos as 

descritas por Gitman (2002, p. 627): 

- Gestão de duplicatas a pagar – representada por fonte de financiamento de curto 

prazo não garantido, e sem muitas formalidades; 

- Gestão de contas a pagar – composto por valores gerados pelos serviços recebidos 

não pagos; 
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- Empréstimos bancários – principal fonte de financiamento de curto prazo garantido 

ou não garantido (Notas promissórias, linhas de crédito e contrato de crédito 

rotativo); 

- Commercial paper – representado por notas promissórias de curto prazo não 

garantidas; 

- Gestão de duplicatas a receber – representada por caução de duplicatas e o factoring 

de duplicatas; 

- Estoques – ativo formado por itens de fácil negociabilidade (depende do ativo), onde 

se utilizam a alienação9, alienação fiduciária10 e certificado de armazenagem11. 

Para Assaf Neto (2010), o investimento em capital de giro deve levar em consideração 

os custos incorridos da sua disponibilidade, que se apresentam de três formas: i) Custo de 

oportunidade – representado pelos ganhos decorrentes de melhor alternativa não aproveitada 

pela empresa; iii) Custo de manutenção – gerado pela manutenção de estoques e da carteira de 

recebíveis a prazo; e iii) Custo de falta – investimento insuficiente em capital de giro que 

compromete o ganho operacional. 

 Observa-se que as necessidades de recursos permanentes e de capital de giro 

fundamentadas nas seções anteriores, são inerentes aos diversos tipos e tamanhos de 

organizações, dentre elas as micro e pequenas empresas.  

A seção a seguir, descreve a relevância econômica das micro e pequenas empresas 

geradoras de produção, emprego e renda, dependentes de administração financeira adequada e 

conhecimento do capital de giro necessário, como fator determinante para redução da taxa de 

mortalidade. 

 

1.3 Micro e Pequena Empresa 

 

A partir dos anos 1980 e início dos anos 1990, o entendimento acerca da importância 

das MPEs começou a mudar através de estudo realizado por Birch (1981), onde afirmou que 

                                                           
9 De estoques estáveis com bens de baixo valor. 
10 Empréstimos baseados em itens de estoque relativamente dispendiosos e identificados por numeração. ex: 
automóveis, equipamentos industriais). 
11 O estoque é posto sob controle do credor, em armazém geral ou de “campo”. 
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“o que quer que seja que as grandes firmas estejam fazendo, elas não são mais as principais 

fornecedoras de novos empregos para os americanos”12.  

Aponta o autor neste trabalho, que nos Estados Unidos, entre os anos de 1969 e 1976, 

66,0% dos empregos estavam em empresas com 0 a 20 empregados e 11,2% em empresas 

com 21 a 50 empregados, sintetizando ainda que 80 % dos postos de trabalho estavam entre 

empresas com até 100 funcionários. 

A possível visão explicativa desta ocorrência encontra respaldo nas teorias das 

economias externas oriundas dos agrupamentos setoriais e regionais de empresas, do 

crescente ganho de competitividade com a criação de redes de cooperação, como também da 

especialização flexível. Na visão de Brich (1980), as pequenas empresas têm mais capacidade 

de expandir-se dramaticamente por trabalhar com engenharia primária. 

De acordo com Schumacher (1973) (APUD PUGA, 2003), em seu livro Small is 

Beautiful (O negócio é ser pequeno), o sistema capitalista devorava sua própria base, os 

recursos naturais e humanos ao adotar as economias de escala, restando às micro, pequenas e 

médias empresas (MPMEs) o papel alternativo a esse modelo, ao produzirem com tecnologias 

alternativas e menos agressivas ao meio ambiente.  

Mais recentemente, o estudo de Neumark et al.(2008) buscou compreender a teoria 

defendida por Brich usando dados de 2004, concluindo que nos Estados Unidos as pequenas 

empresas de fato criam mais postos de trabalho que as grandes empresas, entretanto, 

encontraram diferenças quanto a escala da relação, apurando ser menor do que sugere o 

método Brich. 

No cenário brasileiro, dados de 2004 registrados na publicação SEBRAE (BEDÊ, 

2006), apontam a existência de 5.110.285 empresas formais, sendo que destas 98% 

(5.028.318) são de micro e pequeno porte, estando 56% atuando no segmento do comércio, 

30% no de serviços e 14% na indústria, responsáveis por 67% do pessoal ocupado no setor 

privado13. 

No segmento industrial, os setores que tiveram um maior número de empresas em 

2004 foram: construção civil (edificações) com 25%, confecção de artigos do vestuário com 

12,3%, alimentos e bebidas com 11,9%, produtos de metal com 6,8%, móveis com 6,4%, 

                                                           
12 Whatever they are doing, however, large firms are no longer the major providers of new jobs for Americans. 
13 Empregados formais e informais, familiares e proprietários. 
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editorial e gráfica com 5,6%, minerais não-metálicos com 5,1%, produtos de madeira com 

4,7%, couro e calçados com 3,4% e máquinas e equipamentos com 2,8%. 

Dados mais recentes apresentados na Tabela 1 indicam a continuidade de expressiva 

participação das micro e pequenas empresas no cenário empresarial brasileiro, quando se 

observa a representação destas categorias de empresas em 99,1% (2007) e 99,1% (2008).  

 
 
Tabela 1 – Brasil: Numero de estabelecimento por porte14, 2007-2008 

Porte 2007 % 2008 % 

Micro e Pequena 5.592.819 99,15 5.786.696 99,12 

Média 31.403 0,56 33.597 0,57 

Grande 16.648 0,29 17.777 0,31 

Total 5.640.870 100,00 5.838.070 100,00 

Fonte: SEBRAE - Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2009. 

 

Expressiva participação no numero de empregos também são atribuídos às micro e 

pequenas empresas, com participação de 54,1% em 2000 e 52,2% em 2008, conforme se 

observa através da Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Brasil: Evolução do numero de empregos por porte de empresa, 2000, 2002, 2004, 
2006 e 2008 

 2000 % 2004 % 2008 % 

Micro e Pequena 8.596.928 54,14 10.466.450 54,78 13.027.233 52,27 

Média 2.649.584 16,69 3.076.278 16,10 3.988.142 16,00 

Grande 4.631.536 29,17 5.563.608 29,12 7.908.324 31,73 

Total 15.878.048 100,00 19.106.336 100,00 24.923.699 100,00 

Fonte: SEBRAE - Anuário do trabalho na micro e pequena empresa: 2009. 

 

                                                           
14 Micro Empresa – até 19 pessoas ocupadas na indústria, e até 9 pessoas ocupadas no comércio e serviços; 
Pequena Empresa – de 20 a 99 pessoas ocupadas na indústria, e 10 a 49 pessoas ocupadas no comércio e 
serviços; 
Média Empresa – de 100 a 499 pessoas ocupadas na indústria; e 50 a 99 pessoas ocupadas no comércio e 
serviços; 
Grande Empresa - 500 pessoas ocupadas ou mais na indústria e 100 pessoas ocupadas ou mais no comércio e 
serviços. 
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Os dados expressos na Tabela 3 oriundos do estudo publicado pelo SEBRAE (2006), 

permitem a análise comparativa entre os anos de 2000 e 2004, registrando a criação de 924 

mil novos estabelecimentos, sendo que 99% (910 mil) foram de micro e pequeno portes, com 

maior expansão no setor de serviços (28%). 

 

Tabela 3 – Brasil: Evolução do numero de estabelecimentos no Brasil, 2000/2004 

 Estabs em 2000 Estabs em 2004 Variação (2004/2000) 
MPEs + MGEs (total) 4.186.168 5.110.285 22,1% 
Comércio 2.331.861 2.834.117 21,5% 
Serviços 1.208.985 1.547.489 28,0% 
Indústria 645.322 728.679 12,9% 
MPEs (total) 4.117.602 5.028.318 22,1% 
Comércio 2.323.560 2.822.753 21,5% 
Serviços 1.158.593 1.488.016 28,4% 
Indústria 635.449 717.549 12,9% 
MGEs (total) 68.566 81.967 19,5% 
Comércio 8.301 11.364 36,9% 
Serviços 50.392 59.473 18,0% 
Indústria 9.873 11.130 12,7% 
 

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP. Onde estão as 
Micro e Pequenas Empresas no Brasil. 
 

Quando observado sob a ótica regional, figuram-se as maiores taxas de expansão no 

número de MPEs, entre 2000 e 2004, nas regiões Norte (expansão de 29,1%), Centro - Oeste 

(acréscimo de 27,2%) e Nordeste (acréscimo de 24,9%), todas com percentuais superiores à 

variação ocorrida na totalidade brasileira de 22,1%, o que se pode verificar nos dados 

extraídos da Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Brasil, regiões: Criação de novos estabelecimentos de MPEs - 2000/2004 

Região 
MPEs Acréscimo de MPEs 

entre 2000 e 2004 

Taxa de variação (%) 

2004/2000 2000 2004 

Norte 129.784 167.507 37.723 29,1% 

Centro-Oeste 282.652 359.619 76.967 27,2% 

Nordeste 589.618 736.393 146.775 24,9% 

Sul 991.381 1.205.540 214.159 21,6% 

Sudeste 2.124.167 2.559.259 435.092 20,5% 

Brasil 4.117.602 5.028.318 910.716 22,1% 

Fonte: RAIS/ MTE (2004). Elaboração: Observatório das MPEs/ SEBRAE-SP. Onde estão as 
Micro e Pequenas Empresas no Brasil 
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Através dos dados dispostos nessa seção, fica evidenciada a importância dessa 

categoria de empresas, não somente pela sua quantidade em números absolutos e na geração 

de empregos, mas também por sua participação nas exportações brasileiras. 

Dados apresentados pelo SEBRAE (2010c) apontam que na economia da exportação 

encontra-se participação significativa das micro e pequenas empresas quando se refere ao 

numero de empresas, registrando-se no Brasil, em 2009, 12.230 micro e pequenas empresas 

exportadoras no universo de 19.272 empresas.  

Entretanto, ao se observar sob a ótica do volume de negócios, estas apresentam fraco 

desempenho, registrando um volume de exportações de US$ 1,9 bilhão, frente aos US$ 152,7 

bilhões exportados pelo universo das empresas brasileiras neste mesmo ano, sendo explicado 

em parte pela natureza dos produtos comercializados, por se concentrar as micro e pequenas 

empresas em bens manufaturados, enquanto que as de maior porte atuam no mercado de 

commodities. No caso das microempresas, os produtos manufaturados responderam, ao longo 

de todo o período compreendido entre 1998 e 2009, por percentuais entre 75% e 80% das 

exportações totais, enquanto que a participação desses produtos na pequena empresa oscilou 

entre 69% e 75% no mesmo período. 

Neste quesito, as exportações das micro e pequenas empresas, em 2009, concentraram-

se nos produtos de baixa tecnologia e os de média-alta tecnologia, respondendo juntos por 

65% das vendas totais, sendo expressiva a participação dos produtos manufaturados 

intensivos em trabalho, representando 24,8% das exportações das microempresas e 18,9% das 

pequenas empresas. 

Na pesquisa realizada pelo SEBRAE (2007), observa-se espetacular taxa de 

sobrevivência das pequenas empresas brasileiras, apresentando-se em 78% para as empresas 

com dois anos de atividade em 2005, melhorando a performance das pequenas empresas que 

não fecharam suas portas que era de 51% em 2002, sendo atribuído estes resultados a 

melhoria do ambiente econômico, com a redução e o controle da inflação, a gradativa 

diminuição das taxas de juros, o aumento do crédito para as pessoas físicas e o aumento do 

consumo, especialmente das classes C, D e E, como também a maior qualidade empresarial 

com maior participação de empresários que têm curso superior completo ou incompleto (79% 

do total), e aqueles com experiência anterior em empresa privada (51%). 
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Esta pesquisa revelou que o planejamento nas empresas passou a ser preocupação de 

71% dos empresários em 2005 contra apenas 24% em 2000/2002; organização empresarial, 

54% contra 17%; marketing e vendas, 47% contra 7%; análise financeira, 36% contra 7%; e, 

finalmente, relações humanas, 38% contra somente 3% há poucos anos. 

Conforme disposto na tabela 5, as regiões sudeste e nordeste apresentaram as menores 

taxas de mortalidade para as pequenas empresas com até dois anos de atividade em 2005, ou 

seja, 16,1% e 18,9%, respectivamente, enquanto que Espírito Santo, Minas Gerais e Sergipe, 

foram os estados que apresentaram os melhores resultados de sobrevivência com percentuais 

de mais de 85% de empresas que não fecharam suas portas. Em Sergipe, esta taxa foi de 

14,7%, enquanto a taxa de mortalidade Brasil para empresa com até dois anos ficou em 

22,0%. 

 

Tabela 5 – Brasil, regiões: Taxas de sobrevivência e mortalidade de micro e pequenas 
empresas com até dois anos de atividades, por regiões no Brasil (em %) 

 Status 2005 2004 2003 2002 2001 2000 

Norte 
Ativas 70,1 71,6 72,2 52,5 48,4 46,6 

Extintas 29,9 28,4 27,8 47,5 51,6 53,4 

Nordeste 
Ativas 81,1 71,0 61,4 53,3 46,6 37,3 

Extintas 18,9 29,0 38,6 46,7 53,4 62,7 
Centro-
Oeste 

Ativas 78,4 65,4 62,5 50,6 45,4 46,1 
Extintas 21,6 34,6 37,5 49,4 54,6 53,9 

Sudeste 
Ativas 83,9 71,9 60,9 51,1 43,3 38,9 

Extintas 16,1 28,1 39,1 48,9 56,7 61,1 

Sul 
Ativas 76,1 63,4 63,7 47,1 39,9 41,1 

Extintas 23,9 36,6 36,3 52,9 60,1 58,9 
Fonte: Sebrae, 2007 - Fatores Condicionantes e Taxas de Sobrevivência e Mortalidade das 
Micro e Pequenas Empresas no Brasil | 2003–2005 
 

No cenário brasileiro, observa-se que o desenvolvimento das micro, pequenas e médias 

empresas deve-se, em parte, i) aos efeitos da globalização, quando, na busca por maior 

eficiência, grandes empresas terceirizam as atividades de apoio ao negócio principal; ii) a 

absorção de mão-de-obra oriunda das grandes empresas, demitidas em decorrência de avanços 

tecnológicos; iii) flexibilidade estrutural permitindo melhor resposta às crises econômicas; e 

iv) organizações empresariais mais enxutas, menores e com maior índice de produtividade. 

Percebe-se, ainda, maior importância das micro e pequenas empresas nos municípios 

brasileiros que não dispõem de grandes empresas (industriais, comerciais ou de serviços), 

com atuação diversificada nos ramos da agricultura e pecuária como da indústria, comércio e 

serviços, sendo responsáveis pela interiorização do desenvolvimento, fortalecendo as 
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economias locais e regionais, sem diminuir, contudo, a importância destas nas cidades de 

médio porte e grandes metrópoles, onde se concentram as médias e grandes empresas. Este 

mecanismo de desenvolvimento promove a distribuição de renda e redução das desigualdades 

sociais e regionais, possuindo potencial de geração de oportunidades, emprego e renda. 

Em razão da importância econômica das micro e pequenas empresas demonstrada 

nesta seção, o poder público vem adotando legislações incentivadoras para o desenvolvimento 

do setor, cuja abordagem está contemplada na subseção seguinte.  

 

1.3.1 Legislação das Micro e Pequenas Empresas 

 

Fruto de uma política de desburocratização para agilizar o funcionamento dos 

pequenos organismos empresariais iniciada em 1979, e consciente do relevante papel das 

micro e pequenas empresas no cenário econômico e social, o Congresso Nacional Constituinte 

de 1988 contemplou nos artigos nºs 170 e 179 da Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988, tratamento diferenciado para estas empresas conforme transcrito: 

 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 

 
I - .... 
 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas 
sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no País. 

 
Art. 179. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 
jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei. 
 

Com o objetivo de regulamentar os preceitos constitucionais, o Congresso Nacional e 

o Governo Federal legislou nestes últimos anos sobre a matéria, notadamente através das Leis 

n°s 7.256 de 27 de novembro de 1984, 9.317 de 05 de dezembro de 1996, 9.841 de 05 de 

outubro de 1999, Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 

nº 127, de 14 de agosto de 2007, Lei Complementar nº 128 de 19 de dezembro de 2008 e 

Decreto n° 3.474 de 19 de maio de 2000. 
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O conceito de Microempresa foi criado pela Lei nº. 7.256/84, favorecendo-as com 

tratamento diferenciado e simplificado nos campos administrativo, fiscal, previdenciário, 

trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial. 

Nesta primeira regulamentação, não se contemplou a distinção entre micro e pequena 

empresa, adotando-se somente no seu artigo 2º do Capítulo I, a delimitação como 

Microempresa das pessoas jurídicas e as firmas individuais que tiverem como receita bruta 

anual igual ou inferior ao valor nominal de 10.000 (dez mil) Obrigações do Tesouro Nacional 

– OTN. 

No seu artigo 11° do Capítulo IV a Lei prevê isenção15 dos seguintes tributos: 

I – Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza; 

II – Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro e sobre Operações 

Relativas a Títulos e Valores Mobiliários; 

III – Imposto sobre Serviços de Transporte e Comunicações 

IV – Imposto sobre a Extração, a Circulação, a Distribuição ou Consumo de minerais 

no país; 

V – (Vetado); 

VI – Contribuições ao Programa de Integração Social – PIS, sem prejuízo dos direitos 

dos empregados ainda não inscritos, e ao Fundo de Investimento Social – FINSOCIAL; 

VII – Taxas federais vinculadas exclusivamente ao exercício de poder de polícia, com 

exceção das taxas rodoviária única e de controles meteorológicos e das contribuições devidas 

aos órgãos de fiscalização profissional; 

VIII – Taxas e emolumentos remuneratórios do registro referido nos artigos 6 e 7 desta 

Lei16.  

Ainda de acordo com a Lei nº. 7.256/84, apesar de adotar procedimentos simplificados 

que facilitam o cumprimento da legislação trabalhista e previdenciária, permanece a 

obrigatoriedade de fazer anotação na Carteira de Trabalho e Previdência Social, apresentar a 

Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, e manter arquivados os documentos 

comprobatórios dos direitos e obrigações trabalhistas e previdenciárias. 

                                                           
15 Não estão excluídas as parcelas de tributos devidas por terceiros. 

16 Define as regras para registro da microempresa no órgão competente. 
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Esta lei assegurou condições especiais nas operações firmadas com instituições 

financeiras públicas e privadas até o valor de 5.000 (cinco mil) OTN, com taxas diferenciadas 

e garantias restritas à fiança e ao aval. 

Em 05 de dezembro de 1996 foi sancionada a Lei nº 9.317, revogando a Lei nº. 

7.256/84. Neste ato, a legislação dispôs sobre o regime tributário das microempresas e das 

empresas de pequeno porte, instituindo o Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte – SIMPLES, em 

conformidade com o artigo 179 da Constituição Federal. 

Adotam-se nesta oportunidade os conceitos de microempresa e empresa de pequeno 

porte, delimitando-se, no artigo 2º, incisos I e II do Capítulo II, por critério de receita bruta: 

 

I – microempresa, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano calendário, receita 
bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)17; 
 
II - empresa de pequeno porte, a pessoa jurídica que tenha auferido, no ano 
calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais); e 
igual ou inferior a R$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)17. 
 

 
Ao optar pelo SIMPLES, as Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte 

beneficiam-se com o pagamento unificado dos seguintes impostos e contribuições: 

I – Imposto de Renda das pessoas Jurídicas – IRPJ; 

II – Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público – PIS/PASEP; 

III – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL; 

IV – Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS; 

V – Imposto sobre Produtos Industrializados – IPI; 

VI – Contribuições para a Seguridade Social, a cargo da pessoa jurídica, de que tratam 

o art. 22 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991, e a Lei Complementar n° 84, de 18 de 

janeiro de 1996. 

Esta Lei, através do artigo 4°, expande os benefícios nas esferas estaduais e 

municipais, prevendo a inclusão do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de 

Mercadorias e Sobre Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal – ICMS ou o 

                                                           
17 Valores alterados pela Lei Complementar nº 123/06.  
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Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS, mediante adesão do Estado ou 

Município 

Definidas através de uma escala de faturamento bruto, as alíquotas mensais para 

cálculo do pagamento unificado variam de 3,0 a 5,0% sobre a receita bruta para as 

microempresas, e de 5,4 a 7,0% para as Empresas de Pequeno Porte. Caso ocorra a adesão do 

Estado ou Município, serão acrescidos de até 1,0% se a Microempresa for contribuinte 

exclusivamente do ICMS ou do ISS, e de até 0,5% se for concomitantemente contribuinte do 

ICMS e do ISS. No caso da Empresa de Pequeno Porte, serão acrescidos de até 2,5% se a 

Microempresa for contribuinte exclusivamente do ICMS ou do ISS, e de até 2,0% (adesão do 

Estado) e de até 0,5% (adesão do Município) se for concomitantemente contribuinte do ICMS 

e do ISS. 

Dentre outros benefícios, o parágrafo 1° do artigo 7º - Seção IV dispensa as 

microempresas e as Empresas de pequeno Porte inscritas no SIMPLES de efetuar escrituração 

comercial, entretanto, obrigam que mantenham, em boa ordem e guarda o Livro Caixa e o 

Livro Registro de Inventário, assim como os demais documentos e papéis que serviram de 

base para as escriturações desses livros. 

No caso particular do setor de construção civil escolhido para esta pesquisa, o artigo 9º 

da Lei nº 9.317 exclui a participação das empresas do segmento no SIMPLES: 

 

Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica: 
 
I - ... 
 
V – que se dedique à compra e à venda, ao loteamento, à incorporação ou à 
construção de imóveis18. 

 

Considerando que os benefícios da Lei n° 9.317 não alcançaram todos os 

empreendimentos desse segmento, em 05 de outubro de 1999 foi sancionada a Lei nº. 9.841 

que estabelece o novo “Estatuto Jurídico das Microempresas e das Empresas de Pequeno 

Porte", dando um tratamento mais digno e também mais amplo ao assunto. 

A aprovação da Lei nº. 9.841/99 de 05 de outubro de 1999 foi considerado um 

importante marco na história das micro e pequenas empresas brasileiras (OLIVEIRA, 2009), 

no sentido que institui o “Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
                                                           
18 A Lei define como atividade de construção de imóveis a execução de obras de construção civil, própria ou de 
terceiros, como a construção, demolição, reforma, ampliação de edificações ou outras benfeitorias agregadas ao 
solo ou subsolo. (Capítulo V, art. 9º, §4º). 
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dispondo sobre o tratamento jurídico diferenciado e simplificado nos campos administrativo, 

tributário, previdenciário, trabalhista, creditício e de desenvolvimento empresarial”, 

favorecimentos previstos nos arts. 170 e 179 da Constituição Federal.  

Novas delimitações de microempresa e pequena empresa foram estabelecidas no seu 

artigo 2º, incisos I e II do Capítulo II, como sendo: 

 

I – microempresa19, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que tiver receita 
bruta anual igual ou inferior a R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil 
reais); 
 
II - empresa de pequeno porte19, a pessoa jurídica e a firma mercantil individual que, 
não enquadrada como microempresa, tiver receita bruta anual superior a R$ 
244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais) e igual ou inferior a R$ 
1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais). 
 

Dentre os benefícios advindos desta lei encontram-se: i) a eliminação de exigências 

burocráticas e obrigações acessórias no cumprimento das legislações previdenciárias e 

trabalhistas; ii) estabelecimento pelo Poder Público de mecanismos fiscais e financeiros que 

permitam a disponibilidade de linhas de crédito especiais pelas instituições financeiras 

privadas e; iii) estabelecimento pelo Poder Público de mecanismos de incentivos fiscais e 

financeiros de forma simplificada e descentralizada. 

Para assegurar o desenvolvimento das micro e pequenas empresas, o artigo 41 da 

citada Lei autoriza o Poder Executivo a criar o Fórum Permanente da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte, com participação dos órgãos federais competentes e das entidades 

vinculadas ao setor. 

As definições da Lei 9.841/99, em respeito à norma constitucional e aos princípios da 

Federação, devem ser seguidas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, os quais, 

fundamentados na citada lei, poderão dispor sobre o tratamento diferenciado oferecido às 

microempresas e às empresas de pequeno porte. 

Esta nova Lei foi regulamentada pelo Decreto nº 3.474 de 19 de maio de 2000, que, 

dentre outras, obriga que as instituições financeiras oficiais informem o montante de recursos 

aplicados para capital de giro e para financiamento de investimento, em micro e pequenas 

empresas, e que, no campo tributário encontra-se em consonância com a Lei nº 9.317 de 05 de 

dezembro de 2006. 

                                                           
19 Observando-se os critérios acessórios estabelecidos no artigo 3º, incisos I e II e Parágrafo único do Capítulo II 
da Lei nº 9.841/99. 
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No curso do aperfeiçoamento legal, em 14 de dezembro de 2006 foi sancionada a Lei 

Complementar 123, revogando as Leis nºs 9.317 e 9.841. Esta institui o “Estatuto Nacional 

da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte” com tratamento diferenciado e 

favorecido no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. Assim, o Estatuto vem para facilitar a constituição e o funcionamento da 

microempresa e da empresa de pequeno porte, assegurando o fortalecimento de sua 

participação no processo de desenvolvimento econômico e social. 

Na seqüencia, as Leis Complementares n° 127 de 14 de agosto de 2007 e 128 de 19 de 

dezembro de 2008 alteram a Lei Complementar n° 123, incluindo, nesta última o Imposto 

sobre Propriedade Territorial Rural - ITR na alíquota de arrecadação unificada. 

Nova delimitação foi dada pela Lei Complementar n° 123 para as microempresas e 

para as empresas de pequeno porte, definindo no seu artigo 3º, incisos I e II do Capítulo II, 

como sendo: 

I – no caso das microempresas, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendário, receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais); 
 
II – no caso de empresa de pequeno porte, o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendário, receita bruta anual superior a R$ 
240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 
(dois milhões e quatrocentos  mil reais). 
 

Principal instrumento trazido pela Lei Complementar n° 123, o SUPERSIMPLES 

apresenta-se como um regime diferenciado de tributação para as micro e pequenas empresas 

em relação aos tributos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Além 

dos benefícios tributários, contempla ainda a adoção de facilidades de acesso ao crédito, 

diminuição da burocracia e preferências nas licitações públicas. Esse tratamento diferenciado 

abrange também obrigações previdenciárias a cargo do empregador. 

 
O novo imposto é recolhido com um único documento de arrecadação e vale como 

pagamento dos seguintes tributos:  

I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);  

II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);  

III - Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI);  

IV - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS);  
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V -Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio 

do Servidor Público (PIS/PASEP).  

O ICMS (Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços) e o ISS (Imposto 

sobre Serviços de Qualquer Natureza) também são abrangidos pelo Simples Nacional com 

algumas exceções. O mesmo ocorre com a Contribuição Patronal Previdenciária para a 

Seguridade Social a cargo da pessoa jurídica, que tem como exceções 16 tipos de serviços, 

dentre eles a construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de 

subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de 

interiores. 

As alíquotas, tanto para as microempresas quanto para as empresas de pequeno porte, 

variam de acordo com 20 faixas de enquadramento da receita bruta em 12 meses e de acordo 

com o tipo de empreendimento. Para o comércio, a menor faixa, de receita bruta até R$ 

120.000,00 pagará 4% de imposto; a maior faixa, com receita bruta de um centavo acima de 

R$ 2.280.000,00 a R$ 2.400.000,00, pagará 11,61%. No caso da indústria, as alíquotas 

variam, nas mesmas faixas, de 4,5% a 12,11%. No caso de construção de imóveis e obras de 

engenharia, estes estão enquadrados no Anexo IV da Lei (ver Apêndice D) com alíquotas que 

variam de 4,50% a 16,85%, incluindo IRPJ, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e ISS.  

Nos campos, previdenciário e trabalhista, apoio creditício e desenvolvimento 

empresarial, a Lei Complementar nº. 123/2006 prevê que o Poder Executivo deverá 

estabelecer mecanismos que facilitem o desenvolvimento das microempresas e empresas de 

pequeno porte. 

Desta forma destacamos alguns pontos relevantes da citada Lei Complementar: 

O artigo 726º - Seção VII dispensa as microempresas e as Empresas de Pequeno Porte 

inscritas no SIMPLES de efetuar escrituração comercial, entretanto, obrigam a emissão de 

documento fiscal de venda ou prestação de serviço, que mantenham, em boa ordem e guarda, 

o Livro Caixa, assim como os demais documentos e papéis que serviram de base para as 

escriturações desses livros. 

No Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, bem como no texto da 

Lei Complementar 127/2007, o capítulo que trata do apoio creditício traz importantes pontos 

com relação à concessão de créditos pelas instituições financeiras às MPEs, entretanto tais 

dispositivos dependem de normas a serem baixadas pelo Poder Executivo para se tornarem 

aplicáveis. Porém, o artigo 58 determina que os bancos comerciais públicos e os bancos 
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múltiplos públicos mantenham linhas de crédito específicas para as Microempresas e da 

Empresas de Pequeno Porte. 

Apesar de adotar procedimentos simplificados que facilitam o cumprimento da 

legislação trabalhista e previdenciária, permanece a obrigatoriedade de fazer anotação na 

Carteira de Trabalho e Previdência Social, arquivamento dos documentos comprobatórios de 

cumprimento das obrigações trabalhistas e previdenciárias, apresentação da Guia de 

recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e da Guia Informações à 

Previdência Social – GFIP, apresentar a Relação Anual de Informações Sociais – RAIS e do 

Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED. 

Importante inovação da Lei Complementar n° 123/06, o Capítulo V – Do Acesso aos 

Mercados, dedica critérios de favorecimento no acesso às licitações públicas, permitindo 

maior simplificação e alavancagem dos negócios. Este tema reveste-se de fundamental 

importância para esta pesquisa, portanto será descrito com maiores detalhes na seção 3.3 do 

capítulo III deste trabalho. 

 

1.3.2 Administração Financeira na pequena empresa 
 

Antonik (2004) relata que das quase 6 milhões de empresas registradas no Brasil, 99% 

são consideradas micro e pequenas. Embora estas representem 99% da quantidade de 

estabelecimentos, elas geram 41,4% dos postos de trabalho formais, enquanto as médias 

12,3% e as grandes 46,3%, ressaltando por este motivo a importância da análise dos 

demonstrativos de resultados e análise e adequação do fluxo de caixa como fator de 

sobrevivência das empresas.  

Em pesquisa de campo realizada em 2001 pelo SEBRAE (BEDÊ; AZZONI, 1999) 

com uma amostra de três mil pequenas empresas criadas no Estado de São Paulo entre 1995 e 

2000, constatou-se que cerca de 35% delas encerraram suas atividades no primeiro ano de 

funcionamento, cerca de 46% não completaram o segundo ano de gestão, 56% não 

completaram o terceiro ano de atividade e aproximadamente 71% delas não completaram o 

quinto ano de funcionamento. Portanto, apenas aproximadamente 39% das empresas criadas 

completam cinco anos de atividade funcional. 

Neste mesmo estudo ficou evidenciado que o fenômeno da mortalidade das empresas 

não pode ser atribuído a um único fator isoladamente, mas que depende de um conjunto de 
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fatores que, combinados, podem ampliar ou reduzir o risco de fechamento das empresas, 

ressaltando os autores que dentre os principais fatores associados à sobrevivência ou extinção 

de empresas, estão os aspectos relacionados ao planejamento e a gestão de capital de giro e de 

fluxo de caixa, que mantêm um estreito vínculo com o planejamento empresarial e com a 

visão estratégica. 

Na continuidade da pesquisa feita por Bedê e Azzoni em 2005, observou-se que, no 

caso das empresas com registro na JUCESP, cerca de 56% das empresas não chegam a 

concluir o quinto ano de atividade, sendo os principais fatores que afetam o encerramento das 

atividades estão i) perfil empreendedor pouco desenvolvido entre a maioria dos que abrem 

uma empresa; ii) a falta de planejamento do negócio antes de sua abertura; iii) a má gestão 

empresarial durante os primeiros anos de atividade; iv) a insuficiência de políticas públicas de 

apoio aos pequenos negócios (ex. tributária, trabalhista, de crédito, etc); v) o baixo 

crescimento da economia brasileira e iv) os problemas pessoais dos donos das empresas que 

afetam o negócio (ex. brigas entre sócios, problemas de saúde e de sucessão), sendo que a 

falta de capital representa 25% entre os motivos atribuídos para o fechamento das empresas, 

merecendo ser a administração adequada do saldo de tesouraria uma das recomendações para 

reverter este quadro. No rastreamento comparativo entre as sucessivas pesquisas do SEBRAE 

ficou demonstrada uma queda da taxa de mortalidade das empresas com até cinco anos, que 

foi de 71% em 1999, 60% em 2002 e 56% em 2004. 

Segundo Bedê e Azzoni (1999), os fatores descritos na Figura 5 são os associados à 

sobrevivência ou extinção de empresas. 

 

FATOR 
NEGÓCIOS COM MAIOR 

RISCO DE EXTINÇÃO 
NEGÓCIOS COM MAIORES 

CHANCES DE SOBREVIVÊNCIA 

Experiência prévia 
Empreendedor sem 
experiência no ramo 

Empreendedor com experiência no ramo 

Planejamento antes da 
abertura da empresa 

Falta de um planejamento 
prévio (ou falta de um 

planejamento adequado) 

Maior consciência sobre o negócio. 
Busca por informações sobre os aspectos 

legais, fornecedores e qualificação de 
mão-de-obra 

Disponibilidade de 
capital 

Falta de capital (capital de 
giro ou capital próprio) 

Certa disponibilidade 

Administração do 
negócio 

Descuido com o fluxo de 
caixa, com o 

aperfeiçoamento do produto 
e com o cliente 

Administração eficiente do fluxo de 
caixa e aperfeiçoamento do produto às 
necessidades do cliente. O empresário 

ouve o cliente e investe em propaganda e 
divulgação 

Figura 5 - Fatores associados à sobrevivência ou extinção de empresas 
Fonte: Adaptado de Bedê e Azzoni, 1999. 
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Segundo Oliveira et al. (2009), a grande maioria das micro e pequenas empresas são 

nacionais administradas de forma familiar, utilizando-se de estrutura bastante simples e 

enxuta, não detentoras de conhecimentos básicos sobre a necessidade de capital de giro ou 

mesmo de técnicas de administração financeira. Nestes casos, verifica-se a presença 

dominante do empresário fundador ou sucessores, implantando a administração pessoal no 

lugar da departamentalização. 

Buscando encontrar a origem de recursos para financiamento do capital de giro nas 

micro e pequenas empresas, Oliveira et al. (2009) observou que 88,2% dos empresários se 

utilizam de recursos próprios, enquanto que 11,8% responderam que se utilizam, ou já se 

utilizaram, de recursos de amigos e parentes, e que, para 89,7% dos entrevistados, as 

dificuldades para alcançar financiamento aumentam quando se revela que o financiamento 

solicitado será utilizado para suprir a necessidade de capital de giro. 

A administração financeira direciona suas ações na gestão dos fluxos monetários 

relacionados à atividade operacional da empresa considerando suas incidências num 

determinado período. Estas ações buscam encontrar o equilíbrio entre a “rentabilidade” 

(maximização dos retornos dos proprietários da empresa) e a “liquidez” (que se refere à 

capacidade da empresa honrar seus compromissos nos prazos contratados). 

Desta forma, Assaf Neto (2009) enumera a atuação da administração financeira para as 

seguintes atividades: i) Planejamento financeiro, que busca identificar as demandas 

financeiras da empresa; ii) Controle financeiro, que acompanha e avalia a performance 

financeira da organização; iii) Administração do ativo, que objetiva a melhor estrutura, à luz 

dos riscos e retornos dos investimentos e gerenciamento de seus valores. A administração do 

ativo relaciona-se ao fluxo de caixa que por sua vez está associado à gestão do capital de giro, 

e; iv) Administração do passivo, que atua na aquisição dos fundos (financiamentos) e no 

gerenciamento de sua composição. 

Assim como nas grandes empresas, as administrações financeiras das pequenas e 

médias empresas utilizam-se do modelo tradicional de análise de gestão financeira para 

atendimento a dois grupos distintos: 1) Administradores internos, que avaliam o desempenho 

da empresa e tomam decisões sobre seu rumo e; 2) Analistas externos, que avaliam a saúde 

financeira da empresa, sua sustentabilidade no mercado, etc. Para Assaf Neto (2010), estas 
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decisões abordam a captação de recursos - decisões de financiamento e aplicação dos valores 

levantados – decisões de investimento. 

Nas análises financeiras tradicionais utilizando-se os Balanços Patrimoniais e as 

Demonstrações de Resultado do Exercício, as pequenas e médias empresas aplicam as 

técnicas de Análise Horizontal20, que avalia a evolução dos elementos patrimoniais ao longo 

de um determinado tempo, e da Análise Vertical21 que, de forma similar à análise horizontal, 

busca identificar as tendências da empresa em complemento a Análise Horizontal, permitindo 

o conhecimento da estrutura econômica e financeira da empresa, ou seja, a participação 

relativa de cada elemento patrimonial e de resultados. 

Prosseguindo com o rol de índices que são empregados pela administração financeira 

na pequena e média empresa, registram-se os indicadores de liquidez (liquidez corrente, 

liquidez seca, liquidez geral), índices de estrutura, índices de rentabilidade, índices 

econômicos, indicadores de atividades, etc., descritos em Santanna (2004). 

Têm-se buscado compreender o comportamento das pequenas e médias empresas no 

campo das finanças, notadamente em como elas financiam seu capital de giro. Visando este 

entendimento, pesquisadores encontram no modelo de análise dinâmica22 o instrumento 

adequado de análise, testando empiricamente a sua eficácia para empresas deste porte, 

conforme estudo desenvolvido por Machado et al. (2006) junto a pequenas e médias empresas 

de João Pessoa/ PB. Esta pesquisa utilizou-se de dados coletados de vinte empresas pequenas 

e médias empresas da cidade de João Pessoa/PB pertencentes a sete setores da economia, 

ficando constatado que a maior parte das empresas analisadas não foi capaz de financiar suas 

necessidades de capital de giro pelo autofinanciamento. As empresas utilizaram, em maior 

proporção, recursos de terceiros de curto prazo, geralmente de maior custo e de menor prazo. 

Ainda referindo-se a estudos em pequenas empresas, Silva (2006) procurou identificar 

as variáveis significativas que auxiliem o processo decisório na concessão de crédito à micro 

e pequenas empresas através da análise de financiamentos concedidos a 63 micros e pequenas 

empresas pela Desenbahia através do programa Credifácil, buscando comprovar a relação de 

variáveis com a situação de adimplência dos financiamentos, estudando-se as seguintes 

variáveis: situação, forma de capital, localização, setor de atividade, forma jurídica, 

                                                           
20 Comparação de valores obtidos por uma conta em determinado período com outras contas iguais levantadas 
em períodos anteriores. 
21 Comparação de valor obtido no período em determinada conta com diferentes contas do mesmo período. 
22 Ver seção 2.3 do Capítulo II. 
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quantidade de sócios, participação societária, faturamento anual da empresa, capital social da 

empresa, valor concedido do financiamento, valor das despesas pagas de imposto de renda, 

valor das dívidas a vencer da empresa, valor das dívidas a vencer do sócio majoritário da 

empresa, e saldo a pagar do imposto de renda registrado na empresa. Finaliza o autor com a 

afirmativa de que não foi possível concluir que as informações das empresas, baseadas 

principalmente nos demonstrativos contábeis e financeiros, reúnem elementos suficientes para 

assegurar o processo da tomada de decisão na concessão de crédito. Sugere então a inclusão 

de novas variáveis nos instrumentos de concessão de crédito principalmente relacionadas com 

o proprietário dessas empresas. 

Com base na fundamental relevância da administração financeira para a sustentação e 

crescimento econômico, foram desenvolvidos, ao longo do tempo, métodos de registro e 

aferições através de indicadores, que permitem avaliar os resultados alcançados como também 

servem de base para a projeção de cenários. 

Este capítulo iniciou com a abordagem sobre a estrutura de capital adotada pelas 

empresas para financiamento das necessidades de longo prazo, incluindo nestes, parte dos 

ativos circulantes. Por não representar a totalidade de recursos necessários à 

operacionalização da empresa, este capítulo complementa com a análise do capital de giro 

caracterizado de curto prazo, decorrente das atividades sazonais. 

 Em seguida, fundamenta a adequada administração financeira como fator essencial 

para a redução da taxa de mortalidade das empresas, enfatizando informações e análises que 

demonstram a importância econômica das micro e pequenas empresas na geração da 

produção, emprego e renda, para, ao final, descrever as legislações incentivadoras do 

desenvolvimento deste segmento, decorrentes das políticas públicas. 
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CAPÍTULO II – MODELOS DE ANÁLISE DAS DECISÕES FINAN CEIRAS 

 

No capítulo anterior, evidencia-se a importância da administração financeira na 

redução das taxas de mortalidade das empresas, como também a sua adequada gestão permite 

agregar valor aos acionistas/quotistas, assegurando as esperadas taxas de lucratividade e 

rentabilidade. 

Neste quesito, torna-se necessária a identificação da capacidade de solvência com a 

análise sob a ótica da liquidez. Este ponto fundamental no campo de estudo das finanças 

requer a busca de um método de análise capaz de identificar, com precisão, a situação 

econômico-financeira das empresas, de forma a atender com mais segurança as demandas 

internas (empresa), externas (fornecedores, credores, governo, etc) e setoriais (políticas 

públicas). 

Diversas pesquisas são empreendidas nesse sentido, não existindo até o presente 

momento consenso sobre o método mais preciso que possa projetar com segurança trajetórias 

de crescimento das empreses. 

Neste capítulo será abordado o debate existente entre os principais métodos utilizados, 

descrevendo a metodologia de análise tradicional com seus indicadores de Liquidez, Rotação, 

Endividamento, Rentabilidade e Lucratividade, bem como a metodologia de análise dinâmica 

com seus indicadores de Capital de Giro, Necessidade de Capital de Giro e Saldo de 

Tesouraria. 

Segundo Braga (1995), estes métodos não são excludentes, reconhecendo a 

importância da análise do Modelo Dinâmico como método complementar a análise financeira 

tradicional. 

Aborda ainda este capítulo, a descrição da metodologia de avaliação das estruturas de 

capital necessária ao entendimento das origens e aplicações dos recursos de longo prazo. 

 

2.1 DEBATE SOBRE OS MODELOS TRADICIONAL E DINÂMICO 
 

No modelo tradicional de análise financeira, o capital de giro baseia-se na observação 

do comportamento do Capital Circulante Líquido23 (CCL), dos seus componentes inseridos no 

                                                           
23 Medida de liquidez resultante da diferença entre os ativos e passivos circulantes. Ver seção 1.2.2.1 do Capítulo 
I. 
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ativo e no passivo circulante, nos índices de liquidez (corrente, seca, imediata), além dos 

ciclos operacionais e financeiros das empresas. 

De um modo geral, espera-se que uma empresa com uma boa situação de liquidez 

tenha um CCL positivo e com índices de liquidez superiores a determinados benchmarks, que 

podem ser estabelecidos em bases setoriais ou extraídos de empresas similares ou de mesmo 

porte. É recomendável, também, observar a evolução desses indicadores ao longo do tempo, 

de modo a se determinar tendências. 

Na visão de Santi e Olinquevitch (1995), os fornecedores, clientes, intermediários 

financeiros, acionistas (sócios), concorrentes, governo e administradores, são os principais 

interessados na análise das demonstrações contábeis e seus resultados, utilizando-se de 

indicadores financeiros para atingir esta finalidade. Neste mesmo sentido, Gitman (2002) 

afirma que a análise por meio de índices é usada para comparar o desempenho e a situação de 

uma empresa com outras empresas, ou consigo mesma ao longo do tempo.  

Mais recentemente, outros indicadores vêm sendo utilizados, tais como a Duration - 

índices de liquidez através do fluxo de caixa descontado (ASSAF NETO; SILVA, 2009). 

Neste caso o dimensionamento de cada um dos itens do capital de giro é realizado 

desagregando-se os seus diversos componentes e tratando-os separadamente.  

Diversas pesquisas procuram identificar a viabilidade da análise financeira através dos 

índices tradicionais24, onde podemos citar o estudo teórico realizados por Hoop e Leite (1989), 

que procurou refletir sobre o uso do Fluxo de Caixa como um indicador eficiente de análise 

financeira das empresas em detrimento dos indicadores tradicionais de liquidez. Os autores 

concluíram que não se deve descartar a utilização de indicadores tradicionais para a análise 

financeira das empresas, entretanto devemos reconhecer suas limitações, readequando em 

função da situação em que se encontra. Deve-se ter em mente que a previsão de falência não 

depende exclusivamente destes indicadores, observando-se também a flexibilidade da 

empresa diante da conjuntura macroeconômica, e o comportamento do seu fluxo de caixa.  

Por sua vez, Bezerra e Corrar (2006) realizaram estudo com o objetivo de determinar 

as variáveis financeiras mais significativas, reveladas pela Análise Fatorial, que devem ser 

levadas em consideração no acompanhamento do resultado das empresas seguradoras. 

Utilizando-se das técnicas de análise multivariada de dados, os autores puderam identificar 

Fator Liquidez como sendo responsável por 23,80% da variância explicada, através da 

                                                           
24 Ver seção 2.2.2 do Capítulo II. 
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utilização dos indicadores: ILCO (Índice de Liquidez Corrente) e ILGE (Índice de Liquidez 

Geral). 

Referindo-se a estudos no setor da construção civil, Duarte e Lamounier (2007) 

desenvolveram estudo que permite avaliar a situação econômico- financeira de empresas de 

capital aberto do setor da Construção Civil, por meio da comparação com índices-padrão. A 

pesquisa teve como base as demonstrações contábeis publicadas por quatro empresas do setor 

da construção civil listadas na Bovespa, no período de 2003 a 2005, sendo escolhidos os 

indicadores financeiros: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez Imediata, Ebitda, Capital 

Circulante Líquido e Cobertura de Juros, e como indicadores econômicos: Margem Bruta, 

Margem Líquida e Retorno sobre o Patrimônio Líquido. Concluem os autores, que o uso de 

índices-padrão permite às empresas avaliarem seus desempenhos por meio de um referencial 

em comum. Com relação às empresas pesquisadas, pode-se concluir que estão financeira e 

economicamente saudáveis. Os autores alertam para uma limitação significante do estudo: de 

que são poucas as empresas de capital aberto neste segmento e, portanto, prejudicando uma 

análise mais abrangente do setor. 

Entretanto, em face das limitações apresentadas pelos indicadores da análise 

tradicional, foi desenvolvido na década de 70 pelo Prof. Michael Fleuriet, juntamente com os 

colaboradores brasileiros Ricardo Kehdy e Georges Blanc, método alternativo de análise 

denominado de Modelo Dinâmico de análise econômico-financeiro, também conhecido como 

Modelo Fleuriet, cujo principal objetivo era o de elaborar técnicas de gerenciamento 

financeiro utilizando um modelo de análise que considerasse a realidade econômica brasileira 

sob os efeitos inflacionários, permitindo rapidez nas decisões e condições de elaborar o 

planejamento financeiro a curto e longo prazo. 

Este modelo foi desenvolvido em conjunto com a Fundação Dom Cabral, resultando 

no ano de 1978 no lançamento do livro “A dinâmica financeira das empresas brasileiras: um 

novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro” que dá prosseguimento aos 

estudos e abre para o mercado a possibilidade do emprego deste novo modelo de análise. 

Tal abordagem faz distinção com as análises financeiras tradicionais baseadas em 

indicadores de liquidez e lucratividade, como também do Capital Circulante Líquido (CCL), 

ambos obtidos através das contas patrimoniais exigidas pela Lei nº 6.404 (atualizadas pela Lei 

11.638/07), onde estes representam uma análise estática da empresa para o momento de 

encerramento das suas atividades. Nesta abordagem dinâmica, a análise financeira é realizada 
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através da necessidade de capital de giro, observando a capacidade da empresa em honrar seus 

compromissos e continuar suas atividades, numa abordam de sustentabilidade e crescimento 

dos negócios.   

A partir de então, diversos autores têm aplicado o modelo em empresas brasileiras, a 

exemplo de Braga (1991), que em pesquisa analisou os ciclos operacionais, econômico e 

financeiro e os montantes de recursos necessários ao financiamento, concluindo que as 

ferramentas tradicionais de análise de balanços, constituídas por índices financeiros e pelas 

porcentagens das análises verticais e horizontais, mostram apenas posições estáticas 

verificadas nas demonstrações contábeis. Em termos gerenciais, o Modelo Fleuriet permite 

projetar o montante de recursos necessários para compor o capital de giro operacional e 

realizar simulações sobre a situação financeira no futuro. Ainda neste artigo, o autor fornece 

importante contribuição ao Modelo Fleuriet incorporando os Balanços Tipo V (ruim) e VI 

(péssimo), quando os tipos originais do modelo são I (excelente), II (sólido), III (arriscado) e 

IV (insatisfatório)25. 

Encontram-se evidências no estudo realizado por Pereira Filho (1998) a respeito da 

importância atribuída ao modelo dinâmico para análise da gestão de empresas. Ressalta o 

autor, que a sua utilização permite uma visão muito além da gestão financeira, a exemplo de 

análise setorial por atividade econômica, diagnóstico de créditos, auditorias, etc. Este estudo 

teórico do modelo dinâmico à luz da legislação brasileira, dos métodos tradicionais de análise, 

e da realidade dos balanços patrimoniais, visa a apresentar e analisar os procedimentos de 

operacionalização do Modelo Fleuriet como instrumento de gestão financeira de empresas. 

Aponta ainda o autor, que o Modelo Fleuriet é um método de análise moderno que 

vem substituindo ou complementando as análises tradicionais pautada nos indicadores de 

liquidez ou no conceito de CCL, proporcionado ainda informações específicas nos níveis de 

gestão estratégica, operacional e financeira, e auxiliando o administrador financeiro na análise 

do impacto das decisões sobre o desempenho financeiro das empresas.  

Neste sentido, o estudo realizado por Sato (2007) procurou evidenciar a utilidade do 

modelo dinâmico como ferramenta de análise econômico-financeiro, buscando analisar a 

relação entre liquidez e rentabilidade da empresas. Foram pesquisadas 16 empresas nos 

setores de tecidos, vestuários e calçados, sendo utilizados demonstrativos contábeis 

secundários de janeiro 1997 a dezembro de 2006 publicados na Bovespa. As variáveis 

                                                           
25 Ver seção 2.3.3 do Capítulo II. 
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estudadas foram: Margem Líquida (ML), Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e 

Retorno sobre o Ativo Total (ROA). Foram atualizadas as demonstrações contábeis 

utilizando-se do indicador inflacionário IGP-M e identificadas as situações de liquidez a partir 

da reclassificação dos balanços, concluindo o autor que o pressuposto teórico entre a liquidez 

e a rentabilidade não pode ser confirmado pelo estudo, considerando que não foi observada 

uma relação direta entre a rentabilidade expressa pelos indicadores tradicionais e a 

participação de capital de terceiros, expressa pelo saldo negativo de tesouraria. Entretanto, 

ficou evidenciada a utilidade do modelo dinâmico como instrumento de análise econômico-

financeiro, considerando a abordagem dinâmica e sistêmica. 

Outro estudo que busca identificar a liquidez de empresas foi realizado por Correia 

(2001), com o segmento da indústria brasileira no período de três exercícios sociais, de 1996 a 

1998, utilizando o modelo Fleuriet para avaliação da liquidez e da estrutura de financiamento.  

Conclui o autor, que o modelo permitiu identificar que no período as empresas do setor têxtil 

analisadas apresentaram panorama de liquidez favorável, tendendo a melhorar nesse sentido, 

haja vista o crescimento encontrado para o indicador de liquidez.  

Pesquisa desenvolvida por Braga e Marques (1995) sobre a aplicabilidade do modelo 

dinâmico, visando a explicar a relevância no contexto da liquidez e solvência e integrar a 

coeficientes tradicionais de análise financeira foi realizada com amostra de seis companhias 

de capital aberto do ramo industrial agrícola/alimentos. 

Utilizando-se de dados obtidos na Comissão de Valores Mobiliários do exercício de 

1993, este estudo realizado por Braga e Marques (1995) pode concluir que o modelo auxilia o 

analista financeiro na avaliação da liquidez e solvência das empresas e na identificação do 

tipo de estrutura financeira utilizada e/ou característica do segmento de interesse. Os 

resultados permitem uma comparação da magnitude do investimento operacional em giro e o 

grau de endividamento praticado. Foi verificado também, relacionamento entre níveis de 

retorno e liquidez. Entretanto, afirmam ainda os autores, que não podem ser verificadas 

tendências considerando a pequena amostra. 

Estudos comparativos elaborados por Marques (2002) visam compreender sob o ponto 

de vista da teoria e da prática as relações existentes entre o Modelo Fleuriet e o modelo 

baseado no Valor Econômico Agregado. 

Através da pesquisa bibliográfica e dos dados secundários do Balanço Patrimonial dos 

anos 1999 e 2000 de 171 empresas dos setores comércio varejista, transportes, veículos e 
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autopeças obtidos na revista Balanço Anual da Gazeta Mercantil, este estudo realizado por 

Marques (2002) evidenciou que o relacionamento entre as variáveis componentes do Modelo 

Fleuriet e o EVA é significativo, e que o setor econômico influencia o relacionamento entre 

os dois modelos estudados. A comparação do resultado nos anos 1999 e 2000 apresentaram 

mudanças qualitativas no relacionamento entre os modelos estudados.  

Apesar de comumente ser utilizado na análise financeira das empresas, encontramos 

sua aplicabilidade em outros segmentos cuja liquidez é fator preponderante, a exemplo de 

fundos de pensão. 

Em estudos realizados por Barros, Amaral e Pereira Filho (2002) e Santanna (2004) 

neste segmento, identificaram a viabilidade do modelo dinâmico permitindo uma antecipação 

da capacidade de solvência. Entretanto, no primeiro estudo foi pesquisada a situação 

econômica financeira de seis Entidades Fechadas de Previdência Privada integrantes da 

ABRAPP - Associação Brasileira das Entidades Fechadas de Previdência Complementar, 

sendo reclassificadas as contas dos Balanços Patrimoniais de acordo com o modelo Fleuriet. 

Observaram os autores, que o Modelo Dinâmico de Gestão Financeira – Modelo 

Fleuriet é também aplicável aos Fundos de Pensão. Entretanto, os autores propõem uma 

discussão frente aos resultados obtidos pelo Modelo, já que, segundo as variáveis estudadas, 

algumas entidades apresentaram perfil excelente, enquanto que na visão tradicional, essas 

entidades não poderiam apresentar este perfil, pois não possuem boa liquidez. 

Estudo realizado por Pinheiro e Silva (2009), em Empresas Fechadas de Previdência 

Complementar (Fundos de Pensão), teve como objetivo determinar o perfil financeiro 

segundo o modelo dinâmico de análise da gestão financeira. Através da reclassificação dos 

balanços patrimoniais de cinco fundos de pensão pesquisados entre 2003 e 2007, foram 

calculadas as variáveis do modelo: Capital de Giro (CDG), necessidade de Capital de Giro 

(NCG) e Saldo de Tesouraria (T). Como resultado, os autores identificaram que quatro das 

entidades obtiveram o perfil excelente durante todos os períodos e que um deles obteve o 

perfil sólido durante todos os períodos, apontando que o modelo dinâmico Fleuriet respondeu 

ao objetivo da pesquisa, visto que os perfis financeiros dos fundos selecionados foram 

devidamente determinados pelo modelo.  

Ainda abordando outros segmentos que se utilizam da análise financeira através do 

modelo dinâmico, encontramos no estudo desenvolvido por Pereira e Maia (2006) a 

investigação no setor hospitalar, concluindo pela eficácia do modelo ao esclarecer sobre a 
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capacidade destas para saldar dívidas de curto prazo, sobre a forma de financiamento dos 

ativos operacionais e das necessidades de capital de giro. 

Nesta mesma busca da análise financeira em outros segmentos econômicos, Lopes e 

Menezes (2006) desenvolveram pesquisa junto a cooperativas agropecuárias utilizando o 

modelo dinâmico com o objetivo de fazer uma análise financeira dinâmica de capital de giro 

como ferramenta para apoio de tomada de decisões econômica e financeira das empresas. 

Estes autores realizaram um estudo de caso de duas cooperativas agropecuárias de 

Mato Grosso do Sul com dados das demonstrações contábeis publicadas nos três exercícios 

2002, 2003 e 2004, concluindo que através da análise dinâmica das demonstrações contábeis 

pode-se verificar que as duas cooperativas apresentaram uma estrutura de risco idêntico ao 

apresentado por Braga (1991) como situação financeira insatisfatória com saldo de tesouraria 

negativo nos três períodos analisados, levando os autores a pensar que é uma característica do 

setor utilizar recursos financeiros de curto prazo para financiar suas necessidades liquidas de 

capital de giro. 

Estudo desenvolvido por Menezes et al. (2005) procurou identificar se o modelo 

Fleuriet atende às necessidades dos auditores e contribui efetivamente para o aperfeiçoamento 

e melhoria das práticas de auditoria. Para realização da pesquisa foram reestruturados o 

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício e demais relatórios que 

compõem as demonstrações contábeis de uma empresa do segmento de comercio varejista, 

supermercados, utilizando uma serie de fechamentos trimestrais referente ao exercício social 

de 2004. 

O autor conclui neste estudo que o Efeito Tesoura26 do modelo Fleuriet contribui para 

a atividade de auditoria seja interna ou externa. O modelo envolve todas as questões de ordem 

econômica e financeira, inclusive a decomposição do ciclo financeiro e econômico em dias de 

vendas, a partir da decomposição da necessidade de capital de giro em função do faturamento 

da empresa. Permite ainda, traçar cenários futuros mediante a decomposição do ciclo 

financeiro.  

No segmento da construção civil, encontra-se pesquisa realizada por Michalischen e 

Savoia (2006) no período entre janeiro de 2000 e dezembro de 2005, com o objetivo de 

observar as políticas de capital de giro das empresas do setor, e como estas políticas refletiram 

em seu resultado. Foram encontrados resultados que não permitiram generalizar um padrão 

                                                           
26 Ver seção 2.3.4 do Capítulo II. 



69 

 

   

 

entre a política de curto prazo adotada e a rentabilidade auferida no período para o segmento 

analisado. Entretanto, observou-se que todas as empresas analisadas apresentavam valores 

positivos em Capital Permanente Líquido e Necessidade de Capital de Giro, apesar da relação 

entre eles variar.  

Entretanto, não existe consenso sobre a estrutura básica do modelo. Em pesquisa 

realizada por Medeiros e Rodrigues (2004), estes concluem que as contas classificadas como 

erráticas27 não o são por apresentarem significativa relação com as operações das empresas, 

questionando desta forma a validade do modelo, por considerar empiricamente inconsistente, 

levando naturalmente à indicação de uso do modelo convencional para análise financeira. 

Este estudo foi realizado com amostra de 80 empresas entre 1995 e 2002, testando a 

seguinte hipótese: Tendo em vista que se Ativo Circulante Financeiro - ACF e Passivo 

circulante Financeiro - PCF, bem como Ativo Circulante Operacional - ACO e Passivo 

circulante Operacional - PCO, não são, de fato, erráticos, então o Ativo Circulante e o Passivo 

Circulante, isto é, AC = ACF + ACO e PC = PCF + PCO, também não serão erráticos? 

Neste mesmo diapasão, Bonacim et al. (2008) observam a utilidade do modelo, 

alertando para as limitações existentes em decorrência de ser um modelo de previsão de curto 

prazo: 

O modelo não é aceitável para fazer previsões de longo prazo, por gerar grandes 
divergências e até mesmo falta de confiabilidade nos dados gerados;  
Por se tratar de um modelo estático aberto, o modelo não considera variações no 
cenário, mas ele apenas projeta uma tendência de acordo com os dados históricos, 
baseado na estrutura contábil financeira, o que ratifica ser um modelo adequado para 
ser utilizado apenas no curto prazo; e, o modelo não considera as alterações 
macroeconômicas, como uma mudança no câmbio, fator que afeta o valor do 
pagamento a fornecedores entre um período e outro, ou uma nova alíquota de 
imposto, entre outros, fatores estes que são fundamentais para o administrador tomar 
uma correta decisão ao gerir a empresa. 

 

Neste contexto, autores têm elaborado estudos que confrontam a análise dinâmica com 

outras técnicas de análise financeira, encontrando coerência nos seus resultados. Em estudos 

realizados por Marques (2002) e Oliveira e Braga (2004) utilizando o Modelo Dinâmico e o 

Economic Value Added (EVA), encontram-se evidências de vínculos explicativos entre o 

valor das empresas e as variáveis do Modelo Dinâmico. 

Pode-se observar, portanto, diferenças conceituais entre os métodos tradicional e 

dinâmico, na medida em que o primeiro apresenta uma  visão estática que permite avaliar a 

                                                           
27 Ver seção 2.3.1 do Capítulo II. 
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capacidade da empresa em saldar todos os compromissos no caso de encerramento das 

atividades (PEREIRA,1998; GITMAN,2002; ASSAF NETO, 2006) , enquanto que o segundo 

permite avaliar a capacidade da empresa em honrar seus compromissos e continuar suas 

atividades, numa abordagem de sustentabilidade e crescimento dos negócios (FLEURIET; 

KEHDY; BLANC, 2003). Ressalta ainda Braga (1995), que os métodos não são excludentes, 

reconhecendo a importância da análise do Modelo Dinâmico como método complementar a 

análise financeira tradicional. 

 

2.2 METODOLOGIA DO MODELO TRADICIONAL 

 

 Esta metodologia largamente adotada nas análises financeiras das empresas, utiliza-se 

das contas contábeis oficiais demonstradas nos Balanços Patrimoniais e nas Demostrações 

dos Resultados dos Exercícios, tendo como característica a avaliação da solvencia da empresa 

no curto prazo (HOOP, 1989), observando a potencial capacidade de honrar com seus 

compromissos, portanto representando uma análise estática.  

 

2.2.1 Demonstrações contábeis 

 

Através do desenvolvimento do capitalismo, com o avanço das transações comerciais 

entre as empresas e aperfeiçoamento dos bancos comerciais, surgiu a necessidade destas 

possuírem um instrumento de aferição da capacidade dos devedores para cumprimento dos seus 

compromissos financeiros, originando-se os relatórios que apontassem seus ativos e passivos, 

denominados de Balanço Patrimonial. Além deste objetivo inicial, observou-se que as 

demonstrações contábeis proporcionavam aos usuários uma medida de comparabilidade, além de 

proporcionar-lhes a apuração de resultado, controle patrimonial, sendo importante indicador de 

capacidade relativa à situação financeira futura. 

Gerado através da contabilidade, o Balanço Patrimonial representa um importante 

instrumento para o conhecimento e a administração das empresas. Estudo realizado por 

Marques (2001) confirma o lugar de destaque que a contabilidade ainda possui como 

produtora de matéria-prima para a análise financeira, apesar das críticas quanto a 

integralidade das suas informações. 
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Segundo Atkinson et al. (2000, p.36) “A contabilidade é o processo de identificar, 

mensurar, reportar e analisar informações sobre os eventos econômicos das empresas. A 

informação gerencial contábil é uma das fontes primárias de informação para a tomada de 

decisão e controle nas empresas.” 

De acordo com Duarte e Lamounier (2007), a contabilidade passou a ser a maior fonte 

de informação nas organizações, responsável pela geração de dados precisos e necessários aos 

tomadores de decisões nos âmbitos externos e internos à empresa. De maneira geral, a análise 

das demonstrações financeiras é feita mediante a tradução dos dados ou valores, em 

coeficientes ou índices permitindo, assim, a sua análise. 

Estudo realizado por Silva (2002) junto a médias e grandes empresas buscou 

identificar a utilização da contabilidade como instrumento de geração de informações úteis na 

gestão de capital de giro. Foram pesquisadas 25 médias e grandes indústrias de confecções do 

Paraná, sendo 21 de médio porte e 4 de grande porte, utilizando-se de questionários 

estruturados nas entrevistas. Como resultado, observou-se que 64% das empresas estudadas já 

possuem a contabilidade voltada para a gestão dos negócios, estando motivadas 

principalmente pela globalização e pela crescente competitividade. Observou-se também que 

os instrumentos de gestão mais utilizados são: administração de caixa, contas a receber,  

estoques, contas a pagar e custos de produção. 

Complementando a análise sobre a utilidade das demonstrações contábeis, Assaf Neto 

(2020) destaca a identificação da capacidade de solvência da empresa, se esta é lucrativa, e se 

tem condições de saldar suas dívidas com recursos gerados internamente. 

Este trabalho apresenta a seguir informações a respeito do Balanço Patrimonial e da 

Demonstração do Resultado do Exercício, por serem as únicas demonstrações contábeis 

utilizadas nesta pesquisa. 

 

2.2.1.1 Balanço Patrimonial 
 

Sistemas gerenciais contábeis produzem informações que ajudam funcionários, 

gerentes e executivos a tomar melhores decisões e a aperfeiçoar os processos e desempenhos 

de suas empresas. Pela análise de balanços extraem-se informações sobre a posição passada, 

presente e futura (projetada) de uma empresa. 
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“A Análise de Balanços permite que se extraia, dos demonstrativos contábeis apurados 

e divulgados por uma empresa, informações úteis sobre o desempenho econômico-financeiro, 

podendo atender aos objetivos de análise dos investidores, credores, concorrentes, 

empregados, governo, etc”. (ASSAF NETO, 2010, p. 36). Esta situação foi corroborada por 

Silva (2002) em estudo realizado junto a médias e grandes indústrias do Estado do Paraná, 

ficando evidenciado que a contabilidade está sendo utilizada inclusive para a gestão de capital 

de giro, mesmo que de forma incipiente. 

Até 2007, as demonstrações contábeis atendiam integralmente as formas previstas na 

Lei das Sociedades por Ações n° 6.404/76, sendo modificadas com o advento da Lei n° 

11.638/0728 que entrou em vigor em 01/01/2008, determinando que ao final de cada exercício 

social (12 meses) toda empresa deve apurar: Balanço Patrimonial, Demonstração do 

Resultado do Exercício, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados ou 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração dos Fluxos de Caixa, e 

Demonstração do Valor Adicionado (companhias abertas). 

A Figura 6 apresenta a estrutura29 sugestiva resumida do Balanço Patrimonial regulado 

pela Lei º 6.404/76 das Sociedades Anônimas: 

 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
        Disponível 
        Aplicações financeiras 
        Realizável a curto prazo 
        Estoques 
        Despesas antecipadas 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
ATIVO PERMANENTE 
        Investimentos 
        Imobilizado 
        Em andamento 
        Ativo diferido 

PASSIVO EXIGÍVEL 
        Circulante 
        Exigível a longo prazo 
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
        Capital social 
        Reservas de capital 
        Reservas de reavaliação 
        Reservas de lucros 
        Lucros ou prejuízos acumulados 
 

Figura 6 - Balanço Patrimonial de acordo com a Lei das S.A. nº 6.404/76 
Fonte: Manual de Contabilidade FIPECAFI, 2007. 
 

                                                           
28 Principais mudanças ocorridas com o advento da Lei n° 11.638/07: i) Classificação do Ativo e Passivo em 
Circulante e Não Circulante; ii) Extinção dos grupos Ativo Permanente e Resultado de Exercícios Futuros; iii)  
Extinção do subgrupo Ativo Diferido; iv) Classificação de receitas e despesas como Receitas e Despesas Não 
Operacionais; v) Criação de subgrupo Intangível no Ativo Não Circulante; e vi) Criação da conta Ajustes de 
Avaliação Patrimonial no Patrimônio Líquido. 
 
29 Estrutura analítica no Apêndice A. 
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A Figura 7 apresenta a estrutura30 sugestiva resumida do Balanço Patrimonial regulado 

pela Lei nº 11.638/07 das Sociedades Anônimas: 

 

ATIVO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
ATIVO CIRCULANTE 
        Disponível 
        Aplicações Financeiras 
        Realizável a curto prazo 
        Estoques 
        Despesas antecipadas 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
        Realizável a longo prazo 
        Investimentos 
        Imobilizado 
        Intangível 

PASSIVO TOTAL 
        Passivo Circulante 
        Passivo Não Circulante 
              Passivo Exigível A Longo Prazo 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
        Capital social realizado 
        Reservas de capital 
        Reservas de lucros 
        Ajustes de aval. Patrimonial 
        Prejuízos acumulados 
        Ações em tesouraria 

Figura 7 - Balanço Patrimonial de acordo com a Lei das S.A. nº 11.638/07 
Fonte: Assaf Neto, 2010, p. 49. 

 

As análises financeiras que se propõem neste estudo, tanto no método tradicional 

como no dinâmico, utilizarão todas as contas classificadas nos Ativos e Passivos dos Balanços 

Patrimoniais, ressaltando que a pesquisa abrange os exercícios de 2007, 2008 e 2009, portanto 

utilizando-se de Balanços Patrimoniais confeccionados de acordo com a Lei nº 6.404/76 no 

exercício de 2007 e  de acordo com a Lei nº  11.638/07 nos exercícios de 2008 e 2009. 

  

2.2.1.2 Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE 
 

Enquanto se pode pensar no Balanço Patrimonial como um instantâneo no tempo, a 

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) demonstra as operações durante um período 

de tempo, apresentando de forma esquematizada os resultados (lucro ou prejuizo) auferido 

pela empresa em determinado exercício social (ASSAF NETO, 2010). 

De acordo com o Manual de Contabilidade FIPECAFI (2007), a DRE deve apresentar 

os detalhes das receitas, despesas, ganhos e perdas, definindo claramente o lucro ou prejuízo 

líquido do exercício.  

 

 

 

                                                           
30 Estrutura analítica no Apêndice B. 
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A Figura 8 demonstra a estrutura da Demonstração do Resultado establecida na Lei 

das S.A 6.404/76 vigente até o exercíco de 2007: 

 

RECEITA BRUTA DE VENDAS 
(-) Deduções, descontos concedidos, devoluções 
(-) Impostos sobre vendas 
= RECEITA LÍQUIDA 
(-) Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados 
=LUCRO BRUTO 
(-) Despesas de vendas 
(-) Despesas administrativas 
(-) Despesas financeiras líquidas 
(-) Outras despesas operacionais 
(+) Outras receitas operacionais 
=LUCRO OPERACIONAL 
(-) Despesas não operacionais 
(+) Receitas não operacionais 
(±) Saldo da conta de correção monetária 
=LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA 
(-) Provisão para imposto de renda 
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕ ES 
(-) Participações 
(-) Contribuições 
=LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
=LUCRO POR AÇÃO 
Figura 8 - Demonstrativo do Resultado do Exercício de acordo com a Lei nº 6.404/76 
Fonte: Manual de Contabilidade FIPECAFI, 2007. 

 

Para efeitos de publicação após o advento da Lei n° 11.638/07, adota-se nova 

sequência de apresentação dos vários elementos que compões a demonstração do resultado, 

podendo-se adotar a estrutura básica demonstrada na Figura 9.  
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A Figura 9 demonstra a estrutura da Demonstração do Resultado establecida na Lei n° 

11.638/07 vigente a partir do exercício de 2008: 

 

RECEITA BRUTA DE VENDAS E/OU SERVIÇOS 
(-) Descontos concedidos, devoluções 
(-) Impostos sobre vendas 
= RECEITA LÍQUIDA 
(-) Custo dos produtos vendidos e/ou serviços prestados 
=RESULTADO BRUTO 
(-) Despesas Gerais e Administrativas 
(-) Despesas de Vendas 
(+) Receitas Financeiras 
(-) Despesas Financeiras 
(-) Juros sobre Capital Próprio 
(+) Outras Receitas Operacionais/Não Operacionais 
(-) Outras Despesas Operacionais/Não Operacionais 
=RESULTADO OPERACIONAL 
 (-) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social 
=LUCRO LÍQUIDO ANTES DE PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕ ES 
(-) Participações 
(-) Contribuições 
(+) Reversão dos Juros sobre o Capital Próprio 
=RESULTADO (LUCRO/PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 
=LUCRO POR AÇÃO 
Figura 9 - Demonstrativo do Resultado do Exercício de acordo com a Lei nº 11.638/07 
Fonte: Assaf Neto, 2010, p. 65. 

 

As DRE’s investigadas nesta pesquisa proporcionam as informações sobre o 

autofinanciamento31 das empresas através dos resultados dos exercícios (lucro ou prejuízo), 

necessários às análises através do Modelo Dinâmico, ressaltando que esta pesquisa abrange os 

exercícios de 2007, 2008 e 2009, portanto utilizando-se das Demonstrações dos Resultados 

dos Exercícios confeccionados de acordo com a Lei nº 6.404/76 no exercício de 2007 e  de 

acordo com a Lei nº  11.638/07 nos exercícios de 2008 e 2009. 

 

2.2.2 Índices do modelo tradicional 
 

Evidenciou-se na seção antecessora a importância da análise financeira das empresas 

através de indicadores, como instrumento necessário para a tomada de decisões financeiras, 

bem como avaliar a sua performance perante o segmento em que atua através do benchmarks. 

Nesta seção, serão descritos os principais indicadores utilizados no método tradicional 

de análise. 

                                                           
31 Ver seção 2.3.4 do Capítulo II. 
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2.2.2.1 Índices de Liquidez 

 

De acordo com Silva (1995) e Assaf Neto (2010), os índices financeiros relacionados 

com liquidez possibilitam avaliar a capacidade da empresa em pagar suas dívidas, através da 

comparação entre os direitos realizáveis e as exigibilidades, e podem ser representados das 

seguintes formas: Liquidez Corrente (LC), Liquidez Seca (LS), Liquidez Geral (LG) e 

Solvência Geral (SG).  

Ainda sobre a importância da liquidez na empresa, observa Favarin e Almeida (2003, 

p. 13-15), que:  

[...] liquidez de uma empresa é o coração que a mantém viva e sustenta todas as suas 

necessidades e assim definem o índice de liquidez de uma empresa: o índice de 

liquidez representa a capacidade que a empresa tem para saldar os seus 

compromissos, a curto ou a longo prazo. Pode ser representado a curto prazo pelo 

índice denominado liquidez corrente e a longo prazo representado pelo índice de 

liquidez geral. 

Entretanto, estes mesmos autores alertam para o fato de que os índices de liquidez, 

apesar de eficiente, tratam-se apenas de uma das formas de analise financeira, expondo as 

suas limitações e indicando a necessidade de complementar a interpretação da saúde 

financeira das empresas com outros focos de análise. 

Esta interpretação encontra ressonância em Hoop (1989), quando o autor enfatiza a 

necessidade de romper a inércia de utilizar os índices de liquidez popularmente conhecidos e 

de fácil manuseio, em direção a outros tipos de análise que disponibilizem maior conteúdo 

informacional para subsidiar as tomadas de decisão, a exemplo de informações extra-

contábeis.   

 

Liquidez Imediata (LI)  

 

Mede a capacidade da empresa para honrar imediatamente as suas obrigações de curto 

prazo. 

Na interpretação do resultado dese índice, observa-se que quanto maior, melhor. Mas 

revela-se como normalmente baixo pelo pouco interesse das empresas em manter recursos 

monetários em caixa (ASSAF NETO, 2010). 
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Índice de Liquidez Imediata = Disponível / Passivo Circulante 
 

LI = Disponível / PC 
 

Liquidez Corrente (LC)  

 

Mede a capacidade da empresa para honrar suas obrigações de curto prazo, indicando 

o quanto existe de ativo circulante para cada $ 1 de dívida de curto prazo. 

Na interpretação do resultado desse índice, observa-se que quanto maior, melhor. 

Dessa forma, mais alta se apresenta a capacidade da empresa em financiar suas necessidades 

de capital de giro. 

Segundo Assaf Neto (2010), estes são os valores de análise: 

Se LC > 1,0, o Capital Circulante Líquido é positivo 

Se LC = 1,0, o Capital Circulante Líquido é nulo 

Se LC < 1,0, o Capital Circulante Líquido é negativo 

 

Índice de Liquidez Corrente = Ativo Circulante / Passivo Circulante 
 

LC = AC / PC 
 

Liquidez Seca (LS)  

 

Semelhante ao índice de liquidez corrente, com a única diferença que exclui os 

estoques do ativo circulante da empresa, por ser geralmente o ativo de menor liquidez. Inclui, 

portanto, disponibilidades, aplicações financeiras e duplicatas a receber. 

Na interpretação do resultado desse índice, observa-se que quanto maior, melhor. 

 

Índice de Liquidez Seca = (Ativo Circulante – Estoques) / Passivo Circulante 
 

LS = ( AC – Estoques ) / PC 
 

Liquidez Geral (LG) 
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Indica quanto a empresa possui em dinheiro, bens e direitos realizáveis a curto e longo 

prazo, para fazer face a duas dívidas totais. 

Na interpretação do resultado desse índice, observa-se que quanto maior, melhor, 

revelando situação de segurança financeira da empresa a longo prazo em saldar todos os seus 

compromissos. 

De acordo com Silva (2010), este indicador aponta que: 

Se LG > 1, a imobilização do Patrimônio Líquido é < 100% 

Se LG = 1, a imobilização do Patrimônio Líquido é = 100% 

Se LG < 1, a imobilização do Patrimônio Líquido é > 100% 

 

Índice de Liquidez Geral = (Ativo Circulante + Ativo Realizável a Longo Prazo) / (Passivo 
Circulante + Passivo Exigível de Longo Prazo) 

 

LG = ( AC + ARLP ) / ( PC + PELP ) 
 

Solvência Geral (SG) 

 

Indica o valor do ativo disponível para pagar as dívidas totais com terceiros. 

Na interpretação do resultado desse índice, observa-se que quanto maior, melhor. 

 

Índice de Solvência Geral = Ativo Total / (Passivo Circulante + Passivo Exigível de Longo 
Prazo) 

 

SG = AT / ( PC + PELP ) 
 

 

Segundo Silva (2010), os índices de liquidez geral, corrente e seca são 

complementares entre si quanto a questão da liquidez, permitindo ao analista relativo 

aprofundamento no exame de risco da empresa. 

 

2.2.2.2 Outros índices 
 
 Ampliando a visão da análise financeira além da perspectiva de liquidez, outros 

indicadores são largamente utilizados a exemplo de: i) Índices de Rotação (Atividade); 
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Índices de Endividamento; e iii) Índices de Lucratividade e Rentabilidade, descritos no 

Apêndice C deste trabalho. 

 

 As análises financeiras são realizadas sob diversos aspectos de resultados, onde o 

modelo tradicional procura identificar através dos indicadores financeiros descritos nesta 

seção, entretanto, apesar da sua utilidade, convém ressaltar que a base de dados utilizadas 

nestes cálculos são provenientes das demonstrações contábeis de exercícios passados, 

representando uma limitação do modelo, acrescido ao fato de não levar em consideração 

informações extra-contábeis ou estratégicas. 

 

2.3 METODOLOGIA DO MODELO DINÂMICO 

 

Apresentando novos conceitos e metodologias para análise da viabilidade econômico-

financeira das empresas, esta seção aborda a técnica mais analítica de apuração das 

necessidades de capital de giro, assim como de outros indicadores de avaliação do equilíbrio 

financeiro. 

 Conforme já descrito na primeira seção deste Capítulo II, este modelo dinâmico foi 

inicialmente desenvolvido pelo Prof. Michael Fleuriet, juntamente com os colaboradores 

brasileiros Ricardo Kehdy e Georges Blanc, ficando também conhecido como Modelo 

Fleuriet, cujo principal objetivo era o de elaborar técnicas de gerenciamento financeiro 

utilizando um modelo de análise que considerasse a realidade econômica brasileira sob os 

efeitos inflacionários, permitindo rapidez nas decisões e condições de elaborar o planejamento 

financeiro a curto e longo prazo. 

 

2.3.1 Reclassificação das contas patrimoniais 
 

O modelo dinâmico considera que as contas devem ser classificadas de acordo com o 

seu ciclo. Na definição de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), existem três grupos principais de 

reclassificação das contas contábeis, a saber: i) permanente ou não cíclico, com as contas 

características de lenta movimentação; ii) contínuo ou cíclico, por estarem relacionadas com o 

ciclo operacional do negócio; e iii) descontínuo ou errático, abrigando as contas que não estão 
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diretamente relacionadas com a operação da empresa. As contas referentes a cada grupo 

podem ser vistas na Figura 11. 

Na visão do modelo dinâmico proposto por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), a estrutura 

do balanço patrimonial deve se apresentar conforme descreve a Figura 10. 

  

  ATIVO PASSIVO  

A 
T 
I 
V 
O 
 

C 
I 
R 
C 
U 
L 
A 
N 
T 
E 

 

Contas 
Erráticas 

Circulante 
    Numerários em caixa 
    Bancos com movimento 
    Títulos e Valores Mobiliários 
    Etc 

Circulante 
    Duplicatas descontadas 
    Empréstimos bancários de 

curto prazo 
    Etc 

Contas 

Erráticas 

P 
A 
S 
S 
I 
V 
O 
 

C 
I 
R 
C 
U 
L 
A 
N 
T 
E 

Contas 
Cíclicas 

 
    Duplicatas a receber 
    Estoques e produtos acabados 
    Estoques de produção em 

andamento 
    Estoques de matérias-primas 
    Etc 

 
      Fornecedores de matérias-

primas 
    Etc Contas 

Cíclicas 

A 
T 
I 
V 
O 
 

N 
Ã 
O 
 

C 
I 
R 
C 
U 
L 
A 
N 
T 
E 

Contas 
Não 

Cíclicas 

Realizável a longo prazo 
    Empréstimos a terceiros 
    Títulos a receber 
    Etc 

Exigível a longo prazo 
    Empréstimos bancários a 

longo prazo 
    Financiamentos 
    Etc 

Contas 

Não 

Cíclicas 

P 
A 
S 
S 
I 
V 
O 
 

N 
Ã 
O 
 

C 
I 
R 
C 
U 
L 
A 
N 
T 
E 

 
Permanente 
    Investimentos 
    Imobilizado 
    Diferido 

 
Patrimônio Líquido 
    Capital Social 
    Reservas 
    Etc 

 

 

 

- 

Figura 10 - Balanço Patrimonial de acordo com o Modelo de Análise Dinâmica 
Fonte: Fleuriet, Kehdy e Blanc, 2003. 
 

Ao detalhar as contas patrimoniais, Assaf Neto (2010) indica as contas dos grupos 

cíclico, não-cíclico, e financeiro do segmento de atividade não financeiro, como sendo as 

seguintes: 
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GRUPOS DE CONTAS 
DO MODELO 
DINÃMICO 

CONTAS DO BALANÇO PATRIMONIAL 

Ativo Errático 
Disponibilidades, fundo fixo de caixa, aplicações financeiras, depósitos judiciais, 

restituição de IR, créditos de empresas coligadas/controladas, etc. 

Ativo Cíclico 
Duplicatas a receber, provisão para devedores duvidosos, estoques, adiantamento 
a fornecedores, adiantamento a empregados, impostos indiretos a compensar (IPI, 

ICMS), despesas operacionais antecipadas, etc. 

Ativo Não Cíclico 
Valores dos grupos mobilizado, investimentos, diferido, e realizável de longo 

prazo. 

Passivo Errático 
Empréstimos e financiamentos bancários de curto prazo, duplicatas descontadas, 

imposto de renda, contribuição social, dividendos, dívidas com 
coligadas/controladas, etc. 

Passivo Cíclico 
Fornecedores, impostos indiretos (PIS/COFINS, ICMS, IPI), adiantamento de 
clientes, provisões trabalhistas, salários e encargos sociais, participações de 

empregados, despesas operacionais, etc. 
Passivo Não Cíclico Contas do exigível de longo prazo e patrimônio líquido. 

Figura 11 - Contas patrimoniais de acordo com o Modelo de Análise Dinâmica 
Fonte: Assaf Neto, 2010, p.184. 
 

Ainda como requisito básico para utilização do modelo dinâmico, Fleuriet, Kehdy e 

Blanc (2003) propõe a reestruturação das Demonstrações dos Resultados dos Exercícios na 

forma apresentada na Figura 12:  

Reclassificação da DRE 
Receita Líquida de Vendas 
(-) Custo dos produtos vendidos 
(-) Despesas Administrativas 
(-) Despesas de vendas 
= LUCRO BRUTO OPERACIONAL – 1º Nível 
(-) Despesas Financeiras Líquidas 
(-/+) Resultado da Correção Monetária 
(+/-) Receitas e Despesas não-operacionais 
(-) Imposto de Renda do exercício 
= CAPACIDADE DE AUTOFINANCIAMENTO – 2º Nível 
(-) Dividendos distribuídos no exercício 
= AUTOFINANCIAMENTO – 3º Nível 
Figura 12 - Demonstrativo do Resultado do Exercício sugerido pelo Modelo de Análise 
Dinâmica 
Fonte: Adaptação de Fleuriet, Kehdy e Blanc, 2003. 
 

Estas reclassificações vêm permitir a identificação do perfil das empresas no modelo 

dinâmico através das tipologias das Estruturas Financeiras32 elencadas ao longo desse 

capítulo, sejam elas sob a ótica da liquidez, ou sob o Ativo Econômico, conforme delineado 

por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), Braga (1995) e Vieira (2005). 

                                                           
32 Ver seções 2.3.3 e 2.3.6 do Capítulo II. 



82 

 

   

 

Observa-se, dessa forma, que as classificações efetuadas no modelo dinâmico diferem 

das apresentadas nos Balanços Patrimoniais e nas Demonstrações dos Resultados dos 

Exercícios, porquanto são reclassificadas utilizando-se de critérios referentes a contas de 

natureza operacional ou não operacional, enquanto que no modelo tradicional, determinadas 

pela Lei nº 6.404/76 e atualmente pela Lei nº 11.638/07, estas seguem os critérios do ciclo de 

tempo, classificadas as contas em circulantes e não circulantes, quando são exercidas até 360 

dias ou após 360 dias respectivamente. 

 

2.3.2 Indicadores do Modelo Dinâmico - Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de 

Giro (CDG) e Saldos de Tesouraria (T) 

 

O modelo representa uma análise dinâmica do comportamento das contas patrimoniais 

de curto prazo, contrapondo aos instrumentos convencionais de avaliação financeira que se 

baseiam nas relações estáticas. 

As demonstrações contábeis publicadas pelas empresas segundo as Leis nºs 6.404/76 e 

11.638/07 são a base para aplicação do modelo, entretanto, com necessária reclassificação das 

contas estabelecendo não apenas pela dimensão temporal, mas também pelas atividades 

operacionais.  

Essa reclassificação do balanço patrimonial aborda os eventos de curto e de longo 

prazo, onde os itens do ativo e passivo circulante (curto prazo) são classificados em 

operacionais (cíclicos) e financeiros (erráticos), enquanto as contas de longo prazo são 

tratadas como permanente (não cíclico) (FLEURIET; KEHDY;BLANC, 2003). 

O modelo estabelece como contas operacionais aquelas que mantêm relação direta 

com a atividade fim da empresa, ao contrário das contas financeiras - de curto prazo, que não 

guardam essa relação. Já as contas identificadas como permanentes têm uma relação direta 

com o andamento dos negócios, o que as relaciona à natureza estratégica. 

As variáveis obtidas através do modelo dinâmico são: i) capital de giro (CDG), ii) 

necessidade de capital de giro (NCG) e iii) saldo de tesouraria (T), descritas a seguir: 

 

a) Necessidade de capital de Giro (NCG) 
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A Necessidade de Capital de Giro representa a diferença entre as contas do ativo 

cíclico e as do passivo cíclico, calculada pela expressão: 

 

NCG = Ativo Cíclico – Passivo Cíclico. 

 

Termo cunhado pelos autores Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), estes denominam de 

Necessidade de Capital de Giro, quando as saídas de caixa ocorrem antes das entradas de 

caixa, criando-se uma necessidade de aplicação permanente de fundos, evidenciada por uma 

diferença positiva entre o ativo cíclico e o passivo cíclico. 

 

Os autores destacam ainda importantes observações sobre a NCG: 

 

1- A NCG difere do Capital Circulante Líquido (CCL)33, devido ao fato da mesma ser 

composta por apenas uma parte do ativo e do passivo circulantes. A demonstração do Capital 

Circulante Líquido (CCL) está fundamentada nas contas classificadas de curto prazo (até 360 

dias), que englobam contas operacionais e não operacionais, a exemplo de estoques e saldos 

bancários respectivamente. Por sua vez, a demonstração da Necessidade de Capital de Giro 

(NCG) é formulada somente através das contas cíclicas (operacionais) de curto prazo (até 360 

dias), estando as demais movimentações classificadas nas contas erráticas. Seguindo o mesmo 

exemplo, o cálculo da NCG leva em consideração somente a conta de estoques, enquanto que 

o CCL considera, além dos estoques, os saldos bancários; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Medida de liquidez resultante da diferença entre os ativos e passivos circulantes. Ver seção 1.2.2.1do Capítulo 
I. 
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Capital Circulante Líquido – CCL 
= 

 Ativo Circulante – Passivo Circulante 

 
ATIVO CIRCULANTE - AC 
     Numerários em caixa 
     Bancos com movimento 
     Títulos e Valores Mobiliários 
     Duplicatas a receber 
     Estoques e produtos acabados 
     Estoques de produção em andamento 
     Estoques de matérias-primas 

 
PASSIVO CIRCULANTE – PC 
    Duplicatas descontadas 
    Empréstimos bancários de curto 

prazo 
    Fornecedores de matérias-primas 

 

Necessidade de Capital de Giro – NCG 
= 

contas cíclicas do AC – contas cíclicas do PC 

 
CONTAS CÍCLICAS DO ATIVO 
CIRCULANTE 
    Duplicatas a receber 
    Estoques e produtos acabados 
    Estoques de produção em andamento 
    Estoques de matérias-primas 

 
CONTAS CÍCLICAS DO PASSIVO 
CIRCULANTE 
    Fornecedores de matérias-primas 

  
CONTAS ERRÁTICAS DO ATIVO 
CIRCULANTE 
    Numerários em caixa 
    Bancos com movimento 
    Títulos e Valores Mobiliários 
  

 
CONTAS ERRÁTICAS DO 
PASSIVO CIRCULANTE 
    Duplicatas descontadas 
    Empréstimos bancários de curto 

prazo 
   

Figura 13 – Demonstrativo das contas contábeis formadoras do CCL e NCG 
Fonte: Elaboração própria. 
 

2- A NCG refere-se ao saldo de contas cíclicas (ligadas a operação da empresa e 

descritas na Figura 10), podendo variar de acordo com as informações disponíveis para o 

analista sobre os ciclos operacional e financeiro da empresa; 

3- A NCG depende, basicamente, da natureza dos negócios (determinada pelo ciclo 

financeiro) e do nível de atividades da empresa (função das vendas); 

4- As contas do ativo e do passivo ligadas às operações da empresa e que representam 

aplicações ou fonte de fundos compõem a NCG; 

5- Uma NCG negativa evidencia que as saídas de caixa ocorrem depois das entradas 

de caixa, constituindo o passivo cíclico como uma fonte de fundos para a empresa; 

6- Quando a NCG é financiada com recursos de curto prazo, o risco de insolvência 

aumenta e; 

7- De modo geral, a NCG, quando positiva, deve ser financiada com uma parte dos 

fundos permanentes (patrimônio líquido e certas contas do Exigível a longo prazo) utilizados 

pela empresa. 

 

b) Capital de Giro (CDG) 
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O Capital de Giro é composto pela parte do passivo permanente (contas não cíclicas 

do passivo que representam recursos de longo prazo) que não esteja financiando o ativo 

permanente (contas não cíclicas do ativo). Desta forma, uma parte dos recursos dos fundos 

permanentes que deveriam normalmente ser utilizadas para financiar as aplicações 

permanentes (Ativo Permanente e certos itens do Realizável a Longo Prazo), é utilizada para 

financiar a Necessidade de Capital de Giro. 

Desta forma define-se a expressão: 

 

CDG = Passivo Permanente – Ativo Permanente 

 

Os autores Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) ressaltam algumas observações sobre o 

Capital de Giro: 

1- Apesar de apresentarem conceitos distintos, em razão das diferenças entre a análise 

estática e a dinâmica, o Capital de Giro e o Capital Circulante Líquido obtêm os mesmos 

resultados; 

2- Tomando por consideração que os novos investimentos em ativo permanente 

geralmente são realizados por meio de Autofinanciamento (recursos que são gerados pela 

empresa e que são conservados para seu financiamento interno), empréstimos a Longo Prazo, 

e/ou aumento no Capital Social, que acabam por aumentarem o passivo permanente, o CDG 

apresenta-se razoavelmente estável ao longo do tempo; 

3- Um CDG negativo ocorre quando o ativo permanente é maior que o passivo 

permanente, significando que a empresa está financiando parte de seus ativos permanente com 

fundos de curto prazo. Esta situação aumenta consideravelmente o risco de insolvência; 

4- A empresa pode se desenvolver com um CDG negativo, desde que tenha uma NCG 

negativa. 

 Resumem-se, através da Figura 14, as situações e implicações correlatas ao Capital de 

Giro (CDG). 
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SITUAÇÃO IMPLICAÇÕES 

(ELP+PL) > (RLP+P)  =»  CDG > 0 

Denota a existência de recursos de longo prazo suficientes para 
financiar as operações de empréstimos de longo prazo e do 
imobilizado, disponibilizando ainda recursos para financiamento da 
Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

(ELP+PL) = (RLP+P)  =»  CDG = 0 
Indica a existência de recursos de longo prazo suficientes somente 
para financiar as operações de empréstimos de longo prazo e do 
imobilizado 

(ELP+PL) < (RLP+P) =»  CDG < 0 

Os recursos de longo prazo não são suficientes para financiar as 
operações de empréstimos de longo prazo e do imobilizado, sendo 
necessário recorrer a recursos de curto prazo, reduzindo o estado de 
liquidez da empresa 

Figura 14 - Situações e implicações correlatas ao Capital de Giro (CDG) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

c) Saldo de Tesouraria (T) 

 

O Saldo de Tesouraria representa a diferença entre o ativo errático e o passivo errático. 

Desta forma, como as contas erráticas do circulante se alteram de forma aleatória, estas não 

estão diretamente ligadas com a operação da empresa. 

Segundo Santi Filho e Olinquevitch (1995), a variável Tesouraria, é sem duvida, 

aquela que melhor expressa a situação financeira de curto prazo das empresas, sendo o saldo 

positivo indicação de uma situação financeira folgada, enquanto que o saldo negativo indica a 

utilização de recursos de terceiros para financiar as atividades operacionais da empresa.  

Pode-se apurar o Saldo de Tesouraria através das expressões abaixo, obtendo-se o 

mesmo resultado: 

 

T = Ativo Errático – Passivo Errático 

 

T = CDG – NCG 

 

T = (Passivo Permanente – Ativo Permanente) – (Ativo Cíclico – Passivo Cíclico) 

 

Em relação ao Saldo de Tesouraria verifica-se que:  

 

1- Na ocorrência de Saldo de Tesouraria negativo, verifica-se que o Capital de Giro é 

insuficiente para financiar a Necessidade de Capital de Giro, indicando que a empresa 
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financia parte de sua NCG e/ou o ativo permanente com fundos de curto prazo, aumentando 

desta forma o risco de insolvência, e; 

2- Na ocorrência de Saldo de Tesouraria positivo, verifica-se que a empresa dispõe de 

fundos de curto prazo que podem ser aplicados em títulos de liquidez imediata, aumentando 

sua segurança financeira. Entretanto, ressaltam os autores Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) a 

possibilidade de que a empresa não esteja aproveitando adequadamente suas oportunidades de 

investimento. 

Resumem-se, através da Figura 15, as situações e implicações correlatas ao Saldo de 

Tesouraria (T). 

SITUAÇÃO IMPLICAÇÕES 

CDG > NCG  =»  T > 0 
Denota a existência de recursos de liquidez imediata, aumentando sua 
segurança financeira 

CDG = NCG  =»  T = 0 

Indica que o capital de giro está financiando as necessidades de 
capital de giro, não havendo transferência de recursos desta natureza 
para o saldo de tesouraria. A empresa nesta situação encontra-se em 
confortável situação, exigindo atenção somente na sazonal elevação 
da necessidade de capital de giro 

CDG < NCG =»  T < 0 
Situação em que o capital de giro é insuficiente para financiar as 
necessidades de capital de giro, sendo necessário recorrer a recursos 
de curto prazo, reduzindo o estado de liquidez da empresa 

Figura 15 - Situações e implicações correlatas ao Saldo de Tesouraria (T) 
Fonte: Elaboração própria. 
 

2.3.3 Tipologia das Estruturas Financeiras sob a Ótica da Liquidez 
 

Após realizadas as reclassificações das contas descritas de acordo com a Figura 11, e 

apurados o CDG, a NCG e o T, torna-se possível classificar a empresa em um dos seis tipos 

de balanços, conforme proposto por Vieira (2005), dispostas em seqüência de liquidez, 

iniciando-se com as empresas que apresentam um alto risco financeiro (tipo 1) para uma 

situação considerada como sólida (tipo 6). 

Desta forma o posicionamento financeiro da empresa com base nas variáveis – NCG, 

CDG e ST podem ser assim tipificados conforme se verifica na Figura 16. 
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Tipo34 CDG NCG ST Situação 
I + - + Excelente  
II + + + Sólida  
III + + - Insatisfatória  
IV - - + Alto risco  
V - - - Muito ruim  
VI - + - Péssima  

Figura 16 - Posicionamento financeiro da empresa com base nas variáveis - NCG, CDG e T 
Fonte: Vieira, 2005. 
 

De acordo com Pereira Filho (1998), a interpretação das variáveis NCG, CDG e T 

segundo os balanços patrimoniais desenvolvidos a partir do modelo dinâmico de Fleuriet são 

as seguintes: 

 

Tipo I - Perfil Excelente - CDG positivo, NCG negativa e T positivo 

 

Apesar de ser a situação mais favorável, observa-se a ocorrência com pouca 

freqüência, sendo contatado em empresas atuantes de segmentos que compram a prazo e 

vendem a vista, gerando um ciclo financeiro negativo. 

 

Tipo II - Perfil Sólido - CDG positivo, NCG positiva e T positivo 

 

Estrutura que revela uma posição financeira sólida, em razão de apresentar saldo de 

tesouraria positivo que permite enfrentar aumentos temporários da necessidade de capital de 

                                                           
34 Tipo I - o valor positivo do CDG indica disponibilidade de recursos de longo prazo para financiar a NCG. 
Considerando que este último é negativo, os recursos são transferidos para T, que representa o grupo de contas 
de maior liquidez; Tipo II - o valor positivo do CDG indica disponibilidade de recursos de longo prazo para 
financiar a NCG, que neste caso apresenta-se como positiva. Entretanto, apesar deste financiamento, ainda existe 
saldo disponível que é transferido para T, representando melhoria da liquidez da empresa; Tipo III - apresenta o 
CDG positivo indicando disponibilidade de recursos de longo prazo para financiar a NCG, que neste caso 
apresenta-se como positiva. Entretanto, por apresentar T negativo, as empresas enquadradas nesta tipologia não 
dispõem de saldos de tesouraria necessários a elevações sazonais da NCG; Tipos IV – o CDG negativo indica o 
comprometimento da situação de liquidez destas empresas, por estar financiando aplicações de longo prazo com 
recursos de curto prazo da atividade operacional apresentados pelo NCG negativo ou pelo T que é positivo; Tipo 
V – o CDG negativo indica o comprometimento da situação de liquidez destas empresas, por estar financiando 
aplicações de longo prazo com recursos de curto prazo da atividade operacional apresentados pelo NCG 
negativo, agravando-se ainda por não haver disponibilidade de T representado pelo sinal negativo; Tipo VI – 
representa o pior nível de liquidez, considerando que o CDG negativo requer recursos de curto prazo não 
disponível da atividade operacional, em razão do NCG apresentar-se positivo, nem também pelo T que apura-se 
como negativo. 
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giro. Neste caso o capital de giro é suficiente para bancar as necessidades de capital de giro e 

ainda proporcionar aplicações em ativos financeiros, garantindo relativa liquidez à empresa. 

 

Tipo III - Perfil Insatisfatório - CDG positivo, NCG positiva e T negativo 

 

Apesar de dispor de CDG positivo, esta estrutura revela uma empresa em desequilíbrio 

financeiro. Apresenta insuficiência de fundos de longo prazo para o financiamento de suas 

necessidades de capital de giro, utilizando-se, assim, de créditos de curto prazo. 

 

Tipo IV - Perfil de Alto Risco - CDG negativo, NCG negativa e T positivo 

 

Apesar dos recursos de longo prazo (próprios ou de terceiros) darem cobertura às 

necessidades de recursos para o giro dos negócios e ainda aplicar no mercado financeiro, a 

entidade não necessita de recursos para o giro do negócio e sim, dispõe de fontes para 

financiar outras aplicações. 

 

Tipo V - Perfil Muito Ruim - CDG negativo, NCG negativa e T negativo 

 

Empresas que se utilizam de recursos de curto prazo para financiar o capital de giro, 

portanto, insuficientes para financiar investimentos, gerando uma situação financeira frágil. 

Representa elevado risco financeiro, considerando que a empresa se utiliza de recursos de 

curto prazo (T) para financiar aplicações de longo prazo. 

 

Tipo VI - Perfil Péssimo - CDG negativo, NCG positiva e T negativo 

 

Estrutura que revela uma situação de elevado risco financeiro, já que a empresa se 

utiliza de recursos de curto prazo para financiar aplicações de longo prazo. Representam 

empresas que lutam por sua sobrevivência, não obtendo capitais estáveis para investimentos 

em ativos permanentes, utilizando-se de recursos de curto prazo (T) para financiar aplicações 

de longo prazo. 
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2.3.4 Correlação das Variáveis, Efeito Tesoura e Autofinanciamento 

 

O Efeito Tesoura é caracterizado a partir da relação entre a variável capital de giro – 

CDG e a necessidade de capital de giro – NCG (BRASIL; BRASIL, 1993; FLEURIET; 

KEHDY; BLANC, 2003; VIEIRA, 2005; ASSAF NETO, 2010). Quando a NCG apresenta 

um crescimento desproporcional ao CDG gera uma defasagem. Esta defasagem aumentando 

com o decorrer do tempo e, sendo coberta com tesouraria negativa “buraco financeiro” por 

períodos consecutivos, diz-se que a empresa está sob o “Efeito Tesoura”. Ou seja, caminha 

para o desequilíbrio econômico-financeiro, podendo inclusive, entrar em um processo de 

insolvência, falência. 

Na definição de Vieira (2005, p.121): “O Efeito Tesoura se instala quando ocorre um 

descompasso entre a evolução das fontes disponíveis de longo prazo (CDG) e as aplicações 

que precisam ser financiadas (NCG).” 

Diversos estudos que objetivam a análise financeira sob a perspectiva de determinar 

riscos de insolvência, tiveram como instrumento o modelo dinâmico, particularmente o Efeito 

Tesoura, mostrando a sua eficácia conforme demonstra as conclusões extraídas por Lopes e 

Menezes (2006) 

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) e Brasil e Brasil (1993), as empresas 

que operam com Saldo de Tesouraria negativo financiam sua Necessidade de Capital de Giro 

com fundos de curto prazo. Esta situação eleva o risco de insolvência das empresas no caso 

desses recursos não sejam renovados. 

Apontam ainda Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), que o Efeito Tesoura ocorre a partir 

dos seguintes fatos: 1) as vendas da empresa crescem a taxas anuais elevadas; 2) a relação 

NCG/vendas mantém-se, substancialmente, mais elevadas do que a relação 

autofinanciamento/vendas, durante o período de crescimento das vendas, considerando-se que 

ambos sejam positivos, e; 3) durante o período de crescimentos das vendas, as fontes externas, 

que aumentam o Capital de Giro, são utilizadas somente para novos investimentos em bens do 

ativo permanente que, por sua vez, diminuem o Capital de Giro. 

Na visão de Vieira (2005, p.121), as principais causas do Efeito Tesoura estão 

demonstradas na Figura 17. 
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CAUSAS JUSTIFICATIVAS 
Crescimento muito elevado 
das vendas 

Representa a elevação significativa da NCG sem que ocorra o crescimento 
equivalente do CDG 

Investimentos elevados com 
retorno a longo prazo 

Aumento do imobilizado ou investimentos de longo prazo, reduzindo o CDG 

Crescimento expressivo do 
ciclo financeiro 

Aumento significativo da NCG em decorrência de alterações nos prazos 
operacionais de estoques, clientes e fornecedores 

Baixa geração de lucros 
Aumento dos custos operacionais repercutindo em pequeno crescimento ou 
redução do CDG 

Investimentos com baixos 
retornos 

Aumento das aplicações no ativo permanente sem a necessária contrapartida 
no aumento dos lucros, ocasionando a redução do CDG 

Inflação elevada Elevação expressiva da NCG sem a devida contrapartida nos lucros 
Distribuição de resultados 
elevada com alto percentual 
de dividendos 

Embora a empresa possa ser muito lucrativa, a distribuição elevada de 
dividendos reduz ou estabiliza o CDG 

Redução das vendas 
A formação de estoques ou inadimplência pode provocar o aumento da NCG, 
reduzindo em proporções maiores o CDG, devido à redução das vendas e as 
dificuldades de negociação 

Figura 17 – Principais causas do Efeito Tesoura 
Fonte: Elaboração própria adaptado de Vieira, 2005, p.123-126. 
 

Ainda segundo Vieira (2005), o estudo das demonstrações contábeis por três anos 

seguidos permitirá verificar a existência do “Efeito Tesoura”: “[...] a análise de tendência 

evidenciada por este indicador pode ser verificada ao longo de pelo menos três anos”. 

Para evitar o efeito Tesoura, Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, 42) alertam para a 

necessidade de planejar a evolução do Saldo de Tesouraria, que, por sua vez, depende de 

variáveis que afetam o Autofinanciamento, a Necessidade de Capital de Giro e o Capital de 

Giro. Deve-se buscar ao menos o financiamento dos aumentos da NCG através do 

Autofinanciamento. 

A seguir a Figura 18 apresenta a demonstração gráfica do Efeito Tesoura com o 

alargamento ao longo do tempo das diferenças entre ao NCG e o CDG. 
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Figura 18 - Efeito Tesoura 
Fonte: Fleuriet, Kehdy e Blanc, 2003. 
 

Autofinanciamento 

 

Considerado como o motor impulsionador da empresa, o autofinanciamento é de 

fundamental importância para financiar as necessidades de capital de giro com recursos 

próprios segundo Brasil e Brasil (1993). Estes recursos, que são gerados internamente pela 

empresa, devem ser direcionados para o reinvestimento na manutenção e no crescimento dos 

seus negócios. A importância de sua análise fica evidenciada através de estudos empíricos, 

conforme demonstra Santiago et al. (1999) ao analisar o setor têxtil de Montes Claros. 

Desta forma, o autofinanciamento contribui para evitar o Efeito Tesoura com o devido 

planejamento da evolução do Saldo de Tesouraria, fazendo com que seja suficiente, pelo 

menos, para financiar os aumentos da Necessidade de Capital de Giro. 

Em pesquisa realizada por Gozer et al. (2006) sobre cooperativas, estes concluíram 

que o autofinanciamento é um fator relevante ao desenvolvimento econômico das entidades, e 

condição necessária para diminuir a dependência do mercado financeiro, reduzindo os 

encargos que corroem a rentabilidade das empresas. Os autores procuraram analisar a gestão 

financeira de cooperativas agropecuárias através da utilização de indicadores elaborados, 

fundamentados na teoria da estrutura de capital e autofinanciamento, evidenciando a 

capacidade de autofinanciamento em pesquisa descritiva realizada com catorze cooperativas 

agropecuárias de grande porte do Estado do Paraná, no período de 2003 a 2005. Foram 

utilizados o Balanço Patrimonial, Demonstração de Sobras e Perdas Acumuladas e a 

Demonstração de Origem e Aplicação de Recursos, ressaltando os autores que além da 

formação do autofinanciamento ser um fator relevante ao desenvolvimento econômico das 

cooperativas, observou-se que as cooperativas analisadas não conseguem ter uma política de 

captação interna de recursos, que são necessárias para diminuir a dependência do mercado 

financeiro 

De acordo com Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p. 18), as operações realizadas por uma 

empresa podem ser reagrupadas em quatro categorias, sendo que cada uma corresponde a uma 

função econômica: 

1 – As operações de produção e venda, que são ligadas diretamente à atividade cíclica 

da firma e que determinam seu resultado econômico; 
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2 – As operações de repartição, que compreendem essencialmente a distribuição e o 

recebimento de rendas independentes do ciclo de produção e venda; 

3 – As operações de investimento e de desinvestimento, ou seja, as aquisições, 

criações e cessões de elementos do ativo imobilizado; 

4 – As operações financeiras, que têm por objeto a reunião de meios de financiamento 

necessários à vida e ao desenvolvimento da empresa. 

Ressalta-se, entretanto, que somente as duas primeiras categorias representam o 

autofinanciamento da empresa, que são obtidos através dos lucros retidos após o pagamento 

de dividendos. 

 

2.3.5 O Modelo Dinâmico sob a Perspectiva do Ativo Econômico (AE) 

 

De acordo com Vieira (2005), a análise do modelo Dinâmico deve estender-se das 

fronteiras da liquidez, para o entendimento do que ocorre com o Ativo Econômico (AE) 

definido pelo autor da seguinte forma: “O Ativo Econômico (AE) é todo o conjunto de 

aplicações efetuadas pela empresa e que são financiadas pelas diversas fontes localizadas no 

passivo do balanço patrimonial.” 

Desta forma, torna-se necessária a reformulação da equação do Modelo Dinâmico ( T 

= CDG – NCG ), permitindo explicitar com mais clareza a composição das fontes de recursos 

de curto e de longo prazo que estão financiando a necessidade de capital de giro (NCG). 

Neste contexto recorre-se, além dos indicadores do Modelo Dinâmico ( T, CDG e 

NCG ), aos grupos contábeis apresentados no Balanço Patrimonial como: Ativo Permanente 

(AP), Realizável a Longo Prazo (RLP), Exigível a Longo Prazo (ELP), Patrimônio Líquido 

(PL), considerando que o Capital de Giro (CDG) é composto pelo saldo líquido resultante das 

fontes de longo prazo - Patrimônio Líquido (PL) e do Exigível a Longo Prazo (ELP), e das 

aplicações de longo prazo – Ativo Permanente (AP) e Realizável a Longo Prazo (RLP). 

 

T = CDG – NCG 

 

T = PL + EPL – AP – RLP – NCG 

 

NCG + AP + RLP = PL + ELP + T  
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Assim, pode-se demonstrar a composição do Ativo Econômico (AE) através da 

apuração da Necessidade de Capital de Giro (NCG), do Ativo Permanente (AP) e do 

Realizável a Longo Prazo (RLP), que sua vez são financiadas pelo Saldo de Tesouraria (T) 

como fundo de curto prazo, e pelas fontes de longo prazo que compõe o Capital de Giro 

(CDG) – Patrimônio Líquido (PL) e Exigível a Longo Prazo (ELP). 

Tomando-se como referência a Figura 10, permite-se elaborar a demonstração gráfica 

(Figura 19) da evolução estrutural dos balanços patrimoniais do modelo dinâmico para o 

Ativo Econômico. 

 

        Equação do Modelo Dinâmico NCG                         Equação Fundamental 

 

 

 

 

                                                                 »                                » 
 

 

 

                Detalhamento do CDG                                     Ativo Econômico (AE) 

 

 

 

»                                 » 

 

 

 

 

Figura 19 - Composição do Ativo Econômico 
Fonte: Adaptação de Vieira, 2005. 
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Análise dinâmica sob a ótica do Ativo econômico 

 

O conceito do Efeito Tesoura não se altera em relação ao apresentado no item 2.3.4, 

entretanto, a análise tem como variáveis o Ativo Econômico (AE) e os recursos de longo 

prazo (ELP e PL). 

Isto significa, segundo Vieira (2005), que à medida que ocorre um aumento da 

participação do Saldo de Tesouraria no financiamento do Ativo Econômico, caracteriza o 

indesejável Efeito Tesoura, deteriorando a saúde financeira da empresa. 

A seguir apresenta-se a Figura 20 com a demonstração gráfica do Efeito Tesoura com 

o alargamento ao longo do tempo das diferenças entre o AE e o somatório do ELP e PL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 - Efeito Tesoura sob a ótica do Ativo Econômico 
Fonte: Vieira, 2005. 
 

2.3.6 Tipologias das Estruturas Financeiras sob a Ótica do Ativo Econômico 

 

De acordo com Vieira (2005), ao analisar as estruturas financeiras dos Balanços 

Patrimoniais sob a ótica do Ativo Econômico (AE), podemos classificar as empresas em 07 

(sete) padrões que encontram-s abaixo descritos: 

 

Tipo A - AE positivo, T negativa, ELP positivo e PL positivo 

 

Esta situação requer uma cuidadosa atenção, considerando que o Ativo Econômico 

(AE) está sendo financiado por recursos de longo prazo – Exigível a Longo Prazo (ELP) e 

E F E I T O  T E S O U R A  

   R $                                                        V e n d a s  

                                                                           A E  

                                                                            T  

                                                                     E L P  +  P L  

 

                                                                            A n o s  
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Patrimônio Líquido (PL), mas também com recursos de curto prazo do Saldo de Tesouraria 

(ST). 

 

 Tipo B – T negativo, AE positivo, PL negativo e ELP positivo 

 

Em situação inadequada de liquidez, as empresas que apresentam esta composição 

estão utilizando somente recursos de terceiros para financiar suas atividades, seja de longo ou 

curto prazo, considerando que o Patrimônio Líquido (PL) encontra-se negativo, requerendo 

vigilância na gestão das dívidas. 

 

 Tipo C - T negativo, AE positivo, PL negativo e ELP positivo 

 

Situação bastante confortável da empresa que apresenta esta composição, por dispor 

de recursos de longo prazo de terceiros (Exigível a Longo Prazo) suficientes para financiar o 

Ativo Econômico (AE), o Patrimônio Líquido (PL) negativo e aplicações no Saldo de 

Tesouraria (ST). Ao operar sem recursos próprios (PL negativo), requer monitoramento da 

dívida, que com o tempo será transformada de longo prazo para o curto prazo. 

 

 Tipo D – T positivo, AE positivo, ELP positivo e PL positivo 

 

Representa uma situação de solidez financeira ao financiar a totalidade do ativo 

Econômico (AE) somente com recursos de longo prazo, através da composição de recursos 

próprios (PL) e de terceiros, gerando ainda excedente transferido para o saldo de Tesouraria 

(ST). 

 

 Tipo E - T negativo, PL negativo, ELP positivo e AE negativo 

 

Situação que envolve riscos relevantes, considerando que a Necessidade de Capital de 

Giro (NCG) está sendo responsável por parcela significativa do financiamento da empresa. 

Ademais, sendo o Patrimônio Líquido (PL) negativo, a outra parcela de financiamento da 

empresa está sendo feita por recursos de terceiros, tanto de longo como de curto prazo, 

requerendo constante monitoramento da dívida. 
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Tipo F - T positivo, PL negativo, AE negativo e ELP positivo 

 

Estrutura bastante atípica na composição dos ativos e passivos, considerando que a 

empresa direciona para o financiamento do Patrimônio Líquido (PL) e do Saldo de Tesouraria 

(ST) os recursos provenientes de terceiros de longo prazo representado pelo Exigível a Longo 

Prazo (ELP) e do Ativo Econômico (AE) negativo. Requer acompanhamento e reavaliação da 

organização de ativos e passivos. 

 

 Tipo G - T positivo, ELP positivo, PL positivo e AE negativo 

 

Considerada como situação de solidez financeira, as empresas que apresentam esta 

composição financiam suas atividades através de recursos de longo prazo de terceiros – 

Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido (PL), acrescidos aos originários do Ativo 

Econômico (AE), canalizando integralmente as aplicações de curto prazo no Saldo de 

Tesouraria (T). 

Segue na Figura 21 o quadro resumo das tipologias de enquadramento dos balanços 

patrimoniais sob a análise do Ativo Econômico. 

 

TIPO 
ATIVO 

ECONÔMICO 

EXIGÍVEL 
A LONGO 

PRAZO 

PATRIMÔNIO 
LÍQUIDO 

SALDO DE 
TESOURARIA 

INTERPRETAÇÃO 

A Positivo Positivo Positivo Negativo 
Atenção 

cuidadosa 

B Positivo Positivo Negativo Negativo 
Situação 

inadequada de 
liquidez  

C Positivo Positivo Negativo Positivo 
Requer 

monitoramento  
D Positivo Positivo Positivo Positivo  Solidez financeira 
E Negativo Positivo Negativo Negativo Riscos relevantes  

F Negativo Positivo Negativo Positivo 
Requer 

monitoramento  
G Negativo Positivo Positivo Positivo Solidez financeira 

Figura 21 - Tipologia de Balanços Patrimoniais de acordo com o Ativo Econômico 
Fonte: Elaboração própria. 
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Buscam-se, a partir dos elementos de análise dos métodos descritos, pontos de 

reflexão sobre a liquidez das empresas com base nas demonstrações contábeis, entretanto sob 

distinta ótica de continuidade dos negócios. 

 

2.3.7 Indicadores de Liquidez do Modelo Dinâmico 

 

Considerando a necessidade de financiamento permanente da empresa para os 

investimentos operacionais e fixos, torna-se necessário que tal demanda seja satisfeita com a 

utilização com dimensão temporal equivalente, seja através de recursos próprios do 

patrimônio líquido ou de terceiros do exigível de longo prazo. 

De acordo com Vieira (2005) esta providência busca evitar pressões de curto prazo na 

empresa, decorrentes de endividamento através do Saldo de Tesouraria para o financiamento 

de aplicações de caráter de longo prazo. 

Por este critério, torna-se necessário ao administrador financeiro o sistemático 

acompanhamento dos níveis de liquidez da empresa, sendo disponibilizados no modelo 

dinâmico dois importantes indicadores, sendo o primeiro relacionado com a Necessidade de 

Capital de Giro (NCG), e o segundo com o Ativo Econômico (AE), conforme segue: 

 

a) Indicador de Liquidez com base na Necessidade de Capital de Giro 

 

Indicador de Liquidez (ILNCG) = T / NCG  

 

Segundo Santi Filho e Olinquevitch (1995), a relação T- Tesouraria dividida pela 

NCG - Necessidade de Capital de Giro representa o verdadeiro termômetro da situação de 

liquidez da empresa, demonstrando a relação dos recursos de curto prazo com a Necessidade 

de Capital de Giro - NCG da empresa. 

O critério de interpretação deste indicador indica que quanto mais negativo for o valor 

apresentado, significa maior utilização de recursos de curto prazo com conseqüente piora da 

situação financeira da empresa. Considera-se que as variáveis T e NCG podem assumir tanto 

valores positivos quanto negativos, entretanto, esta medida de liquidez deve ser calculada 

levando-se em consideração o valor algébrico de T em relação ao módulo NCG. 
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b) Indicador de Liquidez com base no Ativo Econômico 

 

Indicador de Liquidez (ILAE) = T / AE  

 

De acordo com Vieira (2005), o Indicador de Liquidez (ILAE) representa um 

complemento ao Indicador de Liquidez (ILNCG), por focalizar os recursos de curto prazo em 

relação ao total das aplicações da empresa, e não somente a Necessidade de Capital de Giro – 

NCG. 

O critério de interpretação destes indicadores indica que quanto menor for o valor 

apresentado, quando negativo, significa maior utilização de recursos de curto prazo com 

conseqüente piora da situação financeira da empresa. Como no índice anterior, o T e o AE 

podem assumir tanto valores positivos quanto negativos, devendo-se levar em consideração o 

valor algébrico de T em relação ao módulo AE. 

Neste capítulo foram apresentados os consagrados métodos de análise financeira 

tradicional e dinâmico, que permitem a avaliação de desempenho das empresas. Enquanto a 

análise tradicional preocupa-se com a situação de liquidez em determinado instante do tempo, 

apontando a real situação de solvência que permite o encerramento dos negócios com o 

cumprimento dos compromissos assumidos, a análise dinâmica preocupa-se com a 

necessidade de capital de giro necessária para financiar as atividades operacionais da empresa, 

fundamental para a sustentabilidade e crescimento dos negócios.   

Pode-se afirmar, que ambos os métodos são importantes instrumentos de auxílio 

estratégico das empresas na área financeira, considerando a simplicidade e facilidade de 

interpretação dos resultados, tornando-se acessível o entendimento a um maior numero de 

interessados.  
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CAPITULO III – ESTUDO DE CASO: CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

A importância da cadeia produtiva da construção civil para a economia, e 

particularmente as empresas de construção como geradora de 61% do PIB e 69% dos 

empregos dessa cadeia, despertaram para a necessidade da investigação proposta neste 

trabalho. 

Os dados analíticos nacionais apresentados neste capítulo indicam que em 2009 as 

empresas de construção foram responsáveis por 5% do valor adicionado a preços básicos, 

como também participa com percentual semelhante no total de empregos. 

Ressaltam-se também neste capítulo a expressiva participação das micro e pequenas 

empresas ativas no segmento da construção civil, representadas em 2008 com 84,2% de 

empresas potenciais de enquadramento na Lei Complementar 123/06, absorvedoras de no 

máximo 29 empregados por empresa. 

Observando-se sob ótica da participação do poder público no setor, constata-se que, 

em 2008, este foi responsável por 43,87% dos contratos e compras dos produtos gerados pela 

indústria da construção civil. 

Desta forma, este capítulo procura descrever as características dessa cadeia produtiva e 

a importância da indústria da construção civil na produção, emprego e renda, como também 

ressalta a legislação federal e estadual fomentadora do segmento das micro e pequenas 

empresas.   

 

3.1 CADEIA PRODUTIVA DA CONSTRUÇÃO CIVIL 
 

Na construção de uma casa ou um edifício, por exemplo, as pessoas e empresas 

investem seu capital para empreender o negócio, contratam mão-de-obra e adquirem materiais 

e serviços que são transformados e montados na obra. Desta forma, o trabalho de construção 

adiciona valor aos materiais e aos serviços, os quais são provenientes de outras empresas, 

formando um conjunto de elos chamado de cadeia produtiva. 

As cadeias produtivas constituem-se em um conjunto de atividades que se articulam 

progressivamente, desde as prospecções das matérias-primas até a elaboração do produto 

final, percorrendo diversas etapas consecutivas de produção com o emprego de trabalho e 

tecnologia, levando-se em consideração a relação fornecedor-cliente. 
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De acordo com a ABRAMAT35/FGV (2007), o termo cadeia produtiva da construção 

envolve todos os elos desse complexo processo produtivo. Através da Figura 22 podemos 

observar a sua composição com os setores formados por (i) construtoras, incorporadoras e 

prestadoras de serviços auxiliares da construção, que realizam obras e edificações; (ii) por 

vários segmentos da indústria, os que produzem materiais de construção; (iii) por segmentos 

do comércio varejista e atacadista; e (iv) por várias atividades de prestação de serviços, tais 

como serviços técnico-profissionais, financeiros e seguros. 

Na definição do Instituto de Pesquisas Econômicas Avançadas – IPEA, a cadeia 

produtiva refere-se ao conjunto articulado de atividades / operações econômicas, técnicas, 

comerciais e logísticas, que resultam em um produto ou serviço final. 

Esta cadeia produtiva é composta por diversos segmentos da economia, agregando 

agentes envolvidos diretamente na atividade, como também em outras atividades de apoio. Na 

visão da ABRAMAT/FGV (2007) são eles: 

i) Construtoras, incorporadoras e prestadoras de serviços auxiliares da construção, que 

realizam obras e edificações; 

ii) Outros segmentos da indústria que produzem materiais de construção; 

iii) Segmentos do comércio varejista e atacadista; 

iv) Empresas prestadoras de serviços, tais como serviços técnico-profissionais, 

financeiros e seguros.  

Destacam-se nesta última categoria os serviços de arquitetura, engenharia e de 

assessoramento técnico; atividades de comercialização das obras de edificação residencial e 

comercial; aluguel de equipamentos de construção e demolição, sem operários; atividades 

jurídicas, de contabilidade e auditoria; pesquisa de mercado e de opinião pública; assessoria 

de gestão empresarial; ensaio de materiais e de produtos e análise de qualidade e de 

publicidade. 

Ainda nesse grupo, fazem parte os serviços de manutenção e reparação de máquinas e 

equipamentos, os serviços de informação como telecomunicações e atividades de informática, 

transportes (fretes e carretos), e serviços de alimentação em obra. 

Vale mencionar, que a operação da construção civil também é consumidora de 

serviços industriais de utilidade pública, tais como água, esgoto e energia elétrica. 

                                                           
35 Associação Brasileira de Materiais de Construção – entidade fundada em abril/2004 por empresas da iniciativa 
privada, que em como objetivo conduzir projetos que busquem desenvolver soluções para fomentar o mercado 
de construção habitacional. www.abramat.org.br. 
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Desta forma, a cadeia produtiva da construção civil constitui-se de ampla variedade de 

profissionais e instituições, onde se destacam empresas incorporadoras, construtoras e 

imobiliárias, concessionárias de serviços públicos, fabricantes de materiais, componentes e 

sistemas construtivos, fornecedores de materiais e serviços, empresas de 

sondagem/levantamento topográfico, fornecedores de “hardware” e “software”, empresas de 

marketing e pesquisa de mercado, projetistas, consultores especializados, instituições de 

apoio, como também as administrações municipais, estaduais e federais. Sem esquecer, 

entretanto, a participação dos investidores e do cliente final/contratante. 

No que diz respeito à indústria de materiais de construção, podemos distinguir oito 

cadeias de produção:  

1) Madeiras - inicia na extração vegetal, passa pelo comércio de produtos in natura e 

chega às serrarias, onde ocorre o desdobramento da madeira, sendo adquirida diretamente 

pela construção civil (na forma de vigas e tábuas, por exemplo) ou é laminada ou 

transformada em chapas (compensada, prensada ou aglomerada), ou ainda é utilizada para a 

fabricação de esquadrias, de casas pré-fabricadas, de estruturas de madeira e artigos de 

carpintaria; 

2) Argilas e silicatos - composta por produtos cerâmicos não refratários (tijolos, telhas 

e ladrilhos), pisos e azulejos, louças sanitárias, vidro, pedra e areia; 

3) Calcários - formada por produtos à base de calcários, como cimento, cal, gesso, 

concreto e fibrocimento; 

4) Materiais químicos e petroquímicos – formada por compostos de plásticos (pisos, 

revestimentos etc.), de PVC (tubos, conexões, revestimentos), bem como tintas, vernizes, 

impermeabilizantes, solventes, asfalto e fibras têxteis, que dão origem a artefatos de tapeçaria. 

Inclui-se também o óleo diesel, empregado como combustível; 

5) Siderurgia e 6) Metalurgia de não-ferrosos - as cadeias de metálicos, ferrosos e não 

ferrosos, englobam vergalhões e outros produtos do aço (como pregos e arames), portas e 

esquadrias (de alumínio, aço ou ferro), estruturas metálicas, metais sanitários, ferragens 

(como dobradiças e fechaduras) e tubos de ferro galvanizado; 

7) Materiais elétricos - a cadeia de materiais elétricos é responsável pela produção de 

fios e cabos elétricos, de materiais para instalações em circuito de consumo de energia e de 

aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia. Ela reúne, essencialmente, 
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matérias-primas que vêm da cadeia de produtos de matérias plásticas, com produtos da 

metalurgia de não ferrosos; 

  8) Máquinas e equipamentos – engloba as máquinas e equipamentos para obras e 

edificações que fazem parte da indústria de bens de capital. Incluem-se máquinas e 

equipamentos de elevação de cargas e pessoas e de aparelhos de ar condicionado para uso 

central. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 22 - Mapa da cadeia produtiva da construção civil 
Fonte: Elaboração própria 
 

No Anexo A desse trabalho, reproduz-se o Mapa da Cadeia Produtiva da Construção 

Civil produzido pela ABRAMAT. 

Segmentando a cadeia produtiva da construção civil na dimensão temporal, 

identificam-se através da Figura 23 as atividades nas fases de pré-produção, produção e pós-

produção, demonstrando o seu efeito multiplicador na economia. 
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Figura 23 - Mapa temporal da cadeia produtiva da construção civil 
Fonte: FIES, 2010. 

 

De acordo com os dados da ABRAMAT apresentados na Tabela 6, a cadeia produtiva 

em 2008 representou 9,2% do PIB brasileiro responsável por um valor agregado de R$ 228,78 

bilhões. O investimento bruto em construção totalizou R$ 244 bilhões. Em 2009, esta mesma 

cadeia representou 8,3% do PIB brasileiro responsável por um valor agregado de R$ 224,29 

bilhões, com investimento bruto em construção totalizando R$ 259 bilhões. 

Motivado pelo crescimento do setor da construção em 2008, o valor adicionado da 

cadeia produtiva da construção cresceu, entre 2007 e 2008, 14,2% em termos reais, 

representando um crescimento de 13,5% nos investimentos em construção. Neste mesmo 

período, o PIB da construção civil, elemento central da cadeia produtiva, registrou um 

crescimento de 12,5% (ABRAMAT/FGV, 2009). 

Referindo-se ainda aos dados apresentados na Tabela 6, quando observadas as 

participações dos setores que compõem a cadeia produtiva, destaca-se a participação do setor 

de construção, ao demonstrar números indicadores de sua participação em relação aos demais. 

Em 2009, foi responsável por 61,2% do valor agregado, seguido por Indústria de materiais 

(18,0%), Comércio de materiais (9,1%), Serviços (7,7%), Máquinas e equipamentos (2,2%), e 

Outros fornecedores (1,7%). Em 2008, apesar de contabilizar menor participação (59,9%), o 

setor de construção apresenta a mesma performance em relação aos demais setores da cadeia 
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produtiva, seguido por Indústria de materiais (20,3%), Comércio de materiais (8,4%), 

Serviços (6,0%), Outros fornecedores (3,5%), e Máquinas e equipamentos (1,9%).  

Reveste-se da mesma importância na composição da cadeia produtiva o setor de 

construção quando se refere a pessoal ocupado, representando, em 2009, 69,3% desse 

contingente, seguido por Outros fornecedores (10,9%), Comércio de materiais (8,1%), 

Indústria de materiais (6,1%), Serviços (5,0%), e Máquinas e equipamentos (0,5%). Em 2008, 

o setor de construção lidera com o mesmo percentual de pessoas ocupadas na composição 

total da cadeia produtiva, seguido por Outros fornecedores (13,0%), Comércio de materiais 

(7,1%), Indústria de materiais (6,2%), Serviços (3,9%), e Máquinas e equipamentos (0,5%).  

 

Tabela 6 – Brasil: Cadeia Produtiva da Construção Civil, 2008-2009 

Composição da Cadeia Produtiva 
Valor Agregado 

R$ bilhão 
% do PIB na Cadeia Pessoal Ocupado 

Milhares 
% no Emprego 

2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009 

Construção 136,97 137,37 59,9% 61,2% 6.968,43 6.942,64 69,3% 69,3% 

Indústria de materiais de construção 46,39 40,39 20,3% 18,0% 622,92 615,71 6,2% 6,1% 

Serviços 13,70 17,37 6,0% 7,7% 388,63 505,43 3,9% 5,0% 

Comércio de materiais de construção 19,18 20,50 8,4% 9,1% 713,73 811,60 7,1% 8,1% 

Outros fornecedores 8,09 3,79 3,5% 1,7% 1.310,32 1.096,75 13,0% 10,9% 

Máquinas e equipamentos p/construção 4,45 4,86 1,9% 2,2% 49,47 46,35 0,5% 0,5% 

TOTAL 228,78 224,28 100,00% 100,00% 10.053,50 10.018,48 100,00% 100,00% 

Fonte: ABRAMAT 
 

A importância desta cadeia produtiva na economia nacional também pode ser 

mensurada pela sua elevada capacidade de geração de impostos dentro do processo produtivo, 

como também apresenta um dos mais baixos coeficientes de importação, inferior a 2% da 

demanda total, proporcionando a geração de empregos internos (ABIKO et.al, 2002), de modo 

que o crescimento do setor não pressiona a balança comercial e o balanço de pagamentos do país, 

como também, em princípio, não depende de financiamentos externos. Ao serem observadas as 

fontes de financiamento para o setor, constata-se ainda a expressiva participação de recursos 

nacionais (FIES, 2010). 

Nesta cadeia produtiva encontra relevância a participação do capital privado, seja 

através de atividade econômica empresarial ou de consumo próprio (autoconstrução), como 

também merece destaque a participação dos investimentos públicos. Neste último se 

concentra o foco desse trabalho, ao estudar o desempenho das empresas privadas atuantes no 

segmento de construção civil de obras públicas. 
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3.2 CARACTERIZAÇÃO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO 

 

A partir do ciclo de crescimento e desenvolvimento econômico do país, iniciado na década 

de 50, a construção civil ganhou importância e começou a se destacar como atividade industrial, 

refletindo nos dias atuais sua relevância na cadeia produtiva da construção civil, conforme ficou 

evidenciado na seção anterior, ao apresentar indicadores que a remete ao topo desta cadeia. 

Este setor é parte de uma indústria ainda maior, o Construbusiness36, que engloba, 

além do setor de Construção propriamente dito, o setor de Material de Construção e Bens de 

Capital para a Construção, além de serviços diversos de imobiliárias, constituindo-se em uma 

cadeia produtiva (TIGRE, 2005), geradora de extraordinários efeitos multiplicadores sobre os 

demais setores de atividades, com sua extensão aos demais segmentos que estão para trás e para 

frente de sua cadeia produtiva. 

A indústria da construção civil, como principal núcleo dentro da cadeia produtiva, é o 

destino da produção dos demais segmentos envolvidos, sendo a responsável em 2009 por 61% 

do PIB (ou valor agregado) e quase 70% do emprego da cadeia da construção. Assim, a 

construção civil determina, em grande medida, o nível de atividade de todos os setores que a 

circundam (ABRAMAT, 2010). 

Este principal setor da cadeia produtiva da construção civil é dividido em dois 

segmentos principais. O primeiro denominado edificações, composto por obras habitacionais, 

comerciais, industriais, sociais (escolas, hospitais etc.) e destinadas a atividades culturais, 

esportivas e de lazer (quadras, piscinas etc.), enquanto que o segundo denominado construção 

pesada, agrupa vias de transporte e obras de saneamento, de irrigação/drenagem, de geração e 

transmissão de energia, de sistemas de comunicação e de infraestrutura de forma geral.  

De acordo com o estudo “O macrossetor da construção” elaborado pela Fundação 

Getúlio Vargas-FGV/Instituto Brasileiro de Economia-IBRE em março 2005, o destino 

principal da produção da construção civil é a Formação Bruta de Capital Fixo (FBCF) do país, 

representando investimentos em infraestrutura, edificações e moradias. 

 

                                                           
36 O Construbusiness brasileiro compreende o setor de construção, o de materiais de construção e o de serviços 
acoplados à construção, designado em 1996 em razão do estudo de análise da cadeia produtiva realizado pela 
Comissão da Indústria da Construção da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, CIC/Fiesp, 
conjuntamente com a Trevisan Consultores e Rosemberg e Associados. 
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3.2.1 Importância do setor da construção civil em perspectiva comparada 

 

Para compreensão da dimensão do setor da indústria da construção na economia - 

geração de emprego e renda, utilizou-se neste trabalho os dados fornecidos pela Pesquisa 

Anual da Indústria da Construção – PAIC, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – 

CAGED37, Relação Anual de Informações Sociais – RAIS38, como também das diversas 

contas regionais e nacionais apuradas pelo IBGE.  

Conforme demonstrado na Tabela 7, a construção civil a nível nacional contribui 

anualmente com o valor adicionado a preços básicos39 de aproximadamente 5,0%, percentual 

este inferior ao observado para o Estado de Sergipe com variações de 6,0 a 7,0% ao longo dos 

anos de 2002 a 2007, significando relativamente maior relevância do setor no Estado de 

Sergipe quando comparado com o Brasil. 

 

Tabela 7 – Brasil, Sergipe: Participação percentual da construção civil no valor adicionado a 

preços básicos, 2003-2009 

Composição 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Brasil 

Agropecuária 7,4 6,9 5,7 5,5 5,6 5,9 6,1 
Indústria 27,8 30,1 29,3 28,8 27,8 27,3 25,4 
         Construção Civil 4,7 5,1 4,9 4,7 4,9 5,0 5,1 
Serviços 64,8 63,0 65,0 65,8 66,6 66,7 68,5 

Valor adicionado a preços básicos 100,0 100,0 100,0 100,1 100,0 99,9 100,0 
Impostos sobre produtos 15,6 16,5 16,6 16,5 16,3 17,5 16,3 
PIB a preços de mercado 115,6 116,5 116,6 116,6 116,3 117,4 116,3 

Sergipe 
         Construção Civil 6,0 7,1 6,8 6,0 6,6 - - 
Fonte: IBGE. Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Contas Nacionais. 

 

                                                           
37 CAGED – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Criado pelo Governo Federal, Lei nº 4.923/65, 
que instituiu o registro permanente de admissões e dispensa de empregados, sob o regime da Consolidação das 
Leis do trabalho – CLT. Informação obrigatória permanente para todo estabelecimento que tenha admitido, 
desligado ou transferido empregado com contrato de trabalho regido pela CLT. WWW.mte.gov.br. 
38 RAIS – Relação Anual de Informações Sociais. Criado pelo Governo Federal, Decreto nº 76.900/75, tem como 
objetivo o suprimento às necessidades de controle da atividade trabalhista no país, e provimento de dados para 
elaboração de estatísticas do trabalho. Devem declarar todas os inscritos no CNPJ, todos os empregadores, 
pessoas jurídicas de direito privado, empresas individuais,  cartórios extrajudiciais, consórcio de empresas, 
empregadores urbanos e rurais,  pessoas físicas, órgãos da administração direta e indireta, condomínios, 
sociedades civis,  e filiais, agências, sucursais e representações vinculadas à pessoa jurídica domiciliada no 
exterior. WWW.mte.gov.br. 
39 Valor adicionado - variável derivada, obtida pela diferença entre o valor bruto da produção (VBP) e o 
consumo intermediário (CI). 
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No estudo da formação do valor adicionado nacional, os dados da Tabela 8 

evidenciam a contribuição do nordeste com variações de 15,0 a 17,0%, enquanto o Estado de 

Sergipe participa com valores entre 0,8 e 0,9% neste mesmo intervalo de tempo.  

 

Tabela 8 – Brasil, Nordeste, Sergipe: Participação percentual no Valor Adicionado Bruto a 

preço básico da Construção Civil - em relação ao Brasil, 2003-2007 

Especificação 2003 2004 2005 2006 2007 
Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Nordeste 15,1 15,4 17,2 16,8 17,1 
Sergipe 0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 
Fonte: IBGE, Contas Regionais do Brasil 2003-2007. 

 

De acordo com o IBGE – Contas Regionais, o Índice de Especialização Relativa40 do 

setor da construção civil sergipana em 2008, quando comparado com o Brasil, apresentou-se 

como 1,31, apontando o Estado de Sergipe com forte especialização econômica neste 

segmento, com índice maior que a média nacional. Para apuração desse indicador, 

considerou-se o Valor Adicionado Bruto de Sergipe como 6,4% e do Brasil como 4,9%.   

No que se refere à geração de empregos, as informações contidas nas RAIS’s dispostas 

na Tabela 9 e Figura 24 indicam uma significativa participação de forma crescente no total 

nacional, com taxas de participação de 3,5% em 2004 a 5,1% em 2009. 

 

 
Figura 24 – Brasil, Nordeste e Sergipe: Percentual de participação da const. civil em relação 
ao estoque total de empregos formais, 2004-2008 

                                                           
40 Índice que permite avaliar o peso da atividade econômica setorial em determinado espaço, para, 
comparativamente com outros, identificar as vantagens locais. 
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Estendendo esta análise ao contexto regional, pode-se observar através da Tabela 9 e 

Figura 24 o comportamento de crescimento no período, demonstrando a participação no 

nordeste de 3,8% em 2004 para 5,2% em 2008, e o Estado de Sergipe de 5,2% em 2004 para 

6,3% em 2009. Em ambos os casos, comparando ano a ano, evidencia-se maior relevância do 

setor da construção na geração de empregos no nordeste em relação ao país, e de forma mais 

acentuada o Estado de Sergipe em relação ao país e ao nordeste.  

 

Tabela 9 – Brasil, Nordeste, Sergipe: Estoque de empregos formais na construção civil, 2004-

2009 

Especificação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil  

Total 31.407.576 33.238.617 35.155.249 37.607.430 39.441.566 41.207.546 

       Construção Civil 1.118.570 1.245.395 1.393.446 1.617.989 1.914.596 2.132.288 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total do Brasil 3,56% 3,75% 3,96% 4,30% 4,85% 5,17% 

Nordeste  

Total 5.394.730 5.808.590 6.185.903 6.567.837 6.948.709 7.422.186 

       Construção Civil 209.000 233.401 267.103 298.121 364.452 - 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total do Nordeste 3,87% 4,02% 4,32% 4,54% 5,24% - 

        % da Const. Civil do NE em 
relação ao Brasil 18,68% 18,74% 19,17% 18,43% 19,04% - 

Sergipe  

Total 256.056 277.788 302.494 320.676 319.246 344.052 

       Construção Civil 13.447 13.484 18.819 21.915 20.997 21.658 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total de Sergipe 5,25% 4,85% 6,22% 6,83% 6,58% 6,29% 

        % da Const. Civil de SE em 
relação Nordeste 6,43% 5,78% 7,05% 7,35% 5,76% - 

        % da Const. Civil de SE em 
relação ao Brasil 1,20% 1,08% 1,35% 1,35% 1,10% 1,02% 

Fonte: CGET/DES/SPPE/MTE. RAIS ‐ Decreto nº 76.900/1975. 

 

Os dados de movimentação anual de empregados registrados no CAGED, 

discriminados na Tabela 10, apontam nesta mesma direção, com participação crescente da 

construção civil no numero absolutos de empregos criados no Brasil de 3,3% em 2004 para 

17,8% em 2009 conforme disposto na Figura 25, seguindo no nordeste de 4,6% para 24,0% e 

em Sergipe de 16,3% para 32,5% neste mesmo período. 

Ainda de acordo com os dados da Tabela 10, em relação ao Brasil e ao Nordeste, o 

Estado de Sergipe, no período que compreende os anos de 2004 a 2009, reduziu a sua 
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participação de 3,18% para 2,05% quando comparado ao primeiro, e de 18,5% para 6,65% 

quando comparado ao segundo. 

 
 
Figura 25 – Brasil: Percentual de variação do emprego formal da const. civil, 2003-2009 
 

Tabela 10 – Brasil Nordeste, Sergipe: Variação absoluta do emprego formal, 2004-2009 

Especificação 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Brasil 

Total 1.523.276 1.253.981 1.228.686 1.617.392 1.452.204 995.110 

       Construção Civil 50.763 85.053 85.796 176.755 197.868 177.185 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total do Brasil 3,33% 6,78% 6,98% 10,93% 13,63% 17,81% 

Nordeste 

Total 187.597 197.014 166.866 204.310 203.617 227.376 

       Construção Civil 8.720 18.288 12.098 25.467 39.901 54.704 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total do Nordeste 4,65% 9,28% 7,25% 12,46% 19,60% 24,06% 

        % da Const. Civil do NE em 
relação ao Brasil 17,18% 21,50% 14,10% 14,41% 20,17% 30,87% 

Sergipe 

Total 9.891 7.644 7.588 8.785 11.038 11.198 

       Construção Civil 1.616 590 193 1.809 906 3.640 

        % da Const. Civil em relação 
ao Total de Sergipe 16,34% 7,72% 2,54% 20,59% 8,21% 32,51% 

        % da Const. Civil de SE em 
relação Nordeste 18,53% 3,23% 1,60% 7,10% 2,27% 6,65% 

        % da Const. Civil de SE em 
relação ao Brasil 3,18% 0,69% 0,22% 1,02% 0,46% 2,05% 

Fonte: Cadastro Geral de Empregados e desempregados – CAGED. 
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3.2.2 Análise do setor da construção civil por porte das empresas, em perspectiva comparada 

 

A pesquisa PAIC41 disponibiliza informações fundamentais para a compreensão do 

setor da construção civil (Apêndices E, F, G e H), destacadas a seguir: 

Segundo dados do PAIC 2008 demonstrados na Tabela 11, no Brasil existem 56.628 

empresas ativas de construção civil (242 no Estado de Sergipe), sendo que destas 24.572 

empregam até 4 pessoas, 23.109 empregam de 5 a 29 pessoas, e 8.947 empregam 30 ou mais 

pessoas, demonstrando a forte participação das pequenas e médias empresas. 

Ainda utilizando-se da base de dados da Tabela 11, no comparativo referente ao 

numero de empresas ativas do país, observa-se um crescimento de 9,6% - de 51.663(2007) 

para 56.628(2008), sendo em maior percentual entre as empresas que possuem de 1 a 4 

pessoas ocupadas (12,6%) e em menor expressão as empresas com 30 ou mais pessoas 

ocupadas (1,41%). Neste mesmo quesito, o nordeste demonstra um crescimento de 5,4% - de 

7.865(2007) para 8.292(2008), enquanto que em Sergipe houve um comportamento inverso 

com uma redução de 3,5% - de 251(2007) para 242(2008) neste mesmo período.  

 

 

 

                                                           
41 Os dados oriundos da Pesquisa Anual da Indústria da Construção – PAIC compreendem os anos de 2002 a 
2008, cujo objetivo é identificar as características estruturais básicas da atividade de construção no país e suas 
transformações ao longo do tempo, através de levantamentos anuais de dados econômico-financeiros. A série 
teve início em 1990, com amostra intencional obtida com base nos Censos Econômicos de 1985. A partir do ano 
de referência 2002, a PAIC é realizada com base em uma amostra probabilística, o que permite a ampliação do 
seu âmbito para o universo das empresas de construção. Até 2006, foram pesquisadas as empresas enquadradas 
na Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE versão 1.0, enquanto que a partir de 2007 esta 
pesquisa passa a utilizar a classificação CNAE versão 2.0, com o objetivo de manter a comparabilidade 
internacional, além de dotar o país com uma classificação de atividade econômica atualizadas com as mudanças 
no sistema produtivo das empresas. As empresas pesquisadas a partir de 2007 estão enquadradas na seção “F” – 
Construção, da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, formada pelos sub-grupos 41-
Construção de edifícios em geral, compreendendo a construção de edifícios para usos residenciais, comerciais, 
industriais, agropecuários e públicos, reformas, manutenções correntes, complementações e alterações de 
imóveis, e montagem de estruturas pré-fabricadas in loco para fins diversos de natureza permanente ou 
temporária, 42 - Obras de infraestrutura, que compreende a construção de auto-estradas, vias urbanas, pontes, 
túneis, ferrovias, metrôs, pistas de aeroportos, portos e redes de abastecimento de água, sistemas de irrigação, 
sistemas de esgoto, instalações industriais, redes de transporte por dutos (gasodutos, minerodutos, oleodutos) e 
linhas de eletricidade, instalações esportivas, etc., e 43 - Serviços especializados para construção que fazem parte 
do processo construtivo. Incluem-se ainda nesta seção, as atividades de incorporação de empreendimentos 
imobiliários que promovem a realização de projetos de engenharia civil provendo recursos financeiros, técnicos 
e materiais para a sua execução e posterior venda. 
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Tabela 11 – Brasil, Nordeste, Sergipe: Numero de empresas da indústria da construção civil, 

2002-2008 

Região 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Total Total Total Total Total Total Ativas Total Ativas 

Brasil 

Total 122.892 119.002 109.003 106.504 109.140 96.772 51.663 106.660 56.628 

 1 a 4* 93.246 89.417 80.761 77.811 79.149 62.506 21.824 68.474 24.572 

5 a 29* 22.864 22.120 21.054 21.230 22.219 25.226 21.017 28.836 23.109 

30 ou mais* 6.782 7.465 7.188 7.463 7.772 9.040 8.822 9.350 8.947 
Nordeste Total 19.515 19.652 19.515 19.652 18.862 15.496 7.865 16.660 8.292 
Sergipe Total 227 240 227 240 261 281 251 282 242 

*Número de pessoas ocupadas. 
Fonte: PAIC. 

 

Com base nos dados apresentados na Tabela 12, e utilizando-se da metodologia de 

cálculo médio de faturamento por empresa em relação ao numero de pessoas ocupadas, 

apuram-se os valores de R$ 209.552,0042 para as que têm 1 a 4 pessoas ocupadas, R$ 

934.262,0043 para as que tem 5 a 29 pessoas ocupadas, e R$ 11.495.049,0044 para as que 

possuem 30 ou mais pessoas ocupadas no ano de 2007. Para 2008, os faturamentos médios 

das empresas representaram R$ 204.364,0045 para a primeira categoria, R$ 941.699,0046 para 

segunda, e R$ 14.233.330,0047 para a terceira. Portanto, deduz-se que as potenciais empresas 

enquadradas como pequenas e médias empresas de construção civil no país, classificadas pelo 

critério de faturamento anual da Lei Complementar Federal 123/06, encontram-se nas 

categorias de 1 a 4 e de 5 a 29 pessoas ocupadas, representando 82,9% em 2007 e 84,2% em 

200848 conforme expostos nas Figuras 26 e 27. 

 

                                                           
42 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2008 da categoria 1 a 4 pessoas ocupadas. 
R$ 4.572.614.000 / 21.824. 
43 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2008 da categoria 5 a 9 pessoas ocupadas. 
R$ 19.635.401.000 / 21.017. 
44 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2008 da categoria 30 ou mais pessoas ocupadas. 
R$ 101.409.328.000 / 8.822. 
45 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2009 da categoria 1 a 4 pessoas ocupadas. 
R$ 5.021.642.000 / 24.572. 
46 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2009 da categoria 5 a 9 pessoas ocupadas. 
R$ 21.761.722.000 / 23.109. 
47 Faturamento total/nº de empresas ativas em 2009 da categoria 30 ou mais pessoas ocupadas. 
R$ 127.345.609.000 / 8.947. 
48 Percentuais calculados pela média de faturamento, podendo variar para menos em razão da possibilidade de 
algumas empresas apresentarem faturamento anual acima do limite estabelecido pela Lei Complementar Federal 
123/06 (R$ 2.400.000,00) para Empresa de Pequeno Porte. 
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Tabela 12 – Brasil: Faturamento médio das empresas da Indústria da Construção Civil, 2007-

2008 

Categoria 

2007 2008 

Faturamento 
Total (R$ 

1.000) 

nº 
empresas 

ativas 

Faturamento 
Médio      (R$ 

1.000) 

Percentual de 
participação 

em nº de 
empresas 

Faturamento 
Total (R$ 

1.000) 

nº 
empresas 

ativas 

Faturament
o Médio            

(R$ 1.000) 

Percentual de 
participação 

em nº de 
empresas 

 1 a 4* 
           

4.572.614  
     

21.824               210  
82,92% 

         
5.021.642       24.572  

               
204  

84,20% 

5 a 29* 
         

19.635.401  
     

21.017               934  
       

21.761.722       23.109  
               

942  

30 ou 
mais* 

       
101.409.328  

       
8.822          11.495  

17,08%      
127.345.609         8.947  

          
14.233  

15,80% 

*Número de pessoas ocupadas. 
Fonte: PAIC. 
 

 

 

Figura 26 – Brasil: Participação em quantidade de Microempresas e/ou Empresas de Pequeno 
Porte ativas, 2007 
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Figura 27 – Brasil: Participação de Microempresas e/ou Empresas de Pequeno Porte, 2008 
 

De acordo com Lacerda, Lima e Haguenauer (2004) em pesquisa realizada pelo 

Departamento de Economia da UFS, ocorre no Estado de Sergipe concentração semelhante de 

pequenas e médias empresas, com participação de 58,62% de empresas de pequeno porte e 

36,36% de empresas de médio porte. Observa, ainda, que 88,9% do capital constitutivo das 

empresas estão alocados em empresas sediadas na capital do Estado. 

Duarte e Lamounier (2007) fazem a mesma observação em relação ao Brasil ao 

admitir que na área da Construção Civil existem poucas empresas que fazem parte do grupo 

de organizações de capital aberto, considerando a maioria das empresas desse setor serem de 

menor porte. 

Em relação ao numero de empregados por empresa, a Tabela 13 procura demonstrar a 

média de empregados por empresa que em 2007 foi de 31 no país, 35 no nordeste e 62 em 

Sergipe, mantendo-se semelhante relação em 2008, com 32, 36 e 60 respectivamente, 

expressando maior importância da construção civil no Estado de Sergipe quando observada 

pelo ângulo do numero de empregos gerados frente ao comportamento regional e federal.  

No comparativo referente ao numero de pessoas ocupadas do país, observa-se ainda 

pela Tabela 13 um crescimento de 13,2% - de 1.609.582(2007) para 1.822.061(2008) para 

2008, sendo em maior percentual entre as empresas de 1 a 4 pessoas ocupadas (23,4%), e de 

incremento de 16,4% nas empresas com mais de 30 pessoas ocupadas, mantendo-se 

inalterados os postos de trabalho nas empresas de 5 a 29 pessoas ocupadas. Para o nordeste 
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apurou-se um crescimento de 9,4% - de 272.587(2007) para 298.200(2008), ainda inferior em 

relação ao país, enquanto que em Sergipe houve um comportamento inverso, com redução de 

6,7% - de 15.602(2007) para 14.558(2008) no numero de postos de trabalho das empresas 

ativas neste mesmo período.  

 

Tabela 13 – Brasil, Nordeste, Sergipe: Numero de pessoas ocupadas49 em 31.12 nas empresas 

da Indústria da Construção Civil, 2007-2008 

Região 

2007 2008 
Pessoal 

ocupado em 
31.12 

nº empresas 
ativas 

Média de 
pessoas 

ocupadas 

Pessoal 
ocupado em 

31.12 

nº empresas 
ativas 

Média de pessoas 
ocupadas 

Brasil 

 1 a 4*        83.021      21.824               4       102.442      24.572                        4  

5 a 29*      343.742      21.017             16       342.973      23.109                      15  

30 ou mais*   1.182.819        8.822           134    1.376.646        8.947                    154  

Total 1.609.582 51.663            31  1.822.061 56.628                     32  
Nordeste Total 272.587 7.865 35 298.200 8.292 36 
Sergipe Total 15.602 251 62 14.558 242 60 

*Número de pessoas ocupadas. 
Fonte: PAIC. 
 

Observação relevante para esta pesquisa, os dados do PAIC apontam que, no total, a 

participação de contratos ou compras de obras e/ou serviços de engenharia das entidades 

públicas50 representam 48,1% (2002), 40,1% (2003), 43,4% (2004), 40,3% (2005), 42,5% 

(2006), 40,3% (2007) e 43,9% (2008), conforme demonstram os dados da Tabela 14, 

indicando a expressiva participação do poder público no desenvolvimento do setor da 

construção civil ao longo do tempo, também demonstrado pela Figura 28. Quando 

comparados estes investimentos por categorias, predomina, em todos os anos, maior peso para 

as empresas que possuem 30 ou mais pessoas ocupadas, com 51,4% (2002), 44,7% (2003), 

44,8% (2004), 43,9% (2005), 45,5% (2006), 43,3% (2007) e 46,4% (2008), entretanto, com 

indicação de que as outras duas categorias de 1 a 4 e de 5 a 29 pessoas ocupadas (com 

                                                           
49 Pessoal ocupado (em 31.12) - número de pessoas ocupadas, com ou sem vínculo empregatício. Inclui as 
pessoas afastadas em gozo de férias, licenças, seguros por acidentes, etc., mesmo que estes afastamentos sejam 
superiores a 15 dias. Não inclui os membros do conselho administrativo, diretor ou fiscal, que não desenvolvem 
qualquer outra atividade na empresa, os autônomos, e, ainda, o pessoal que trabalha dentro da empresa, mas é 
remunerado por outras empresas. As informações referem-se à data de 31.12 do ano de referência da pesquisa. O 
pessoal ocupado é a soma do pessoal assalariado ligado e não ligado à atividade de Valor adicionado - variável 
derivada, obtida pela diferença entre o valor bruto da produção (VBP) e o consumo intermediário (CI). 
50 Valor das obras e/ou serviços da construção - entidades públicas - valor correspondente às obras e/ou serviços 
da construção quando o contratante ou comprador é entidade pública, isto é, algum órgão ou empresa 
subordinada aos governos federal, estadual ou municipal. Entidades privadas e/ou pessoas físicas - valor 
correspondente às obras e/ou serviços da construção quando o contratante ou comprador é entidade privada ou 
pessoa física. 
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potencial de enquadramento na Lei Complementar Federal 123/06), participam com quase 

metade dos investimentos públicos da construção civil. 

 

3.2.3 Análise do setor da construção civil por tipo de mercado de atuação de empresas 

 

A atuação das empresas de construção civil apresenta-se de forma significativa, tanto 

nas contratações privadas como nas demandas públicas. Nesta subseção, estão apresentados 

dados que demonstram a relativa participação nestes mercados. 

 

  

Figura 28 – Brasil: Participação das compras e/ou contratos firmados com as empresas da 
Indústria da Construção Civil, 2002-2008 
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Tabela 14 – Brasil: Valor de compras ou serviços de engenharia firmados com as empresas 

da Indústria da Construção Civil, 2002-2008 (em R$ 1.000,00) 

Categoria Contratante 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 1 a 4* 

Ent. 
Públicas 

    
1.766.181  

     
2.947.409  

    
3.855.655  

   
3.553.899  

      
2.947.320  

        
892.747  1.589.440 

Ent. 
Privadas 

    
4.105.988  

     
6.749.939  

    
5.676.891  

   
9.436.336  

      
7.046.274  

     
3.679.867  3.432.202 

Total     
5.872.169  

     
9.697.348  

    
9.532.546  

 
12.990.235  

      
9.993.594  

     
4.572.614  

      
5.021.642  

5 a 29* 

Ent. 
Públicas 

    
7.742.343  

     
3.886.408  

    
4.987.624  

   
5.184.446  

      
5.230.238  

     
5.855.875  6.900.741 

Ent. 
Privadas 

    
9.764.525  

     
9.490.975  

    
8.276.219  

   
9.784.304  

      
9.966.573  

   
13.779.526  14.860.981 

Total 
  

17.506.868  
   

13.377.383  
  

13.263.843  
 

14.968.750  
    

15.196.811  
   

19.635.401  
    

21.761.722  

30 ou 
mais* 

Ent. 
Públicas 

  
27.790.451  

   
23.383.685  

  
31.974.829  

 
30.776.804  

    
38.392.471  

   
43.938.525  59.141.200 

Ent. 
Privadas 

  
26.281.154  

   
28.895.180  

  
39.278.463  

 
39.230.233  

    
45.956.767  

   
57.470.803  68.204.409 

Total   
54.071.605  

   
52.278.865  

  
71.253.292  

 
70.007.037  

    
84.349.238  

 
101.409.328  

  
127.345.609  

Total 

Ent. 
Públicas 

  
37.298.975  

   
30.217.502  

  
40.818.108  

 
39.515.149  

    
46.570.029  

   
50.687.147  

    
67.631.381  

48,15% 40,10% 43,40% 40,33% 42,51% 40,35% 43,87% 

Ent. 
Privadas 

  
40.151.667  

   
45.136.094  

  
53.231.573  

 
58.450.873  

    
62.969.614  

   
74.930.196  

    
86.497.592  

51,85% 59,90% 56,60% 59,67% 57,49% 59,65% 56,13% 

Total 
  

77.450.642  
   

75.353.596  
  

94.049.681  
 

97.966.022  
  

109.539.643  
 

125.617.343  
  

154.128.973  
*Número de pessoas ocupadas. 
Fonte: PAIC. 

 

Através dos valores demonstrados na Tabela 15, pode-se observar a variação real dos 

investimentos51 na construção civil em nível nacional, tomando-se como referência o ano de 

2002, quando aponta para um incremento de 2,1% e 12,0% quando comparados os anos de 

2007 (Numero índice de 102,17) e 2008 (Numero índice de 112,05) respectivamente, porém, 

apresentando variações negativas nos anos intermediários de -16,6% (2003), -6,5% (2004), -

10,9% (2005), e -5,4% (2006). 

Nesta mesma Tabela 15, quando observadas particularmente sobre as compras e 

contratações efetuadas pelas entidades públicas, estas expressam variações negativas mais 

significativas nos anos de 2003 a 2006, de 30,6% (2003), 15,7% (2004), 25,4% (2005), 

16,51% (2006) e 14,40% (2007), revertendo para variação positiva de 2,1% em 2008 

(Numero índice de 102,10). 

 

                                                           
51 Para identificação da taxas de variação real dos investimentos na construção civil, utilizou-se o critério de 
deflação para 2002 dos valores disponibilizados no PAIC pelo Índice Nacional do Custo da Construção – INCC 
(apurado pela Fundação Getúlio Vargas) acumulado de janeiro a dezembro de cada ano. 
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Tabela 15 – Brasil: Número índice referente ao valor de compras e/ou serviços de engenharia 

firmados com as empresas da Indústria da Construção Civil, 2002-2008 

Categoria Contratante 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

 1 a 4* 
Ent. Públicas      100,00      142,95      168,08      141,61      111,58        31,84         50,67  

Ent. Privadas      100,00      140,82      106,45      161,74      114,75        56,45         47,07  

Total      100,00      141,46      124,98      155,68      113,80        49,05         48,15  

5 a 29* 
Ent. Públicas      100,00        43,00        49,60        47,13        45,17        47,64         45,17  

Ent. Privadas      100,00        83,26        65,26        70,52        68,25        88,89         68,25  

Total      100,00        65,46        58,33        60,17        58,04        70,65         69,99  

30 ou mais* 
Ent. Públicas      100,00        72,08        88,58        77,94        92,37        99,59       119,83  

Ent. Privadas      100,00        94,18      115,07      105,05      116,92      137,75       146,13  

Total      100,00        82,82      101,46        91,12      104,31      118,14       132,61  

Total 
Ent. Públicas      100,00        69,40        84,26        74,56        83,49        85,60       102,10  

Ent. Privadas      100,00        96,29      102,07      102,45      104,86      117,55       121,30  

Total      100,00        83,34        93,49        89,02        94,57      102,17       112,05  
*Número de pessoas ocupadas. 
Fonte: Cálculo efetuado pelo autor com dados extraídos do PAIC. 
 

 A relevãncia econômica da cadeia produtiva da construção civil, com maior 

participação das empresas de construção, evidencia a necessidade de uma adequada gestão 

financeira, como forma de reduzir a taxa de mortalidade e garantir o crescimento do setor. 

 Segmentando por porte, pode-se constatar a significativa participação de micro e 

pequenas empresas no total de empresas e na geração de empregos.   

 

3.3 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL ÀS PME’S DO SETOR DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

 

 Os dados apresentados na seção 3.2 evidenciam a importância das micro e pequenas 

empresas da construção civil na economia nacional e regional, obtendo reconhecimento do 

setor público através de políticas de incentivo ao crescimento do setor. 

Nesta seção, serão abordados os benefícios concedidos pelas principais leis que 

beneficiam diretamente o setor de estudo - Lei Complementar (Federal) nº 123/2006 e Lei 

Estadual nº 6.206/2007. 

 

3.3.1 Lei Complementar nº 123/2006 

 

A Lei Complementar nº 123/2006, publicada no Diário oficial da União em 15 de 

dezembro de 2006, também conhecida como Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas, 

fundamentada no artigo 146 da Constituição Federal, estabelece normas gerais relativas ao 
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tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas (ME) e empresas de 

pequeno porte (EPP) no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, devidamente registradas no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil 

de Pessoas Jurídicas, desde que atendam às seguintes exigências: I - no caso das ME, o 

empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, receita 

bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais); II - no caso das EPP, 

o empresário, a pessoa jurídica, ou a ela equiparada, que aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta superior a R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), considerando-se como receita bruta o 

produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço dos serviços 

prestados e o resultado nas operações em conta alheia (operações realizadas pela empresa em 

nome de terceiros, ex.: venda em consignação, intermediação de negócios, etc.), não incluídas 

as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos. 

No caso da cadeia da construção civil, ao vedar a inclusão de empresas de prestação de 

serviços de natureza técnica nos benefícios desta lei complementar, excepcionou-se as que 

têm por finalidade a construção de imóveis e obras de engenharia, inclusive que atuam nas 

subempreitadas. 

Dentre os benefícios destinados ao desenvolvimento das micro e pequenas empresa, 

destaca-se, para a fundamentação desta pesquisa, o inventivo nos processos licitatórios 

públicos conforme estabelece os artigos 47 e 48, Capítulo V, da Lei Complementar nº123/06 

abaixo: 

 

 Art. 47.  Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá 
ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e 
empresas de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico 
e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado 
na legislação do respectivo ente.  
Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no art. 47 desta Lei Complementar, a 
administração pública poderá realizar processo licitatório: 
I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 
pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 
reais);  
II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 
empresa de pequeno porte, desde que o percentual máximo do objeto a ser 
subcontratado não exceda a 30% (trinta por cento) do total licitado;  
III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 
contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 
aquisição de bens e serviços de natureza divisível.  
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§ 1º  O valor licitado por meio do disposto neste artigo não poderá exceder a 25% 
(vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil.  
§ 2º  Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do 
órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às 
microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.  

 

3.3.2 Lei Estadual nº 6.206/2007 

 

A Lei do Estado de Sergipe, publicada no Diário Oficial do Estado em 25 de setembro 

de 2007, estabelece normas acerca da concessão de tratamento diferenciado e simplificado 

para as microempresas e empresas de pequeno porte nas licitações públicas destinadas às 

aquisições de bens e serviços, no âmbito da Administração Pública Estadual. 

Para fins de enquadramento nesta Lei, consideram-se microempresas e empresas de 

pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade simples e o empresário, definidos nos 

termos do art. 3° da Lei Complementar (Federal) n° 123. 

Dentre os benefícios trazidos por esta lei, destacam-se: i) o direito das microempresas 

e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, de 

apresentarem documentação com restrição para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

que devem ser regularizados no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de 

notificação da irregularidade; e ii) preferência de contratação em caso de empate. Para este 

fim, a lei caracteriza com empate as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas 

de pequeno porte que sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 

classificada, desde que esta não tenha sido apresentada por outra microempresa ou empresa de 

pequeno porte. 

No atendimento às diretrizes facultadas da Lei Complementar (Federal) n° 123/2006 

aos estados e municípios, a lei estadual nº 6.206/07 regulamenta no que diz respeito a 

licitações públicas exclusivas às micro empresas e empresas de porte médio, conforme artigo 

citado abaixo, entretanto facultando a sua aplicabilidade. 

 

Art. 4º. Nos casos em que lhe for vantajoso ou em que não se verificar prejuízo ao 

conjunto ou complexo do objeto a ser contratado, a Administração Pública pode 

realizar procedimento licitatório:  

I - destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte nas contratações cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil 

reais);  
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II - em que seja exigida dos licitantes a subcontratação de microempresa ou de 

empresa de pequeno porte, desde que o percentual do objeto a ser subcontratado não 

seja inferior a 10% (dez por cento) e não exceda a 30% (trinta por cento) do total, 

para obras e serviços cujo valor previsto seja igual ou superior a R$ 1.500.000,00 

(um milhão e quinhentos mil reais);  

III - em que se estabeleça cota de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto para a 

contratação de microempresas e empresas de pequeno porte, em certames para a 

compra de bens e materiais, desde que o valor previsto seja igual ou superior a R$ 

160.000,00 (cento e sessenta mil reais) por item 

 §1°. A Administração deve motivar, previamente, a não-adoção do tratamento 

diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme requisitos 

indicados no caput deste artigo.  

§2°. Caso se comprove não existirem, no mínimo, 03 (três) fornecedores 

competitivos, enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, 

sediados local ou regionalmente, e capazes de cumprir as exigências estabelecidas 

para a contratação, não se concede o tratamento diferenciado de que trata este artigo.  

§3°. O valor licitado por meio do disposto neste artigo não pode exceder a 25% 

(vinte e cinco por cento) do total licitado em cada ano civil. 

 

Neste capítulo procurou-se descrever a cadeia produtiva da construção civil, 

particularizando a importância das empresas da construção por estarem no topo dessa cadeia, 

denotando ênfase no desenvolvimento econômico, através da produção e da geração do 

emprego e renda, caracterizando-se ainda, a significativa participação das micro e pequenas 

empresas neste segmento e as legislações incentivadoras da sua expansão. 

Norteado por esta importância econômica, propõe-se neste trabalho a realização de 

pesquisa sobre a liquidez financeira das empresas de construção civil atuantes no mercado de 

obras públicas do Estado de Sergipe  

No Capítulo IV serão apresentados os procedimentos metodológicos da pesquisa, 

assim como as análises de dados coletados das pequenas e médias empresas de construção 

civil realizados de forma individualizados e agrupados em clusters. 
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CAPÍTULO IV – ANÁLISE DE RESULTADOS DO SETOR DA CON STRUÇÃO 

CIVIL 

 

 Este capítulo inicia-se com a descrição da metodologia empregada na pesquisa, 

objetivando assegurar o rigor científico exigido para as análises e conclusões decorrentes. 

 Seguindo esta importante etapa do trabalho, serão apurados indicadores tendo como 

base as informações obtidas em documentos oficiais (Balanços Patrimoniais e Demonstrações 

dos Resultados dos Exercícios), registrados na Junta Comercial do Estado de Sergipe por 

empresas da indústria da construção civil atuantes no Estado de Sergipe. 

 Ainda buscando esclarecer a situação de liquidez financeira destas empresas para fins 

de subsidiar políticas públicas de fomento ao crescimento do setor, este capítulo descreve as 

análises em clusters de pequenas e médias empresas, utilizando-se de medidas estatísticas de 

separatrizes. 

 Tais análises pretendem contribuir com o entendimento da gestão financeira das micro 

e pequenas empresas, identificando suas capacidades de expansão operacional sob a 

permanência em situação de solvência.    

 

4.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

4.1.1 O método e as técnicas utilizadas 

 

A pesquisa caracteriza-se por ser descritiva, já que, por meio de análise de dados 

coletados, pretende definir características das empresas do segmento da indústria da 

construção civil. Segundo Silva (2008), as investigações descritivas são muito utilizadas em 

pesquisas econômicas e de administração. 

De acordo com Gil (1991, p. 39), “As pesquisas deste tipo tem como objeto primordial 

a descrição das características de determinada população ou fenômeno, ou, ainda, o 

estabelecimento de relações entre variáveis”, sendo corroborada esta afirmativa por 

Richardson (2007), no que se refere à descrição das características de um fenômeno.  

O método de pesquisa é dedutivo, porquanto parte da aplicação de um enunciado 

universal, transformando-se em um caso particular. 
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Quanto ao método de análise este é quantitativo, por utilizar cálculos na análise de 

seus resultados, sendo também uma pesquisa aplicada, direcionada para um setor específico. 

Segundo Richardson (2007, p. 70), o Método Quantitativo “[...] é frequentemente aplicado 

nos estudos descritivos [...]”. 

As técnicas utilizadas são a pesquisa bibliográfica, contando com livros, artigos e sites 

para a fundamentação teórica, e documental, por utilizar da análise dos Balanços Patrimoniais 

e Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios das empresas selecionadas.  

Tratando-se de uma investigação empírica, esta pesquisa enquadra-se como Estudo de 

Caso que tem como base um fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real (YIN, 

2001). As análises apresentadas referem-se a situações particulares do segmento da 

construção civil, não servindo como fonte de generalização para o comportamento de todos os 

demais setores econômicos. 

 

Perguntas que se espera sejam respondidas ao final desta pesquisa: 

 

1- A gestão financeira das pequenas empresas do segmento da Construção Civil do 

Estado de Sergipe, a partir das abordagens do Modelo de Análise Dinâmica, permite 

rápido crescimento comercial auferindo os benefícios da Lei Complementar (Federal) 

nº 123/2006 e Lei Estadual Nº 6.206/2007? 

2- Em quais tipologias do Modelo Dinâmico NCG e AE se enquadram os Balanços 

Patrimoniais das empresas de construção civil do Estado de Sergipe? 

3- Existe compatibilidade entre os resultados das análises financeiras efetuadas através 

dos índices tradicionais e os propostos pelo Modelo Dinâmico, das empresas de 

construção civil do Estado de Sergipe? 

4- As pequenas empresas possuem índices de desempenho financeiro (apurados através 

de índice-padrão) semelhantes às médias empresas? 

5- Existe a ocorrência do “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica 

entre as empresas de construção civil do Estado de Sergipe? 

 

4.1.2 Coleta de dados 
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Os dados coletados são de fonte primária, sendo extraídos pelo autor dos Balanços 

Patrimoniais e Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios (DRE’s) do período de 2007 a 

2009, que se encontram devidamente registrados na Junta Comercial do Estado de Sergipe, 

portanto caracterizando-se como um estudo longitudinal. 

Estes documentos referentes às demonstrações contábeis foram obtidos junto ao setor 

de cadastro e licitação da Companhia Estadual de Habitação e Obras Públicas - CEHOP, 

como também solicitados diretamente nas empresas parte das demonstrações do exercício de 

2009 que ainda não tinham sido encaminhados à CEHOP, ou de outros referentes aos 

exercícios de 2007 e 2008 já não mais existentes no referido cadastro.  

Quanto aos aspectos materiais estes são documentais, que tendem a acentuar os 

aspectos quantitativos, caracterizando-se como um procedimento de coleta de dados de 

natureza histórica, pois não receberam nenhum tratamento analítico (GIL, 1991). 

Caracteriza-se como um estudo não experimental (ex-post-facto), onde segundo 

Kerlinger (1979), ocorre quando não existe manipulação de dados, não havendo nenhuma 

tentativa deliberada de produzir efeitos, sendo as relações entre os fenômenos estudadas após 

a ocorrência dos mesmos, sem qualquer intervenção.  

O estudo de demonstrações contábeis por três anos seguidos permitirá verificar a 

existência do “Efeito Tesoura”, que, segundo Vieira (2005), “[...] a análise de tendência 

evidenciada por este indicador pode ser verificada ao longo de pelo menos três anos”. 

 

4.1.3 Amostra 

 

A pesquisa será realizada através de amostra não probabilística de empresas atuantes 

no segmento de construção de obras públicas, desde que estejam cadastradas na Junta 

Comercial de Sergipe e em atividade nos últimos três anos (2007, 2008 e 2009). 

Pode-se registrar a existência de 129 empresas constituídas sob a forma de Sociedade 

Limitada (LTDA) com cadastro atualizado na Companhia Estadual de Habitação e Obras 

Públicas, no período de 2007 a 2009, na condição de micro, pequena, média e grande 

empresa, de onde foram obtidos os casos a serem pesquisados. 
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As empresas selecionadas na amostra têm seus Balanços Patrimoniais52 e 

Demonstrações dos Resultados dos Exercícios elaboradas de acordo com as leis das 

sociedades por ações nºs 6.404/76 e 11.638/07, e estão classificadas como pequenas e médias 

empresas adotando-se a classificação da Lei Complementar nº 123/2006, Lei Federal 9.317 e 

Lei Estadual Nº 6.206, que define Microempresa - ME as que auferem, em cada ano-

calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 e Empresa de Pequeno Porte – 

EPP aquelas que aufiram, em cada ano-calendário, receita bruta superior a R$ 240.000,00 e 

igual ou inferior a R$ 2.400.000,00,  

Do total das 129 empresas cadastradas na Companhia Estadual de Habitação e Obras 

Públicas53 no período de 2007 a 2009, 20 (vinte) foram selecionadas para este estudo, tendo 

como critério a disponibilidade aos pesquisadores dos Balanços Patrimoniais e DRE’s, sendo 

6 (seis) pequenas empresas, ou seja, com limite de faturamento anual54 de até R$ 

2.400.000,00, e 14 (quatorze) médias empresas com faturamento anual superior a R$ 

2.400.000,00, de forma que serão analisados 60 (sessenta) Balanços Patrimoniais e 60 

(sessenta) Demonstrações do Resultado de Exercício.  

Em se tratando de empresas constituídas por quotas de capital limitado, dispensadas, 

portanto, de publicação de suas demonstrações contábeis, o critério de seleção das empresas 

deste estudo baseou-se na acessibilidade do pesquisador a esses demonstrativos dos exercícios 

estudados, considerando que parte foi obtida diretamente nas empresas. 

Sendo assim, a escolha das empresas foi efetuada de forma não probabilística, o que 

não permite a realização de inferências estatísticas, restringindo-se o estudo a um caráter 

meramente descritivo dos casos considerados. 

A escolha de um só segmento para a pesquisa permitirá uma melhor avaliação dos 

efeitos do planejamento financeiro sobre o resultado do setor, considerando o efeito 

                                                           
52 As sociedades limitadas estão dispensadas de auditoria independente de acordo com as Leis nºs 6.404/76 e 
11.638/07. 
53 Através da Lei nº 4.189, de 23 de dezembro de 1999, o Estado de Sergipe estabeleceu a Companhia Estadual 
de Habitação e Obras Públicas – CEHOP como executora de obras e serviços de engenharia com recursos do 
Tesouro do Estado, excetuando-se as obras e serviços de saneamento básico e as obras rodoviárias, que 
competem respectivamente a Companhia de Saneamento de Sergipe – DESO e ao Departamento de Estradas de 
Rodagem do Estado de Sergipe – DER/SE. 
54 Considera-se como receita bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria, o preço 
dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia (operações realizadas pela empresa em nome 
de terceiros, ex.: venda em consignação, intermediação de negócios, etc.), não incluídas as vendas canceladas e 
os descontos incondicionais concedidos. 
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comparativo da gestão financeira das empresas por porte de faturamento nos períodos do 

estudo. 

Entretanto, devem-se reconhecer as limitações deste estudo ao analisar o segmento 

através da seleção das empresas por critério de acessibilidade, e que os resultados obtidos não 

devem ser extrapolados para estudo em outros segmentos econômicos sem que haja 

adequação específica. 

 

4.1.4 Tratamento dos dados 

 

Para permitir a análise dos dados através do Modelo de Análise Dinâmica, as contas 

do ativo e passivo circulante foram reclassificadas, segundo sua natureza financeira ou 

operacional, sendo essa segregação essencial para o processo de construção de três 

indicadores: a Necessidade de Capital de Giro (NCG); o Capital de Giro (CDG) e o Saldo de 

Tesouraria (T). 

Utilizando-se das mesmas demonstrações contábeis originais, serão calculados os 

índices de Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Capital Circulante Líquido (CCL) 

dentro de uma visão convencional do capital de giro indicados por Santi e Olinquevitch 

(1995)55 como apropriados para análise do setor de construção civil. 

 Foram utilizados como valores referentes aos autofinanciamentos os Lucros Líquidos 

dos Exercícios registrados nos Demonstrativos dos Resultados dos Exercícios, considerando a 

não existência de distribuição de dividendos nas empresas estudadas, tendo em vista que todas 

são constituídas por quotas de capital limitado56. 

Em razão dos limites de faturamento previstos Lei Complementar nº 123/2006, para 

enquadramento das empresas como micro ou pequenas, terem sido estabelecidos em 2006 e 

perdurados sem ajustes até 2009, portanto coincidindo com o intervalo dessa pesquisa, os 

valores das contas dos Balanços Patrimoniais e das Demonstrações dos Resultados dos 

Exercícios, assim como os apurados da Necessidade de Capital de Giro (NCG); Capital de 

Giro (CDG); Saldo de Tesouraria (T) e Capital Circulante Líquido (CCL) não sofreram 

correções monetárias para efeitos de comparações, sendo utilizados nos seus valores originais. 

                                                           
55 De acordo com Santi e Olinquevitch (1995), os principais indicadores de análise financeira para o setor de 
construção civil são: Liquidez Corrente, Liquidez Seca, Liquidez imediata, Ebitda, Capital Circulante Líquido e 
Cobertura de Juros. 
56 Ver Figura 12. 
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Para identificação da liquidez das empresas estudadas, serão utilizados os indicadores 

ILNCG e ILAE, que terão suas análises associadas aos enquadramentos nas tipologias do 

modelo dinâmico.  

Por fim, serão analisadas as variáveis do modelo dinâmico de forma longitudinal por 

três anos (2007, 2008 e 2009), observando-se a ocorrência do “Efeito Tesoura”. 

Este estudo permitirá ainda a construção de um índice-padrão para cada agrupamento 

de empresas (pequenas e médias) através de medida estatística de separatrizes, como a 

mediana e conjunto de quartis, caracterizados, normalmente, pela média dos dados, seguindo 

as etapas de classificação das empresas por porte (pequenas e médias), cálculo dos índices 

financeiros de cada uma das empresas, agrupamento dos índices das diversas empresas por 

tipo (pequenas e médias), classificação dos índices em ordem crescente, e distribuição dos 

índices em quartis, para obter as escalas de avaliações e o padrão em si, que poderá ser 

representado pela mediana. 

A decisão em efetuar as análises agrupadas para entendimento do setor através das 

medianas foi motivada pelos elevados desvios-padrão apresentados. 

 

4.1.5 Descrição das ferramentas estatísticas 

 

Para a realização dos cálculos dos indicadores financeiros da análise tradicional: 

Liquidez Corrente (LC), Liquidez Geral (LG) e Capital Circulante Líquido (CCL), e dos 

indicadores do modelo dinâmico proposto por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003): Necessidade 

de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG), Saldo de Tesouraria (T), e dos indicadores 

ILNCG e ILAE, será utilizado o software Microsoft Excel. 

Os Balanços Patrimoniais e Demonstrações dos Resultados dos Exercícios (DRE’s) 

serão reclassificados também utilizando-se do software Microsoft Excel. 

As empresas com faturamento anual superior a R$ 2.400.000,00 são referenciadas 

nesta pesquisa como “Médias Empresas”, integrando o grupo “A” com denominações “A.1”, 

“A.2”,.... “A.14”, enquanto que as empresas com faturamento anual até o limite de R$ 

2.400.000,00, enquadradas na Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas) como microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP), 

designadas nesta pesquisa como “Empresa de Pequeno Porte” integram o grupo “B” com 

denominações “B.1”, “B.2”, ...., “B.6”. 
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4.2 RESULTADOS 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados e as análises obtidas através dos cálculos 

dos indicadores propostos pelos modelos tradicional e dinâmico, tanto individualizadas como 

segmentados em clusters formados por 14 médias empresas no Grupo “A” e 6 pequenas 

empresas no Grupo “B”. 

Inicialmente apresentam-se as análises agrupadas por categorias de pequenas e médias 

empresas necessárias para atingir os objetivos propostos nesta pesquisa, descrevendo em 

seguida as análises individualizadas das 20 empresas pesquisadas. 

 

4.2.1 Análise agrupada 

 

Para atingir os objetivos desta pesquisa no sentido de compreender o comportamento 

setorial da construção civil de forma a subsidiar políticas públicas ou empresariais, necessário 

se faz a realização de análises agrupadas das empresas selecionadas, priorizando a visão sobre as 

medianas, considerando as elevadas dispersões aferidas. 

Com estes resultados pode-se compreender melhor as estratégias financeiras utilizadas pelas 

empresas do segmento da construção civil, permitindo a adoção de políticas públicas alavancadoras 

desta atividade econômica. 

Inicia-se esta seção com as tabelas sintéticas dos enquadramentos das empresas nas tipologias 

do Modelo Dinâmico NCG (Necessidade de capital de Giro) e AE (Ativo Econômico). 

Conforme se observa através das variáveis do Modelo Dinâmico NCG dispostos na Tabela 16, 

dos 42 exercícios financeiros estudados das médias empresas, 32 estão enquadrados no Perfil II, 

denotando concentração de solidez financeira. Quando efetuada esta mesma análise para as pequenas 

empresas, dos 18 exercícios estudados, percebe-se que 8 enquadram-se no Perfil I e 10 no Perfil II, 

denotando excelente ou sólida situação de liquidez. 

 

 

 

 

 

 

 



129 

 

   

 

Tabela 16 - Perfis financeiros das empresas - Modelo Dinâmico NCG 

Empresas Número de ocorrências do perfil57 nos anos 2007, 2008 e 2009 Perfil Final 2009 
I II III IV V VI 

Médias Empresas 
A.1 - 3 - - - - II 
A.2 1 2 - - - - I 
A.3 - 3 - - - - II 
A.4 1 1 1 - - - I 
A.5 1 2 - - - - II 
A.6 - - 3 - - - III 
A.7 - 3 - - - - II 
A.8 2 1 - - - - I 
A.9 - 3 - - - - II 
A.10 - 3 - - - - II 
A.11 1 2 - - - - I 
A.12 - 3 - - - - II 
A.13 - 3 - - - - II 
A.14 - 3 - - - - II 
Total 6 32 4 - - - - 

Pequenas Empresas 
B.1 2 1 - - - - I 
B.2 - 3 - - - - II 
B.3 3 - - - - - I 
B.4 - 3 - - - - II 
B.5 - 3 - - - - II 
B.6 3 - - - - - I 

Total 8 10 - - - - - 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quando analisada a Tabela 17 contendo os resultados das variáveis do Modelo Dinâmico AE, 

observa-se que dos 42 exercícios financeiros estudados das médias empresas, 35 estão enquadrados no 

Perfil D, denotando concentração de solidez financeira. Quando efetuada esta mesma análise para as 

pequenas empresas, dos 18 exercícios estudados, percebe-se que 12 enquadram-se no Perfil D e 6 no 

Perfil G, denotando, assim como as médias empresas, solidez financeira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
57 Perfil I – Excelente; Perfil II – Sólido; Perfil III – Insatisfatório; Perfil IV - Alto Risco; Perfil V - Muito Ruim; 
Perfil VI - Péssimo 
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Tabela 17 - Perfis financeiros das empresas - Modelo Dinâmico AE 
Empresas Número de ocorrências do perfil58 nos anos 2007, 2008 e 2009  Perfil Final 2009 

A B C D E F G 
Médias Empresas 

A.1 - - - 3 -  - D 
A.2 - - - 3 -  - D 
A.3 - - - 3 -  - D 
A.4 1 - - 2 -  - D 
A.5 - - - 3 -  - D 
A.6 3 - - - -  - A 
A.7 - - - 3 -  - D 
A.8 - - - 2 -  1 G 
A.9 - - - 3 -  - D 
A.10 - - - 3 -  - D 
A.11 - - - 3 -  - D 
A.12 - - - 3 -  - D 
A.13 - - 2 1 -  - D 
A.14 - - - 3 -  - D 
Total 4 - 2 35 -  1 - 

Pequenas Empresas 
B.1 - - - 2  - 1 D 
B.2 - - - 3  - - D 
B.3 - - - -  - 3 G 
B.4 - - - 3  - - D 
B.5 - - - 3  - - D 
B.6 - - - 1  - 2 D 

Total - - - 12  - 6 - 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Na análise do comportamento temporal dos exercícios estudados, pode-se constatar 

pelos perfis financeiros das médias empresas identificados pelo Modelo Dinâmico NCG, 

dispostas na Tabela 18, comportamento semelhante nos exercícios 2007 e 2008, apresentando 

sutil melhoria de liquidez quando três dessas empresas incorporam-se ao Perfil I no exercício 

de 2009. 

 Esta mesma análise efetuada para as pequenas empresas com base nos dados da 

Tabela 18, indica que não houve alterações significativas de liquidez ao longo do tempo, 

apresentando apenas uma empresa que migrou do Perfil I para o Perfil II em 2008. 

  

 

 

 

                                                           
58 Perfil A - Atenção Cuidadosa; Perfil B - Situação Inadequada de Liquidez; Perfil C - Requer Monitoramento; 
Perfil D - Solidez Financeira; Perfil E - Riscos Relevantes; Perfil F - Requer Monitoramento; Perfil G - Solidez 
Financeira 
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Tabela 18- Perfis financeiros das empresas - Modelo Dinâmico NCG, por ano 

Ano Tipo 
Número de ocorrências do perfil 

Total 
I II III IV V VI 

2007 
ME 1 11 2 - - - 14 
PE 3 3 - - - - 6 

2008 
ME 1 12 1 - - - 14 
PE 2 4 - - - - 6 

2009 
ME 4 9 1 - - - 14 
PE 3 3 - - - - 6 

Total - 14 42 4 - - - 60 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em análise semelhante efetuada com as médias empresas identificados pelo Modelo 

Dinâmico AE, dispostas na Tabela 19, pode-se constatar que não houve mudanças 

significaticas ao longo dos três exercícios estudados, apresentando somente uma empresa que 

migrou do Perfil A para o Perfil G em 2008. 

 Esta mesma análise efetuada para as pequenas empresas com base nos dados da 

Tabela 19, indica que não houve alterações significativas ao longo do tempo, mantendo-se a 

mesma situação de liquidez nos três exercício pesquisados. 

 

Tabela 19 - Perfis financeiros das empresas - Modelo Dinâmico AE, por ano 

Ano Tipo 
Número de ocorrências do perfil Total 

A B C D E F G  

2007 
ME 2 - 1 11 - - - 14 
PE - - - 3 - - 3 6 

2008 
ME 1 - 1 12 - - - 14 
PE - - - 4 - - 2 6 

2009 
ME 1 - - 12 - - 1 14 
PE - - - 5 - - 1 6 

Total - 4 - 2 47 - - 7 60 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A análise agrupada da estrutura financeira das médias empresas, efetuada através das 

medianas informadas na Tabela 20, apresenta o CDG positivo, NCG positiva e T positivo nos 

três exercícios, revelando uma posição financeira sólida, por enquadrar-se na tipologia “II” do 

Modelo dinâmico NCG. Nesta tipologia, o saldo de tesouraria positivo permite enfrentar 

aumentos temporários da necessidade de capital de giro, por caracterizar-se como aplicadora 

líquida de curto prazo. Nesta situação o capital de giro é suficiente para bancar as 

necessidades de capital de giro e ainda proporcionar aplicações em ativos financeiros, 
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garantindo relativa liquidez à empresa, enquanto que o Ativo Econômico – AE, como 

necessidade permanente e de longo prazo, encontra-se financiado totalmente pelo Patrimônio 

Líquido – PL nos três exercícios, sendo esta fonte de recursos compatível por ser de longo 

prazo. 

 

Tabela 20 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico NCG - Médias empresas59 

 

2007 2008 2009 

CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE 

Mediana 924.483 483.940 680.806 950.275 1.281.883 621.030 644.827 1.476.755 2.240.418 859.000 1.375.121 1.867.593 

Média 1.616.238 881.389 734.849 1.361.384 1.894.230 1.117.337 766.832 1.970.622 2.661.172 1.122.862 1.538.307 2.259.684 

Desvio-padrão 1.763.405 1.145.386 781.636 1.379.092 1.411.443 1.085.927 698.957 1.491.821 1.849.469 1.224.962 1.320.696 1.815.804 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta situação também fica demonstrada na análise agrupada das pequenas empresas, 

através das medianas da Tabela 21, por apresentar o mesmo enquadramento na tipologia 

acima definida nos exercícios de 2008 e 2009. Registra-se, entretanto, o enquadramento das 

pequenas empresas, no exercício de 2007, na tipologia “I”, considerada excelente situação 

financeira por apresentar a NCG negativa gerando um fluxo financeiro negativo, com perda 

de performance nos exercícios seguintes. 

 

Tabela 21 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico NCG - Pequenas empresas60 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A análise financeira no Modelo Dinâmico AE das médias empresas efetuada com base 

nos dados da Tabela 22 indica em todos os exercícios a tipologia “D”, ao apresentar o Ativo 

Econômico, Saldo de Tesouraria, Exigível a Longo Prazo e Patrimônio Líquido positivos, 

representando solidez financeira ao financiar a totalidade do Ativo econômico – AE somente 

                                                           
59 Tabela analítica no Apêndice Q. 
60 Tabela analítica no Apêndice Q. 

 

2007 2008 2009 

CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE 

Mediana 399.579 -8.748 315.540 -5.832 415.514 22.334 396.888 56.691 880.931 11.702 663.122 40.456 

Média 433.365 11.883 421.482 79.124 577.473 48.674 528.799 125.098 962.288 230.101 732.187 1.238.711 

Desvio-padrão 176.950 193.803 330.264 247.460 306.153 201.066 420.793 253.680 517.375 455.188 587.048 2.644.465 
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com recursos de longo prazo, através da composição de recursos próprios – PL e de terceiros, 

gerando ainda excedente transferido para o saldo de tesouraria - T. 

 

Tabela 22 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico AE - Médias empresas61 

 

2007 2008 2009 

ELP PL AE ELP PL AE ELP PL AE 

Mediana 29.189 1.299.001 950.275 109.076 2.064.510 1.476.755 81.200 3.422.928 1.867.593 

Média 260.530 1.835.703 1.361.384 381.042 2.356.412 1.970.622 370.086 3.427.905 2.259.684 

Desvio-
padrão 

469.375 1.970.862 1.379.092 533.360 1.876.203 1.491.821 535.061 2.299.300 1.815.804 

Fonte: Elaboração própria 
 

Com relação aos dados das pequenas empresas dispostos na Tabela 23, evidencia-se a 

tipologia “G” por apresentar as variáveis positivas, com exceção do Ativo Econômico do ano 

de 2007, entretanto esta tipologia também demonstra solidez financeira, por financiar suas 

atividades utilizando-se de recursos de longo prazo, canalizando integralmente as aplicações 

de curto prazo no Saldo de Tesouraria - T. 

 

Tabela 23 – Variáveis de análise do Modelo Dinâmico AE - Pequenas empresas62 

 

 
 
 
 
 

Fonte: Elaboração própria. 
 

A análise do financiamento da variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) das 

médias empresas aponta para a capacidade de autofinanciamento, situação ideal prevista no 

Modelo de Análise Dinâmica, podendo-se observar as variações de R$ 137.090,00 no 

exercício de 2008 (R$ 621.030,00 (2008) e R$ 483.940,00 (2007)) e de R$ 237.970,00 no 

exercício de 2009 (R$ 859.000,00 (2009) e R$ 621.030,00 (2008)) da Tabela 20, sendo 

financiado pelos resultados operacionais de R$ 739.626,00 e R$ 1.493.030 respectivamente, 

apresentados na Tabela 26. 

                                                           
61 Tabela analítica no Apêndice R. 
62 Tabela analítica no Apêndice R. 

 

2007 2008 2009 

ELP PL AE ELP PL AE ELP PL AE 

Mediana - 517.659 - 5.832 - 587.385 56.691 - 961.611 40.456 

Média - 500.606 79.124 - 653.897 125.098 - 984.057 1.238.711 

Desvio-padrão - 212.029 247.460 - 308.908 253.680 - 466.187 2.644.465 
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Quando analisadas as pequenas empresas, estas apresentam o mesmo comportamento 

das médias no exercício de 2008, com variações de R$ 13.586,00 (R$ 22.334,00 (2008) e R$ -

8.748,00 (2007)), conforme dados da Tabela 21, sendo financiado pelos resultados 

operacionais de R$ 104.334,00 informados na tabela 27, enquanto que no exercício de 2009 

houve uma redução da Necessidade de Capital de Giro para R$ 11.702,00, quando apresentou 

ainda resultado operacional positivo de R$ 319.517,00. 

A situação de solidez financeira, tanto das médias como das pequenas empresas, está 

demonstrada também através da análise do Ativo Econômico (AE), por este estar sendo 

financiado totalmente com Recursos Próprios (PL), portanto recursos de longo prazo, gerando 

ainda excedente transferido para o Saldo de Tesouraria (T). 

Das 20 empresas estudadas neste trabalho, apenas 9 recorreram a empréstimos de 

longo prazo em pelo menos um exercício, e todas elas classificadas na categoria de “médias 

empresas”.  

Por conseguinte, esta informação sugere que as pequenas empresas não adotam a 

estratégia de utilização de recursos de terceiros de longo prazo para financiar suas atividades 

operacionais, preferindo recursos do capital próprio ou empréstimos de curto prazo. 

Através das medianas da relação dos recursos de curto prazo com a Necessidade de 

Capital de Giro - NCG, (0,68; 0,66; 1,26), e com o total das aplicações da empresa (AE), 

(0,59; 0,33; 0,34) das médias empresas, conforme demonstrado na Tabela 24, constata-se o 

saldo de tesouraria positivo na maioria das empresas estudadas, com possibilidade de 

financiar aumentos da necessidade de capital de giro, considerando que as necessidades 

existentes estão sendo totalmente financiadas com recursos de longo prazo do CDG. Este 

mesmo comportamento é observado quando a análise se refere aos recursos do Ativo 

econômico.  

 

Tabela 24 - Indicadores de liquidez da análise dinâmica - Médias empresas63 

 
2007 2008 2009 

ILNCG ILAE ILNCG ILAE ILNCG ILAE 

Mediana 0,68 0,59 0,66 0,33 1,26 0,34 

Média 1,98 0,93 2,22 0,73 11,28 3,38 

Desvio-padrão 2,57 1,32 3,59 1,37 33,84 7,18 

Fonte: Elaboração própria 
 

                                                           
63 Tabela analítica no Apêndice R. 
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Quando analisadas as medianas das pequenas empresas da Tabela 25, observa-se 

excelente relação dos recursos de curto prazo do Saldo de Tesouraria com a Necessidade de 

Capital de Giro - NCG, (4,83; 5,76; 8,49), e com o total das aplicações da empresa (AE), 

(5,37; 7,05; 13,52), com comportamento crescente ao longo dos exercícios, demonstrando 

através destes indicadores liquidez superior aos apresentados pelas médias empresas.  

Registra-se tambem, que todas as pequenas empresas estudadas apresentaram Saldos 

de Tesouraria positivo, reforçando a liquidez desta categoria. 

Portanto, os Indicadores de Liquidez com base na Necessidade de Capital de Giro e de 

Liquidez com base no Ativo Econômico confirmam a sólida situação do setor. 

 

Tabela 25 - Indicadores de liquidez da análise dinâmica - Pequenas empresas64 

 
2007 2008 2009 

ILNCG ILAE ILNCG ILAE ILNCG ILAE 

Mediana 4,83 5,37 5,76 7,05 8,49 13,52 

Média 3,98 4,64 11,76 6,54 1.342,35 10,65 

Desvio-padrão 2,63 3,57 15,76 5,46 3.271,44 8,63 

Fonte: Elaboração própria 
 

As representações gráficas dos dados analíticos dos indicadores NCG e AE estão 

apresentados nos Gráficos 29 e 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
64 Tabela analítica no Apêndice R. 
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Figura 29 - Gráfico Boxplot dos Índices de Liquidez NCG das Médias e Pequenas Empresas 
dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

 

Figura 30 - Gráfico Boxplot dos Índices de Liquidez AE das Médias e Pequenas Empresas 
dos exercícios 2007, 2008 e 2009 

 

Ao apresentar através da Tabela 26 as medianas do Capital Circulante Líquido 

positivo nos três exercícios, com os ativos circulantes superiores aos passivos circulantes em 

R$ 924.482,00 (2007), R$ 1.281.882,00 (2008) e R$ 2.240.418,00 (2009), as médias 
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empresas demonstram ser financiadas com recursos de longo prazo, portanto em situação 

confortável de folga financeira em determinado momento do tempo. Esta situação, na visão de 

Assaf Neto e Silva (2009, p. 27), torna menos arriscada a política de capital de giro da 

empresa. 

Esta mesma condição também se observa com relação a pequenas empresas quando 

analisados os dados da Tabela 27, quando apresentam um Capital Circulante Líquido positivo 

nos três exercícios de R$ 399.579,00 (2007), R$ 415.514,00 (2008) e R$ 880.931,00 (2009). 

Ainda utilizando-se dos dados das Tabelas 26 e 27, observa-se que na análise agrupada 

efetuada através das medianas dos indicadores tradicionais – ILC (5,20; 4,80; 7,91) e ILG 

(3,77; 2,43; 3,14) das médias empresas (Tabela 26), e do ILC (6,63; 6,70; 9,96 ) e ILG (6,63; 

6,70; 6,98) das pequenas empresas (Tabela 27), confirmam a sólida situação financeira do 

setor sob a ótica da liquidez, ao apresentar em todos os três exercícios, capacidade de saldar 

seus compromissos de curto prazo. Também neste quesito, as pequenas empresas apresentam 

melhor situação de liquidez que as médias empresas. 

As representações gráficas dos dados analíticos dos indicadores ILC e ILG estão 

apresentados nos Gráficos 31 e 32. 

 

Figura 31 - Gráfico Boxplot dos Índices de Liquidez Corrente das Médias e Pequenas 
Empresas nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 
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Figura 32 - Gráfico Boxplot dos Índices de Liquidez Geral das Médias e Pequenas Empresas 
nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

 

Os autofinanciamentos apresentados nas Tabelas 26 e 27, representado pelo resultado 

líquido operacional tanto das médias como das pequenas empresas, obtiveram valores 

positivos nos três exercícios estudados, contribuindo para evitar o Efeito Tesoura com o 

devido planejamento da evolução do Saldo de Tesouraria, e suficientes para financiar os 

aumentos da Necessidade de Capital de Giro. 

 

Tabela 26 - Indicadores de liquidez da análise tradicional - Médias empresas65 

 
2007 2008 2009 

CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. 

Mediana 924.482 5,20 3,77 219.529 1.281.882 4,80 2,43 739.626 2.240.418 7,91 3,14 1.493.030 

Média 1.616.238 8,91 7,67 543.211 1.894.230 9,04 7,55 998.541 2.661.171 12,81 10,72 1.707.906 

Desvio-padrão 1.763.405 9,62 9,80 697.246 1.411.443 16,28 16,54 808.311 1.849.469 25,85 26,40 1.044.621 

Fonte: Elaboração própria. 

 

                                                           
65 Tabela analítica no Apêndice R. 
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Tabela 27 – Indicadores de liquidez da análise tradicional - Pequenas empresas66 

 
2007 2008 2009 

CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. 

Mediana 399.579 6,63 6,63 149.370 415.514 6,70 6,70 104.334 880.931 9,96 6,98 319.517 

Média 433.365 10,11 10,11 148.550 577.473 9,30 9,30 142.827 962.288 10,33 7,71 407.379 

Desvio-padrão 176.950 8,04 8,04 78.276 306.153 6,78 6,78 228.575 517.375 6,22 6,19 326.329 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Quando comparados os quartis dos indicadores apurados nos três exercícios eleitos na 

pesquisa, por categoria de empresas estudadas (médias e pequenas), constata-se-se através das 

Tabelas 28 e 29, que 75% das médias empresas apresentam a relação de recursos de curto 

prazo com a necessidade de capital de giro acima de 0,35, enquanto que nas pequenas 

empresas a relação é maior, de 1,91, revelando maior liquidez das pequenas empresas quando 

comparadas às médias empresas desta pesquisa. 

Ainda com base nos dados das Tabelas 28 e 29, semelhante posição apresenta-se com 

a relação dos recursos de curto prazo com o Ativo Econômico, com 75% das médias empresas 

apontando a relação de recursos de curto prazo com o Ativo Econômico acima de 0,24, 

enquanto que nas pequenas empresas a relação é tambem maior, de 0,76. 

Quando analisados os indicadores tradicionais das tabelas acima citadas, fica 

demonstrado que 75% das médias empresas apresentam a relação de liquidez corrente acima 

de 2,62,  enquanto que nas pequenas empresas a relação é maior, de 5,38. Semelhante posição 

apresenta-se com a relação a liquidez geral, com 75% das médias empresas apresentando este 

indicador acima de 1,66,  enquanto que nas pequenas empresas a relação é tambem maior, de 

4,52. 

Fundamentado na teoria da análise tradicional de que indicadores acima de “1” 

representam a capacidade de saldar todos os compromissos de curto prazo quando observado 

no Indicador de Liquidez Corrente, e do Ativo Total quando obeservado no Indicador de 

Liquidez Geral, aponta-se nos valores acima excelente situação financeira sob a ótica da 

estratégia de curto prazo das medias empresas, e ainda, em melhor condição, das pequenas 

empresas. 

 

 

                                                           
66 Tabela analítica no Apêndice R. 
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Tabela 28 - Quartis apurados nas 14 médias empresas nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

ILNCG ILAE ILC ILG 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 

0,35 0,77 3,72 0,24 0,36 0,76 2,62 5,20 8,57 1,66 3,60 5,73 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela 29 - Quartis apurados nas 6 pequenas empresas nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 

ILNCG ILAE ILC ILG 

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3 

1,91 6,02 8,62 0,76 6,66 10,97 5,38 7,05 14,91 4,52 6,70 10,79 

Fonte: Elaboração própria 
 

A análise agrupada efetuada através das medianas e dos quartis dos indicadores 

apurados nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, tanto das médias como das pequenas empresas 

selecionadas neste estudo, apontam para uma saudável situação financeira tanto nos 

indicadores do modelo dinâmico como nos tradicionais. 

A partir das seções 4.2.2 e 4.2.3, procura-se efetuar a análise individualizada das 

empresas selecionadas para esta pesquisa, objetivando obter, através deste estudo de caso, 

conhecimento específico das estratégias financeiras adotadas por essas entidades integrantes 

do Construbusiness sergipano. 

 

4.2.2 Análise dos dados individualizados referentes a médias empresas 

 

A análise das variáveis e indicadores deste item refere-se a 14 empresas estudadas 

neste trabalho, cujo faturamento anual é superior a R$ 2.400.000,00 em pelo menos um dos 

exercícios entre 2007 e 2009, conforme demonstrado na Tabela 30, não se enquadrando, 

portanto, na categoria de “pequenas empresas” previstas na Lei Complementar nº 123/2006 

(Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas). 
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Tabela 30 - Quadro demonstrativo do faturamento anual das médias e grandes empresas 

Empresas 2007 2008 2009 

A.1 1.923.505 4.850.116 2.027.970 

A.2 4.914.811 8.780.750 10.543.293 

A.3 4.877.086 12.003.306 19.213.094 

A.4 2.434.165 5.216.617 11.142.014 

A.5 5.187.264 4.306.604 3.576.790 

A.6 1.451.191 2.584.463 4.307.374 

A.7 8.526.585 7.147.279 10.753.994 

A.8 2.235.176 2.370.835 3.235.801 

A.9 850.154 246.479 7.688.318 

A.10 5.603.616 10.998.927 15.999.946 

A.11 1.659.789 2.178.885 6.186.957 

A.12 3.726.359 9.918.525 9.188.333 

A.13 1.022.043 2.248.726 4.069.560 

A.14 337.455 921.064 2.591.914 

 

As estruturas financeiras das empresas A.1, A.3, A.7, A.9, A.10, A.12, A 13, e A.14 

apresentam os CDG’s, NCG’s e T’s positivos nos três exercícios, revelando uma posição 

financeira sólida. O saldo de tesouraria positivo permite enfrentar aumentos temporários da 

necessidade de capital de giro. Nesta situação o capital de giro é suficiente para bancar as 

necessidades de capital de giro e ainda proporcionar aplicações em ativos financeiros, 

garantindo relativa liquidez à empresa. 

Com exceção das empresas A.4 e A.6, as demais evidenciaram os CDG’s e o T’s 

positivos em todos os exercícios, entretanto, apresentando em alguns exercícios as NCG’s 

negativas: A.2 (2009), A.4 (2009), A.5 (2007), A.8 (2008 e 2009) e A.11 (2009). Nestas 

situações, as empresas apresentam em algum exercício um ciclo financeiro negativo, 

encontrando-se em excelente situação, demonstrando melhor situação de liquidez que as 

anteriores. Esta ocorrência é verificada com pouca freqüência, sendo observada em empresas 

atuantes de segmentos que compram a prazo e vendem a vista. 

Encontrou-se somente o T negativo no exercício de 2007 da empresa A.4, revelando 

uma empresa inicialmente em desequilíbrio financeiro, apesar de dispor de CDG positivo, 

apresentando insuficiência de fundos de longo prazo para o financiamento de suas 

necessidades de capital de giro, utilizando-se, assim, de créditos de curto prazo. Entretanto, a 

análise desta empresa nos exercícios seguintes, demonstradas pelos CDG’s positivos em 2008 
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e 2009 e da NCG positiva em 2008 e negativa em 2009, identifica uma melhora significativa 

na sua capacidade para enfrentar necessidades temporárias de capital de giro. 

Quando analisadas sob a ótica do Ativo Econômico (AE), as estruturas financeiras das 

empresas A.1, A.2, A.3, A.5, A.7, A.9, A.10, A.11, A.12, e A.14 indicam solidez financeira 

ao enquadrarem-se na tipologia “D” do modelo dinâmico com os AE’s, ELP’s, PL’s e T’s 

positivos nos três exercícios. Ressalta-se, entretanto, que os Balanços Patrimoniais das 

empresas A.1, A.3, A.4, A.12 e A.14 não registraram em nenhum dos três exercícios 

escrituração no ELP, apresentando situação não prevista na tipologia (todos os 7 tipos 

contemplam ELP’s positivos), sendo a ausência de endividamento de longo prazo destas 

empresas considerada neste trabalho como melhoria adicional ao tipo D (Solidez financeira). 

Este enquadramento aponta que as empresas operam com o financiamento do Ativo 

Econômico somente com recursos de longo prazo, através de capital próprio e/ou de terceiros, 

gerando ainda excedente transferido para o saldo de tesouraria. 

Apesar de apresentar o AE negativo em 2008, a empresa A.8 demonstrou situação 

semelhante de solidez financeira, enquadrando-se na tipologia “G” neste exercício e “D” nos 

demais, comparando-se em solidez financeira às empresas citadas no parágrafo anterior. 

Situação financeira confortável também está demonstrada pela empresa A.13, por 

dispor de recursos de longo prazo de terceiros (ELP) suficientes para financiar o Ativo 

Econômico (AE), o Patrimônio Líquido (PL) negativo e aplicações no Saldo de Tesouraria 

(ST) nos exercícios de 2007 e 2008. Entretanto, ao operar sem recursos próprios (PL 

negativo), exige-se monitoramento da dívida, que com o tempo será transformada de longo 

prazo para o curto prazo. 

Ainda sob este aspecto, a situação apresentada em 2007 pela empresa A.4 aponta para 

uma atenção cuidadosa, considerando que o Ativo Econômico (AE) está sendo financiado por 

recursos de longo prazo – Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido (PL), mas 

também com recursos de curto prazo do Saldo de Tesouraria (T). Nos exercícios seguintes ( 

2008 e 2009 ), a empresa enquadrou-se na situação de solidez financeira, demonstrada pelo 

financiamento do Ativo Econômico (AE) totalmente com Recursos Próprios (PL), portanto 

recursos de longo prazo, gerando ainda excedente transferido para o saldo de Tesouraria (T). 

A única situação crítica foi observada na empresa A.6, quando apresenta o AE, ELP e 

PL positivos e T negativo nos três exercícios estudados, indicando o seu enquadramento na 

tipologia “A”, requerendo uma atenção cuidadosa na sua gestão financeira, considerando que 
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o AE está sendo financiado tanto por recursos de longo prazo (ELP e PL), com também por 

recursos de curto prazo do Saldo de Tesouraria. 

Quando analisadas sob a ótica dos indicadores tradicionais da Liquidez Corrente, 

Liquidez Geral e Capital Circulante Líquido, pôde-se constatar situação favorável de liquidez 

das médias empresas ao revelar, em todas elas, ILC e ILG maiores que 1 e CCL positivo, 

indicando capacidade para financiar suas necessidades de capital de giro, demonstrando ainda 

percentual de imobilização do Patrimônio Líquido menor que 100%. 

Com exceção da empresa A.6, a análise gráfica das variáveis Necessidade de Capital 

de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Saldo de Tesouraria (T), Apêndice N, das demais 

médias empresas estudadas neste trabalho, demonstram que estas não estão enquadradas na 

situação denominada “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, não 

apresentando, portanto, desequilíbrio econômico-financeiro que leve a um processo de 

insolvência, falência. 

Nas análises gráficas efetuadas sob a ótica do Ativo Econômico (AE), Apêndice P, 

ainda sob a exceção da empresa A.6, o Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido 

(PL) representando os Recursos de Longo Prazo, Ativo Econômico(AE) e Saldo de 

Tesouraria (T), indicam que estas empresas não estão enquadradas na situação denominada 

“Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, não apresentando, portanto, 

deterioração da sua saúde financeira. 

O reflexo da situação crítica já mencionada da empresa A.6 evidencia-se na análise 

gráfica das variáveis Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Saldo 

de Tesouraria (T), indicando o seu enquadramento na situação denominada “Efeito Tesoura” 

previsto no Modelo de Análise Dinâmica na variação dos exercícios 2007-2008, 

apresentando, portanto, desequilíbrio econômico-financeiro que pode levar a um processo de 

insolvência, falência. Entretanto, a variação observada nos exercícios 2008-2009 indica uma 

reversão deste processo de desequilíbrio com a elevação do Capital de Giro (CDG) em maior 

proporção que a Necessidade de Capital de Giro (NCG). 

Este mesmo comportamento pode ser observado em relação ao Ativo Econômico 

(AE), quando a análise gráfica das variáveis Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio 

Líquido (PL) representando os Recursos de Longo Prazo, Ativo Econômico(AE) e Saldo de 

Tesouraria (T) dos exercícios 2007-2008, indica que a empresa está enquadrada na situação 

denominada “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, apresentando, 
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portanto, deterioração da sua saúde financeira. Entretanto, a variação observada nos 

exercícios 2008-2009 indica uma reversão deste processo de desequilíbrio com a elevação dos 

Recursos de Longo Prazo em maior proporção que o Ativo econômico (AE). 

Os Indicadores de Liquidez com base na Necessidade de Capital de Giro e de Liquidez 

com base no Ativo Econômico, Apêndice L, confirmam a sólida situação de liquidez das 

médias empresas estudadas (com exceção da empresa A.6), conforme demonstrado através da 

relação dos recursos de curto prazo com a Necessidade de Capital de Giro - NCG, como 

também com o total das aplicações da empresa (AE), demonstrando melhoria de ambos os 

indicadores entre os exercícios 2007-2009 para as empresas A.1, A.2, A.4, A.8, A.11 e A.12.  

Nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, as empresas A.1, A.2, A.3, A.5, A.7, A.8, A.9, 

A.10, A.11, A.12 e A.14 apresentaram Capital de Giro – CDG suficiente para suprir toda a 

Necessidade de Capital de Giro – NCG, apresentando Saldo de Tesouraria – T positivo, 

situação que reflete a condição de aplicadora líquida de curto prazo, enquanto que o Ativo 

Econômico – AE, como necessidade permanente e de longo prazo, encontra-se financiado 

totalmente pelo Patrimônio Líquido – PL. Ressalta-se entretanto, que as empresas A.2, A.5, 

A.8 e A.11 não apresentaram necessidade de capital de giro nos exercícios de 2009, 2007, 

2008 e 2009, e 2009 respectivamente, enquanto que a empresa A.8 apresentou o Ativo 

Econômico – AE negativo em 2009. 

Apesar do financiamento total do Ativo Econômico pelo Patrimônio Líquido nos 

exercícios de 2007 e 2009, em 2008 a empresa A.1 utilizou-se dessa fonte de financiamento 

de forma parcial, cuja diferença encontra cobertura no Saldo de Tesouraria - T. 

Na análise da empresa A.4, observa-se que o Capital de Giro – CDG supre toda a 

Necessidade de Capital de Giro – NCG do exercício de 2008, demonstrando não haver 

necessidade de capital de giro para o exercício de 2009, apresentando Saldo de Tesouraria – T 

positivo, situação que reflete a condição de aplicadora líquida de curto prazo, enquanto que 

para o exercício de 2007 a empresa não apresentou recursos de Capital de Giro suficientes 

para financiar a necessidade de recursos para capital de giro, recorrendo a recursos de curto 

prazo, enquadrando na condição de captadora líquida de curto prazo. Por sua vez, o Ativo 

Econômico – AE, como necessidade permanente e de longo prazo, encontra-se financiado 

totalmente pelo Patrimônio Líquido – PL nos exercícios de 2008 e 2009, enquanto que para o 

exercício de 2007 a empresa não apresentou recursos de longo prazo (Passivo Não circulante 
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e/ou Patrimônio Líquido) suficientes para o seu financiamento, recorrendo a recursos de curto 

prazo. 

Quando efetuada a análise da empresa A.6, observa-se que o Capital de Giro – CDG 

não supre toda a Necessidade de Capital de Giro – NCG nos exercícios estudados, 

apresentando Saldos de Tesouraria – T negativos, demonstrando haver necessidade de 

recorrer a recursos de curto prazo para o seu financiamento, colocando a empresa na condição 

de captadora de recursos líquidos de curto prazo. Por sua vez, o Ativo Econômico – AE dos 

três exercícios, como necessidade permanente e de longo prazo, não encontra-se financiado 

totalmente com recursos de longo prazo (Passivo Não circulante e/ou Patrimônio Líquido), 

sendo necessário recorrer a recursos de curto prazo. Considera-se como situação crítica em 

razão da dependência de recursos de curto prazo para manutenção da atividade operacional, 

sujeitas à renovação do crédito e das oscilações macroeconômicas a exemplo da elevação das 

taxas de juros. 

Com relação a empresa A.13, evidencia-se que o Capital de Giro – CDG supre toda a 

Necessidade de Capital de Giro – NCG, apresentando Saldo de Tesouraria – T positivo, 

situação que reflete a condição de aplicadora líquida de curto prazo, enquanto que o Ativo 

Econômico – AE, como necessidade permanente e de longo prazo, encontra-se financiado 

totalmente pelo Passivo Não Circulante nos exercícios de 2007 e 2008, e parte no exercício de 

2009, por apresentar Patrimônio Líquido positivo neste último. Esta situação requer um 

acompanhamento do endividamento de longo prazo, que em determinado monento se 

constituirá em dívida de curto prazo.  

As análises dos financiamentos das variações da Necessidade de Capital de Giro 

(NCG) das empresas A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, A.7, A.8, A.9, A.10, A.12 e A.13 apontam para 

a capacidade de autofinanciamento nos três exercícios estudados, situação prevista como ideal 

no Modelo de Análise Dinâmica, gerando excedentes que permitem elevar os Saldos de 

Tesouraria – T. 

Quando efetuada a análise da empresa A.6, observa-se a incapacidade de 

financiamento da variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) através do 

autofinanciamento no exercício de 2007. Em 2009, observa-se uma reversão dessa situação 

com o resultado operacional de R$ 1.093.903 suficiente para cobrir a variação de R$ 636.418 

(R$ 2.053.954 –R$ 1.417.536). 
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Com relação a empresa A.11, a análise aponta para um aumento da Necessidade de 

Capital de Giro (NCG) no exercício de 2008 em R$ 715.208 e redução no exercício de 2009, 

apresentando-se como negativo neste último. Verifica-se, entretanto, a geração de recursos 

pelo autofinanciamento no montante de R$ 148.736 para cobertura de parte do aumento da 

necessidade em 2008. Para o exercício de 2009, verifica-se a geração de recursos pelo 

autofinanciamento no montante de R$ 2.551.112 que permitem elevar os Saldos de Tesouraria 

(ST). 

 

4.2.3 Análise dos dados individualizados referentes a pequenas empresas 

 

A análise das variáveis e indicadores deste item refere-se a 6 empresas estudadas neste 

trabalho, cujo faturamento anual é inferior a R$ 2.400.000,00 nos exercícios de 2007, 2008 e 

2009 conforme demonstrado na Tabela 17, enquadrando-se, portanto, na categoria de 

“pequenas empresas” previstas na Lei Complementar nº 123/2006 (Lei Geral das Micro e 

Pequenas Empresas). 

 

Tabela 31 - Quadro demonstrativo do faturamento anual das micro e pequenas empresas 

 

Empresas 2007 2008 2009 

B.1 286.179 1.830.391 440.370 

B.2 900.959 392.694 2.112.109 

B.3 715.799 685.295 1.199.134 

B.4 471.829 488.716 805.562 

B.5 286.579 539.615 1.491.832 

B.6 1.309.343 744.391 1.163.969 

 

As estruturas financeiras das empresas B.2, B.4 e B.5 apresentam os CDG’s, NCG’s e 

T’s positivos nos três exercícios, revelando uma posição financeira sólida. O saldo de 

tesouraria positivo permite enfrentar aumentos temporários da necessidade de capital de giro. 

Nesta situação o capital de giro é suficiente para bancar as necessidades de capital de giro e 

ainda proporcionar aplicações em ativos financeiros, garantindo relativa liquidez à empresa. 

As demais evidenciaram os CDG’s e o T’s positivos em todos os exercícios, 

entretanto, apresentando em alguns exercícios as NCG’s negativas: B.1 (2007 e 2009), B.3 
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(2007, 2008 e 2009) e B.6 (2007, 2008 e 2009). Nestas situações, as empresas apresentam em 

algum exercício um ciclo financeiro negativo, encontrando-se em excelente situação, 

demonstrando melhor situação de liquidez que as anteriores. 

Não foram evidenciadas nas pequenas empresas Saldos de Tesouraria – T negativos, 

situação que permite enfrentar aumentos temporários da necessidade de capital de giro 

Quando analisadas sob a ótica do Ativo Econômico (AE), as estruturas financeiras das 

empresas B.2, B.4 e B.5 indicam solidez financeira ao enquadrarem-se na tipologia “D” do 

modelo dinâmico com os AE’s, ELP’s, PL’s e ST’s positivos nos três exercícios. 

Apesar de apresentar o AE negativo em 2007, a empresa B.1 demonstrou situação 

semelhante de solidez financeira, enquadrando-se na tipologia “G” neste exercício e “D” nos 

demais, comparando-se em solidez financeira às empresas citadas no parágrafo anterior.  

Semelhante desempenho observa-se em relação as empresa B.3 e B.6, ao apresentarem 

AE negativo nos exercícios de 2007, 2008 e 2009 pela primeira, e 2007 e 2008 pela segunda. 

Ressalta-se, entretanto, que os Balanços Patrimoniais das empresas B.1, B.3, B.4, B.5 

e B.6 não registraram em nenhum dos três exercícios escrituração no ELP, e a empresa B.2 

apenas registrou em 2009, apresentando situação não prevista na tipologia (todos os 7 tipos 

contemplam ELP’s positivos), sendo a ausência de endividamento de longo prazo destas 

empresas considerada neste trabalho como melhoria adicional ao tipo D (Solidez financeira). 

Este enquadramento aponta que as empresas operam com o financiamento do Ativo 

Econômico somente com recursos de longo prazo, através de capital próprio e/ou de terceiros, 

gerando ainda excedente transferido para o saldo de tesouraria. 

Quando analisadas sob a ótica dos indicadores tradicionais da Liquidez Corrente, 

Liquidez Geral e Capital Circulante Líquido, pôde-se constatar situação favorável de liquidez 

das pequenas empresas ao revelar, em todas elas, ILC e ILG maiores que 1 e CCL positivo, 

indicando capacidade para financiar suas necessidades de capital de giro, demonstrando ainda 

percentual de imobilização do Patrimônio Líquido menor que 100%. 

A análise gráfica das variáveis Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro 

(CDG) e Saldo de Tesouraria (T), Apêndice O, das pequenas empresas estudadas neste 

trabalho, demonstram que estas não estão enquadradas na situação denominada “Efeito 

Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, não apresentando, portanto, desequilíbrio 

econômico-financeiro que leve a um processo de insolvência, falência. 
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Nas análises gráficas efetuadas sob a ótica do Ativo Econômico (AE), Apêndice Q, o 

Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido (PL) representando os Recursos de 

Longo Prazo, Ativo Econômico(AE) e Saldo de Tesouraria (T), indicam que estas empresas 

não estão enquadradas na situação denominada “Efeito Tesoura” previsto no Modelo de 

Análise Dinâmica, não apresentando, portanto,deterioração da sua saúde financeira. 

Os Indicadores de Liquidez com base na Necessidade de Capital de Giro e de Liquidez 

com base no Ativo Econômico, Apêndice M, confirmam a sólida situação de liquidez das 

pequenas empresas estudadas, conforme demonstrado através da relação dos recursos de curto 

prazo com a Necessidade de Capital de Giro - NCG, como também com o total das aplicações 

da empresa (AE), demonstrando melhoria de ambos os indicadores ao entre os exercícios 

2007-2009 para as empresas B.1, B.3, B.4 e B.6.  

Nos exercícios de 2007, 2008 e 2009, as empresas B.1, B.4 e B.5 apresentaram Capital 

de Giro – CDG suficiente para suprir toda a Necessidade de Capital de Giro – NCG, 

apresentando Saldo de Tesouraria – T positivo, situação que reflete a condição de aplicadora 

líquida de curto prazo, enquanto que o Ativo Econômico – AE, como necessidade permanente 

e de longo prazo, encontra-se financiado totalmente pelo Patrimônio Líquido – PL. Ressalta-

se entretanto, que a empresa B.1 não apresentou necessidade de capital de giro nos exercícios 

de 2007 e 2009, enquanto que a empresa B.1 apresentou o Ativo Econômico – AE negativo 

em 2007. 

Apesar do financiamento total do Ativo Econômico pelo Patrimônio Líquido nos 

exercícios de 2007 e 2008, em 2009 a empresa B.2 utilizou-se dessa fonte de financiamento 

de forma parcial, cuja diferença encontra cobertura no Passivo Não Circulante. Esta situação 

requer atenção ao endividamento de longo prazo, que em determinado momento se constiruirá 

em dívida de curto prazo. 

Nas análises das empresas B.3 e B.6, observa-se que o Capital de Giro – CDG é 

canalizado para reforçar o Saldo de Tesouraria, considerando a Necessidade de Capital de 

Giro – NCG negativa em todos os exercícios, situação que reflete excelende liquidez para 

suprir necessidades temporárias de capital de giro. Por sua vez, o Ativo Econômico – AE 

apresenta-se como negativo nos tês exercícios estudados para a empresa B.3, e nos exercícios 

de 2007 e 2008 para a empresa B.6. 

Com exceção do exercício de 2008 da empresa B.2, todos os demais exercícios das 

pequenas empresas estudadas apresentaram financiamentos das variações da Necessidade de 
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Capital de Giro (NCG) através do autofinanciamento, situação prevista como ideal no Modelo 

de Análise Dinâmica, gerando excedentes que permitem elevar os Saldos de Tesouraria – T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho procurou investigar as estratégias de administração financeira de curto 

prazo adotadas pelas empresas da indústria da construção civil que operam no mercado de 

obras públicas do Estado de Sergipe, utilizando-se de dados oficiais referentes aos exercícios 

de 2007, 2008 e 2009, selecionando 20 delas por critério de acessibilidade às demonstrações 

contábeis (Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício), reconhecendo 

que 6 encontram-se classificadas como pequenas empresas e 14 como médias empresas, ao 

adotar-se os critérios estabelecidos na Lei Complementar (Federal) nº 123/2006,  que define a 

primeira categoria para aquelas com faturamento bruto anual até R$ 2.400.000,00 e a segunda 

para as que apresentam faturamentos superiores. 

Ao enquadrar-se os 42 Balanços Patrimoniais das médias empresas nas tipologias do 

Modelo Dinâmico NCG, observa-se que 6 foram apropriados na tipologia I (excelente), 32 na 

tipologia II (sólida) e 4 na tipologia III (insatisfatória), enquanto que das 6 pequenas 

empresas, 8 foram apropriados na tipologia I (excelente) e 10 na tipologia II (sólida). 

Efetuando-se a análise agrupada destas médias empresas nos três exercícios estudados, 

através do estudo das medianas no mesmo modelo, constata-se o enquadramento na tipologia 

II (sólida) em todos os exercícios, enquanto que a análise agrupada das pequenas empresas 

indica enquadramento na tipologia II nos exercícios de 2008 e 2009, e na tipologia I em 2007, 

sugerindo uma posição financeira sólida, considerando que o saldo de tesouraria positivo 

permite enfrentar aumentos temporários da necessidade de capital de giro, por caracterizar-se 

como aplicadora líquida de curto prazo. Nesta situação o capital de giro é suficiente para 

bancar as necessidades de capital de giro e ainda proporcionar aplicações em ativos 

financeiros, garantindo relativa liquidez à empresa. 

Quando analisados sob as características da tipologia do Modelo Dinâmico AE, os 

Balanços Patrimoniais das 14 médias empresas foram enquadrados como sendo 4 na tipologia 

A (atenção cuidadosa), 2 na tipologia C (requer monitoramento), 35 na tipologia D (solidez 

financeira), e 1 na tipologia G (solidez financeira). Esta mesma tipologia aplicada às pequenas 

empresas, apontam que 12 foram apropriados na tipologia D (solidez financeira) e 6 na 

tipologia G (solidez financeira). 

Ao se efetuar a análise agrupada das médias empresas no mesmo período, utilizando-

se das medianas no mesmo Modelo Dinâmico AE, constata-se o enquadramento na tipologia 
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D (solidez financeira), ao apresentar o Ativo Econômico (AE), Saldo de Tesouraria (T), 

Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido (PL) positivos. Com relação às pequenas 

empresas, evidencia-se a tipologia D por apresentar todas as variáveis positivas, com exceção 

do Ativo Econômico (AE) do ano de 2007, entretanto esta tipologia G também demonstra 

solidez financeira. Desta forma, o Ativo Econômico (AE), como necessidade permanente e de 

longo prazo, encontra-se financiado totalmente pelo Patrimônio Líquido (PL) nos três 

exercícios, portanto recursos de longo prazo, gerando ainda excedente transferido para o saldo 

de Tesouraria (T). 

Evidencia-se portanto que, i) a maior parte das empresas analisadas tiveram 

capacidade para saldar suas dívidas de curto prazo; ii) os passivos operacionais financiaram 

todos os ativos operacionais e; iii) as necessidades de capital de giro não foram financiadas 

por recursos de curto prazo. 

Observando-se o comportamento do enquadramento na dimensão temporal, observa-

se, na tipologia do Modelo Dinâmico NCG, semelhante performance das médias empresas 

nos exercícios 2007 e 2008, apresentando sutil melhoria de liquidez quando três dessas 

incorporam-se ao Perfil I no exercício de 2009. Esta mesma análise efetuada para as pequenas 

empresas indica que não houve alterações significativas de liquidez ao longo do tempo, 

apresentando apenas uma empresa que migrou do Perfil I para o Perfil II em 2008. 

Esta mesma lógia aplicada ao Modelo Dinâmico AE, indica que não houve mudanças 

significaticas das médias empresas ao longo dos três exercícios estudados, apresentando 

somente uma empresa que migrou em 2008 do Perfil A para o Perfil D. Esta mesma análise, 

efetuada para as pequenas empresas, sugere que não houve alterações significativas ao longo 

do tempo, mantendo-se a mesma situação de liquidez nos três exercício pesquisados, quando 

houve alternância somente entre os Perfis D e G. 

Utilizando-se de análise determinante para aferição do comportamento comparativo da 

liquidez entre os exercícios financeiros, este trabalho investigou a ocorrência do “Efeito 

Tesoura” previsto no Modelo de Análise Dinâmica, tanto da NCG como no AE, constatando 

que em nenhuma das duas categorias de empresas estudadas (pequenas e médias), pode-se 

verificar a sua ocorrência. Fica demonstrado desta forma, que a Necessidade de Capital de 

Giro (NCG) é financiada pelo Capital de Giro (CDG) e que o Ativo Econômico (AE) é 

financiado por Exigível a Longo Prazo (ELP) e Patrimônio Líquido (PL), portanto recursos de 
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longo prazo. Neste caso, o Saldo de Tesouraria (T) pode ser utilizado para variação positiva 

da Necessidade de Capital de Giro (NCG). 

Utilizando-se de medidas estatísticas de separatrizes, pode-se apurar, a partir do 1º 

quartil, que 75% das médias empresas apresentam a relação de recursos de curto prazo com a 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) - ILNCG igual ou superior a 0,35, 75% apontam a 

relação de recursos de curto prazo com o Ativo Econômico (AE) - ILAE igual ou superior a 

0,24, 75% indicam a relação de Indice de Liquidez Corrente (ILC) igual ou superior a 2,62, e 

75% apresentam o Indice de Liquidez Geral (ILG) igual ou superior a 1,66, enquanto que nas 

pequenas empresas a relação é sempre maior, de 1,91, 0,76, 5,38 e 4,52. 

Reforça-se a indicação de solidez financeira em todo o período da análise, quando 

observados anualmente os indicadores sob o mesmo prisma. As 14 médias empresas 

apresentaram ILC de 5,20 (2007), 4,8 (2008) e 7,91 (2009), ILG de 3,77 (2007), 2,43 (2008) e 

3,14 (2009), ILNCG 0,68 (2007), 0,66 (2008) e 1,26 (2009) e ILAE 0,59 (2007), 0,33 (2008) e 

0,34 (2009), enquanto que as pequenas empresas apresentaram ILC de 6,63 (2007), 6,70 

(2008) e 6,96 (2009), ILG de 6,63 (2007), 6,70 (2008) e 6,98 (2009), ILNCG 4,83 (2007), 5,76 

(2008) e 8,49 (2009) e ILAE 5,37 (2007), 7,05 (2008) e 13,52 (2009). Estes resultados 

demonstram que as pequenas empresas apresentam desempenhos financeiros melhores que os 

das médias empresas, quando comparadas sob o foco da liquidez. 

As medianas do Capital Circulante Líquido (CCL) positivo nos três exercícios 

reforçam a indicação da boa liquidez apresentada pelo Capital de Giro (CDG), com os ativos 

circulantes superiores aos passivos circulantes em R$ 924.482,00 (2007), R$ 1.281.882,00 

(2008) e R$ 2.240.418,00 (2009), demonstrando mais uma vez que as médias empresas estão 

sendo financiadas com recursos de longo prazo, portanto em situação confortável de folga 

financeira em determinado momento do tempo, tornando menos arriscada a política de capital 

de giro da empresa. 

Esta mesma condição também se observa com relação às pequenas empresas, quando 

apresentam um Capital Circulante Líquido (CCL) positivo nos três exercícios de R$ 

399.579,00 (2007), R$ 415.514,00 (2008) e R$ 880.931,00 (2009). 

A análise do financiamento da variação da Necessidade de Capital de Giro (NCG) das 

médias empresas apontam para a capacidade de autofinanciamento, situação ideal prevista no 

Modelo de Análise Dinâmica, podendo-se observar através das variações de R$ 137.090,00 



153 

 

   

 

no exercício de 2008 e de R$ 237.970,00 no exercício de 2009, sendo financiadas pelos 

resultados operacionais de R$ 739.626,00 e R$ 1.493.030 respectivamente. 

Neste quesito, as pequenas empresas apresentam o mesmo comportamento das médias 

no exercício de 2008, com variações de R$ 13.586,00, sendo financiado pelo resultado 

operacional de R$ 104.334,00, enquanto que no exercício de 2009 houve uma redução da 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) para R$ 11.702,00, quando apresentou ainda resultado 

operacional positivo de R$ 319.517,00. 

Sem a pretenção de exaurir a discussão sobre o método mais indicado para a análise 

financeira de empresas, este trabalho investigou a ocorrência de divergências de resultados 

entre os indicadores tradicionais e os propostos pelo Modelo Dinâmico, concluindo que não 

foram observadas divergências neste sentido, apontando, em ambos os modelos, a solidez 

financeira tanto das médias como das pequenas empresas. Sugere-se então, nos limites deste 

estudo de caso, a equivalência entre os métodos na análise de liquidez. 

Por fim, pode-se constatar nesta pesquisa realizada com dados extraídos das 

demonstrações contábeis dos exercícios de 2007, 2008 e 2009 das empresas selecionadas por 

critério de acessibilidade, a confortável situação de liquidez por parte das pequenas empresas 

de construção civil atuantes no segmento de obras públicas do Estado de Sergipe, com Saldos 

de Tesouraria (T) que suportam variações positivas da Necessidade de Capital de Giro (NCG) 

ocasionadas pela alavancagem de seus negócios. 

Convém ressaltar que estes resultados sugerem a aplicabilidade dos itens I e II do Artº 

48 da Lei Complementar (Federal) nº 123/2006 e itens I e II do Artº 4 da Lei Estadual Nº 

6.206/2007, como política pública de desenvolvimento das pequenas empresas atuantes neste 

segmento, no sentido de realização de licitações exclusivas para micro e pequenas empresas 

ou subcontratação destas nas demais licitações, fomentando desta forma o crescimento 

econômico com geração de emprego e renda. Entretanto, esta observação decorre da análise 

de dados contábeis de apenas 20 empresas de construção civil, selecionadas por critério de 

acessibilidade sem rigor estatístico, indicando a necessidade de ampliação desta pesquisa com 

um numero maior de empresas, visando assegurar os resultados esperados na adoção desta 

sugerida política pública. 

Torna-se necessário esclarecer, que esta pesquisa não se propôs a determinar os limites 

superiores de faturamento decorrentes das alavancagens dos negócios, que possam ser 

suportados pelos Saldos de Tesouraria (T) em razão da elevação da Necessidade de Capital de 
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Giro (NCG). Desta forma, investigações complementares podem estabelecer métodos 

robustos de cálculos determinantes desta potencial alavancagem aplicáveis às empresas de 

construção civil, assegurando mais rigor nas contratações.  
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APÊNDICES 

 

Apêndice A – Estrutura do Balanço Patrimonial regulado pela Lei 6.404/76 das 
Sociedades Anônimas (modelo sugestivo) 

  
ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
  DISPONÍVEL  
    Caixa e Bancos 
    Aplicaç imediata 
APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
     RDB, CDB, Letras de Câmbio, debêntures, ouro 
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
Duplicatas a receber 
(-)Duplicatas Descontadas 
(-)Provisão para Devedores Duvidosos 
Outros Valores a Receber a Curto Prazo 
ESTOQUES 
Matérias-primas e Embalagens 
Produtos em Elaboração 
Produtos Acabados / Mercadorias 
Materiais Diversos ( Consumo e Almoxarifado ) 
DESPESAS ANTECIPADAS 
Despesas apropriáveis a custo no exercício seguinte 
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
Valores a Receber 
Títulos e Valores Mobiliários 
Empréstimos Compulsórios 
Incentivos Fiscais 
ATIVO PERMANENTE 
  INVESTIMENTOS  
Participação Acionária em empresas coligadas e 
controladas 
Outros Investimentos 
(-) Provisão para Perdas 
   IMOBILIZADO 
Prédios e Terrenos 
Máquinas, Acessórios e Equipamentos 
Instalações e Ferramentas de Valor 
Veículos 
Mobiliários e Equipamentos de Escritório 
(-)Depreciação Acumulada 
Marcas e Patentes 
Fundo de Comércio 
(-) Amortização Acumulada 
Minas, Florestas Jazidas e Reservas Petrolíferas 
(-) Exaustão Acumulada 
  EM ANDAMENTO 

PASSIVO EXIGÍVEL 
  CIRCULANTE  
    Fornecedores 
Empréstimos e Financiamentos a Pagar 
(-) Encargos a Apropriar 
Impostos, Taxas e Contribuições Sociais a recolher 
Ordenados e Salários a Pagar 
Outras Exigibilidades a Curto Prazo a Pagar 
Provisão para IR 
Provisões trabalhistas: férias, 13º salário, etc 
Dividendos Propostos 
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
Financiamentos a Pagar ( nacionais e estrangeiros ) 
Outras Exibilidades a Longo Prazo a Pagar 
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS FUTUROS 
Receitas Antecipadas Líquidas 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
  CAPITAL SOCIAL  
Capital Social Subscrito 
(-)Capital Social a Realizar 
  RESERVAS DE CAPITAL 
Ágio Pago pela Subscrição de Ações 
Doações e Subvenções para Investimento 
Correção Monetária do Capital realizado ( enquanto 
não capitalizado ) 
  RESERVAS DE REAVALIAÇÃO 
Contrapartida do Aumento de Valor de Bens Fixos 
  RESERVAS DE LUCROS 
Reserva Legal 
Reservas Estatutárias 
Reservas para Contingências 
Reservas para Plano de Investimentos 
Reserva especial 
Reservas de Lucros a Realizar 
Outras 
  LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 
(-)Ações em Tesouraria 
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Imobilizado Produtivo em Processo de Importação 
Encomenda de Imobilizado Produtivo ( mercado 
interno ) 
Construções em Andamento 
ATIVO DIFERIDO 
Gastos de Instalação da Empresa 
Benfeitorias em Propriedades de terceiros 
Pesquisas 
(-) Amortização Acumulada 
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Apêndice B - Estrutura do Balanço Patrimonial regulado pela Lei 11.638/07 das 
Sociedades Anônimas (modelo sugestivo) 

 

ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 
   DISPONÍVEL  
    Caixa e Bancos 
    Títulos de aplicação imediata 
   APLICAÇÕES FINANCEIRAS 
     CDB, Letras de Câmbio, Debêntures, etc 
   REALIZÁVEL A CURTO PRAZO 
Valores a receber 
(-)Títulos descontados 
(-)Provisão para Devedores Duvidosos 
Outros Valores a Receber a Curto Prazo 
    ESTOQUES 
Matérias-primas e Embalagens 
Produtos em Elaboração 
Produtos Acabados / Mercadorias 
Materiais Diversos ( Consumo e Almoxarifado ) 
    DESPESAS ANTECIPADAS 
Despesas apropriáveis a custo no exercício seguinte 
ATIVO NÃO CIRCULANTE 
    REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
      Créditos diversos 
    INVESTIMENTOS  
Participação Acionária em empresas coligadas e 
controladas 
Outros Investimentos 
    IMOBILIZADO 
Prédios e Terrenos 
Máquinas e Equipamentos 
Veículos, mobiliários, etc 
  INTANGÍVEL 
Marcas e Patentes 
      Fundo de Comércio 

PASSIVO TOTAL 
  PASSIVO CIRCULANTE  
    Fornecedores 
Empréstimos e Financiamentos 
Impostos, Taxas e Contribuições 
Salários a Pagar 
Dividendos a Pagar 
Provisões 
Outros passivos de curto prazo 
   PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
      PASSIVO EXIG Í VEL A LONG O PRAZ O 

Empréstimos e Financiamentos 
Outros passivos a Longo Prazo 
   PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
Capital Social realizado 
Reservas de Capital 
Reservas de Lucros 
Ajustes de Avaliação Patrimonial 
Prejuízos Acumulados 
Ações em Tesouraria 
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Apêndice C – Indicadores de Desempenho Financeiro 
 

Índice Interpretação Fórmula 

1. Índices de Rotação 

(Atividade) 

Os índices de rotação têm grande contribuição na interpretação da liquidez e da 

rentabilidade da empresa, à medida que servem de indicadores dos prazos médios 

de rotação de estoques, recebimento das vendas e pagamento das compras, 

determinando o giro ( velocidade ) dos valores aplicados. 

1.1 Rotação do Ativo 

Este quociente indica a eficiência com a 

qual a empresa utiliza os seus recursos 

totais aplicados no ativo para proporcionar 

vendas. Quanto maior for o índice, melhor 

será o aproveitamento dos recursos 

aplicados no ativo. 

Giro = Vendas Líquidas / Ativo 

Total 

1.2 Rotação do PL 

Determina o giro das vendas se tivesse sido 

atendidas somente com recursos próprios da 

empresa (PL). Quanto maior for o índice, 

melhor o aproveitamento dos recursos 

aplicados pelos sócios ou acionistas no 

Patrimônio Líquido. 

Giro = Vendas Líquidas / PL 

1.3 Rotação ou Giro do Ativo 

Permanente 

Este quociente mede a eficiência com a 

qual a empresa utiliza seus ativos 

permanentes para proporcionar a geração de 

vendas. Quanto maior for o índice, melhor 

o aproveitamento dos recursos aplicados 

pela empresa no seu imobilizado. 

Giro = Vendas Líquidas / Ativo 

Permanente 

1.4 Prazo Médio de Recebimento de 

Contas a Receber 

Este quociente indica o prazo médio de 

cobrança dos créditos. Quanto menor este 

indicador melhor para a empresa, que 

disporá de recursos para outras aplicações 

mais rentáveis, ou elevação do giro dos 

ativos determinando maior nível de 

rentabilidade. 

Giro = Vendas a Prazo / Média de 

Valores a Receber 

Média de Valores a Receber = 

Duplicatas a Receber ( Inicial + 

Final ) / 2 

Prazo = Período ( 360 dias ) / 

Giro 

1.5 Prazo Médio de Pagamentos a 

Fornecedores 

Este quociente indica o prazo médio de 

pagamento das obrigações com os 

fornecedores. O prazo médio de pagamento 

mais elevado torna-se atraente para a 

empresa, quando esta financia suas 

necessidades de capital de giro com 

recursos menos onerosos.67 

 

Giro = Compras a Prazo / Média 

de Fornecedores 

Média de Fornecedores = 

Fornecedores ( Inicial + Final ) / 2 

Prazo = Período ( 360 dias ) / 

Giro 

                                                           
67 Considerando o fato de que os encargos atribuídos às compras não excedam a taxa inflacionária do período. 
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1.6 Prazo Médio de Estocagem 

 

Este quociente indica o tempo médio para a 

completa renovação dos estoques da 

empresa. Quanto maior for esse índice, 

mais elevadas são as necessidades de 

investimentos em estoques, acarretando 

maiores necessidades de investimento no 

ativo, reduzindo-se, desta forma, a 

rentabilidade da empresa. 

Giro = Estoque Médio / Custo dos 

Produtos Vendidos 

2. Índices de Endividamento 

Os índice classificados como de endividamento representam a possibilidade de 

avaliar as demais contas com os compromissos assumidos junto a instituições 

financeiras 

2.1 Endividamento Geral ou Total 

 

Com este indicador pode-se aferir a 

porcentagem dos recursos totais da empresa 

que encontra-se financiada por capital de 

terceiros. Quanto menor o índice ( próximo 

a zero ), melhor a situação da empresa. Em 

princípio um maior percentual pode revelar 

redução da rentabilidade da empresa, 

entretanto, para uma análise mais definitiva 

deve-se levar em consideração os encargos 

financeiros decorrentes desta estratégia de 

financiamento, assim como da capacidade 

de liquidez da empresa em sustentar um 

endividamento mais elevado (ASSAF 

NETO, 2010). Por dedução, diminuindo-se 

este índice de 1, obtêm-se a porcentagem 

do Ativo Total financiado com recursos 

próprios68. 

Índice de Endividamento Total = 

Passivo Exigível ( PC + PELP ) / 

Passivo Total 

2.2 Relação Capital de Terceiros/Capital 

Próprio 

Este indicador revela o nível de 

endividamento da empresa em relação a seu 

financiamento por meio de recursos 

próprios. Um resultado superior a 1 indica 

maior grau de dependência financeira da 

empresa em relação aos recursos de 

terceiros. 

Relação Capital de 

Terceiros/Capital Próprio = (PC + 

ELP) / PL 

2.3 Imobilização de Recursos 

Permanentes 

 

Indica a participação de recursos passivos 

de longo prazo aplicados em ativos 

permanentes. Analisados na forma de 

porcentagem, este indicador aponta que 

quando maior que 1 (100%), os recursos 

Imobilização de Recursos 

Permanentes = AP / (ELP + PL) 

                                                           
68 Considerando a igualdade entre as origens (Passivo) e as aplicações (Ativo) da empresa, esta análise quando 
efetuada em relação ao Ativo Total, revela a proporção do Ativo financiada por recursos de terceiros. 
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permanentes da empresa não são suficientes 

para financiar suas aplicações permanentes, 

recorrendo a fundos do passivo circulante 

com reflexo sobre o capital de giro. 

2.4 Garantia de Capital de Terceiros 

 

Indica a quantidade de capital próprio 

existente para pagamento das dívidas com 

terceiros. 

Índice de Garantia de Capital de 

Terceiros = Patrimônio Líquido / 

Passivo Exigível ( PC + PELP ) 

2.5 Composição do endividamento 

 

Relação de Dívidas de Curto prazo (PC) 

com Dívidas Totais com Terceiros (PE). 

Indica quanto da dívida total da empresa 

deverá ser pago a curto prazo, isto é, as 

obrigações a curto prazo comparadas com 

as obrigações totais. 

Índice de Composição de 

Endividamento = Passivo 

Circulante / Passivo Exigível ( PC 

+ PELP ) 

3. Índices de Lucratividade e 

Rentabilidade 

Estes índices representam a relação entre os rendimentos e o capital investido na 

empresa 

3.1 Lucratividade Sobre Vendas ou 

Margem Líquida 

Mede a porcentagem da cada unidade 

monetária de venda que restou, depois da 

dedução de todas as despesas, inclusive o 

imposto de renda. 

Taxa de Lucratividade Sobre 

Vendas = ( Lucro Líquido do 

exercício x 100 ) / Vendas 

Líquidas 

3.2 Rentabilidade do Capital próprio ( PL 

) ou Taxa de Retorno sobre o PL 

Mede o retorno obtido sobre o investimento 

efetuado pelos proprietários. 

Taxa de Rentabilidade do Capital 

Próprio = ( Lucro Líquido do 

Exercício x 100 ) / Patrimônio 

Líquido 

3.3 Rentabilidade do Ativo Total ou Taxa 

de Retorno Sobre o Ativo Total 

 

Indica o retorno do lucro líquido sobre o 

valor do ativo total. 

Taxa de Rentabilidade do Ativo 

Total = ( Lucro Líquido do 

Exercício x 100 ) / Ativo Total 

3.4 Taxa de Rentabilidade Sobre o 

Capital Realizado 

 

Indica o retorno do Lucro Líquido do 

exercício sobre o valor do capital 

Realizado. 

 

Taxa de Rentabilidade Sobre o 

Capital Realizado = ( Lucro 

Líquido do Exercício x 100 ) / 

Ativo Total 
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Apêndice D – Partilha do Simples Nacional – Serviços. Anexo IV da Lei Complementar 
nº 123/06 

 
 

Receita Bruta em 12 meses     
(em R$) 

ALÍQUOTA IRPJ CSLL COFINS PIS/PASEP ISS 

Até 120.000,00 4,50% 0,00% 1,22% 1,28% 0,00% 2,00% 
De 120.000,01 a 240.000,00 6,54% 0,00% 1,84% 1,91% 0,00% 2,79% 
De 240.000,01 a 360.000,00 7,70% 0,16% 1,85% 1,95% 0,24% 3,50% 
De 360.000,01 a 480.000,00 8,49% 0,52% 1,87% 1,99% 0,27% 3,84% 
De 480.000,01 a 600.000,00 8,97% 0,89% 1,89% 2,03% 0,29% 3,87% 
De 600.000,01 a 720.000,00 9,78% 1,25% 1,91% 2,07% 0,32% 4,23% 
De 720.000,01 a 840.000,00 10,26% 1,62% 1,93% 2,11% 0,34% 4,26% 
De 840.000,01 a 960.000,00 10,76% 2,00% 1,95% 2,15% 0,35% 4,31% 

De 960.000,01 a 1.080.000,00 11,51% 2,37% 1,97% 2,19% 0,37% 4,61% 
De 1.080.000,01 a 1.200.000,00 12,00% 2,74% 2,00% 2,23% 0,38% 4,65% 
De 1.200.000,01 a 1.320.000,00 12,80% 3,12% 2,01% 2,27% 0,40% 5,00% 
De 1.320.000,01 a 1.440.000,00 13,25% 3,49% 2,03% 2,31% 0,42% 5,00% 
De 1.440.000,01 a 1.560.000,00 13,70% 3,86% 2,05% 2,35% 0,44% 5,00% 
De 1.560.000,01 a 1.680.000,00 14,15% 4,23% 2,07% 2,39% 0,46% 5,00% 
De 1.680.000,01 a 1.800.000,00 14,60% 4,60% 2,10% 2,43% 0,47% 5,00% 
De 1.800.000,01 a 1.920.000,00 15,05% 4,90% 2,19% 2,47% 0,49% 5,00% 
De 1.920.000,01 a 2.040.000,00 15,50% 5,21% 2,27% 2,51% 0,51% 5,00% 
De 2.040.000,01 a 2.160.000,00 15,95% 5,51% 2,36% 2,55% 0,53% 5,00% 
De 2.160.000,01 a 2.280.000,00 16,40% 5,81% 2,45% 2,59% 0,55% 5,00% 
De 2.280.000,01 a 2.400.000,00 16.85% 6,12% 2,53% 2,63% 0,57% 5,00% 
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Apêndice E - Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil – PAIC, CNAE 1.0. Exercícios 2002 e 2003 

 

  

2002 2003 

1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 

Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % 

Brasil 

Total de Empresas 93.246 75,88 22.864 18,60 6.782 5,52 122.892 100,00 89.417 75,14 22.120 18,59 7.465 6,27 119.002 100,00 

Pessoal Ocupado em 31.12 294.811 19,97 281.096 19,04 900.234 60,99 1.476.141 100,00 304.490 20,49 268.230 18,05 913.555 61,47 1.486.275 100,00 
Média de empregado por 
empresa 3 - 12 - 133 - 12 - 3 - 12 - 122 - 12 - 
Entidades Públicas (R$ 
1.000) (2) 1.766.181 4,74 7.742.343 20,76 27.790.451 74,51 37.298.975 100,00 2.947.409 9,75 3.886.408 12,86 23.383.685 77,38 30.217.502 100,00 

      Participação do Total (%) 30,08 44,22 51,40 48,16 30,39 29,05 44,73 40,10 
      Numero índice (Base 
2002=100) 100,00 100,00 100,00 100,00 142,95 43,00 72,08 69,40 
Entidades Privadas (R$ 
1.000) (2) 4.105.988 10,23 9.764.525 24,32 26.281.154 65,45 40.151.667 100,00 6.749.939 14,95 9.490.975 21,03 28.895.180 64,02 45.136.094 100,00 

      Participação do Total (%) 69,92 55,78 48,60 51,84 69,61 70,95 55,27 59,90 
      Numero índice (Base 
2002=100) 100,00 100,00 100,00 100,00 140,82 83,26 94,18 96,29 

Total (R$ 1.000) 5.872.169 17.506.868 54.071.605 77 .450.642 9.697.348 13.377.383 52.278.865 75.353.596 
      Numero índice (Base 
2002=100) 100,00 100,00 100,00 100,00 141,46 65,46 82,82 83,34 

Nordeste 

Total de Empresas - 19.515 - 19.652 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 278.023 - 293.047 
Média de empregado por 
empresa - 14 - 15 

Sergipe 

Total de Empresas - 227 - 240 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 16.079 - 11.814 
Média de empregado por 
empresa - 71 - 49 
(1) Numero de pessoas 
ocupadas. 

(2) Contratos e compras de obras e/ou serviços de construção no ano. 

Fonte: IBGE. Pesquisa Anual da Indústria da Const. Civil - PAIC, anos 2002 e 2003. 
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Apêndice F - Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil – PAIC, CNAE 1.0. Exercícios 2004 e 2005 

 

  

2004 2005 

1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 

Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % 

Brasil 

Total de Empresas 80.761 74,09 21.054 19,32 7.188 6,59 109.003 100,00 77.811 73,06 21.230 19,93 7.463 7,01 106.504 100,00 

Pessoal Ocupado em 31.12 274.496 17,38 268.904 17,03 1.035.621 65,59 1.579.021 100,00 338.493 21,36 277.644 17,52 968.249 61,11 1.584.386 100,00 
Média de empregado por 
empresa 3 - 13 - 144 - 14 - 4 - 13 - 130 - 15 - 
Entidades Públicas (R$ 
1.000) (2) 3.855.655 9,45 4.987.624 12,22 31.974.829 78,33 40.818.108 100,00 3.553.899 8,99 5.184.446 13,12 30.776.804 77,89 39.515.149 100,00 

      Participação do Total (%) 40,45 37,60 44,87 43,40 27,36 34,64 43,96 40,34 
      Numero índice (Base 
2002=100) 168,08 49,60 88,58 84,26 141,61 47,13 77,94 74,56 
Entidades Privadas (R$ 
1.000) (2) 5.676.891 10,66 8.276.219 15,55 39.278.463 73,79 53.231.573 100,00 9.436.336 16,14 9.784.304 16,74 39.230.233 67,12 58.450.873 100,00 

      Participação do Total (%) 59,55 62,40 55,13 56,60 72,64 65,36 56,04 59,66 
      Numero índice (Base 
2002=100) 106,45 65,26 115,07 102,07 161,74 70,52 105,05 102,45 

Total (R$ 1.000) 9.532.546 13.263.843 71.253.292 94 .049.681 12.990.235 14.968.750 70.007.037 97.966.022 
Numero índice (Base 
2002=100) 124,98 58,33 101,46 93,49 155,68 60,17 91,12 89,02 

Nordeste 

Total de Empresas - 19.515 - 19.652 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 278.023 - 293.047 
Média de empregado por 
empresa - 14 - 15 

Sergipe 

Total de Empresas - 227 - 240 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 16.079 - 11.814 
Média de empregado por 
empresa - 71 - 49 
(1) Numero de pessoas 
ocupadas. 

(2) Contratos e compras de obras e/ou serviços de construção no ano. 
Fonte: IBGE. Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil - PAIC, anos 2004 e 
2005. 
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Apêndice G - Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil – PAIC, CNAE 1.0. Exercícios 2006 

 

  

2006 

1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 

Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % 

Brasil 

Total de Empresas 79.149 72,52 22.219 20,36 7.772 7,12 109.140 100,00 

Pessoal Ocupado em 31.12 254.800 16,53 260.749 16,91 1.026.079 66,56 1.541.628 100,00 
Média de empregado por 
empresa 3 - 12 - 132 - 14 - 
Entidades Públicas (R$ 
1.000) (2) 2.947.320 6,33 5.230.238 11,23 38.392.471 82,44 46.570.029 100,00 

      Participação do Total (%) 29,49 34,42 45,52 42,51 
      Numero índice (Base 
2002=100) 111,58 45,17 92,37 83,49 
Entidades Privadas (R$ 
1.000) (2) 7.046.274 11,19 9.966.573 15,83 45.956.767 72,98 62.969.614 100,00 

      Participação do Total (%) 70,51 65,58 54,48 57,49 
      Numero índice (Base 
2002=100) 114,75 68,25 116,92 104,86 

Total (R$ 1.000) 9.993.594 15.196.811 84.349.238 10 9.539.643 
Numero índice (Base 
2002=100) 113,80 58,04 104,31 94,57 

Nordeste 

Total de Empresas - 18.862 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 297.868 
Média de empregado por 
empresa - 16 

Sergipe 

Total de Empresas - 261 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 16.198 
Média de empregado por 
empresa - 62 
(1) Numero de pessoas 
ocupadas. 

(2) Contratos e compras de obras e/ou serviços de construção no ano. 

Fonte: IBGE. Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil - - PAIC, ano 2006. 
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Apêndice H - Dados da Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil – PAIC, CNAE 2.0. Exercícios 2007 e 2008 

 

  

2007 2008 

1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 1 a 4(1) 5 a 29(1) 30 ou mais(1) Total 

Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % Num./Valor % 

Brasil 

Total de Empresas 62.506 64,59 25.226 26,07 9.040 9,34 96.772 100,00 68.474 64,20 28.836 27,04 9.350 8,77 106.660 100,00 

Total de Empresas Ativas 21.824 42,24 21.017 40,68 8.822 17,08 51.663 100,00 24.572 43,39 23.109 40,81 8.947 15,80 56.628 100,00 

Pessoal Ocupado em 31.12 83.021 5,16 343.742 21,36 1.182.819 73,49 1.609.582 100,00 102.442 5,62 342.973 18,82 1.376.646 75,55 1.822.061 100,00 

Média de empregado por empresa 4 - 16 - 134 - 31 - 4 - 15 - 154 - 32 - 

Entidades Públicas (R$ 1.000) (2) 892.747 1,76 5.855.875 11,55 43.938.525 86,69 50.687.147 100,00 1.589.440 2,35 6.900.741 10,20 59.141.200 87,45 67.631.381 100,00 

      Participação do Total (%) 19,52 29,82 43,33 40,35 31,65 31,71 46,44 43,88 
      Numero índice (Base 
2002=100) 31,84 47,64 99,59 85,60 50,67 50,19 119,83 102,10 

Entidades Privadas (R$ 1.000) (2) 3.679.867 4,91 13.779.526 18,39 57.470.803 76,70 74.930.196 100,00 3.432.202 3,97 14.860.981 17,18 68.204.409 78,85 86.497.592 100,00 

      Participação do Total (%) 80,48 70,18 56,67 59,65 68,35 68,29 53,56 56,12 
      Numero índice (Base 
2002=100) 56,45 88,89 137,75 117,55 47,07 85,70 146,13 121,30 

Total (R$ 1.000) 4.572.614 19.635.401 101.409.328 1 25.617.343 5.021.642 21.761.722 127.345.609 154.128.973 

Vl. Médio Contratado (R$ 1.000) 210 934 11.495 2.431 204 942 14.233 2.722 

Numero índice (Base 2002=100) 49,05 70,65 118,14 102,17 48,15 69,99 132,61 112,05 
Nordeste 

Total de Empresas - 15.496 - 16.660 

Total de Empresas Ativas - 7.865 - 8.292 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 272.587 - 298.200 

Média de empregado por empresa - 35 - 36 
Sergipe 

Total de Empresas - 281 - 282 

Total de Empresas Ativas - 251 - 242 

Pessoal Ocupado em 31.12 - 15.602 - 14.558 

Média de empregado por empresa - 62 - 60 

(1) Numero de pessoas ocupadas. 
(2) Contratos e compras de obras e/ou serviços de construção no ano. 
 

Fonte: IBGE. Pesquisa Anual da Indústria da Construção Civil - - PAIC, anos 2007 e 2008. 
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Apêndice I – Balanço Patrimonial das médias empresas nos exercícios 2007, 2008 e 2009 

 
Empresa A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 

Ano 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ATIVO 868.316 3.821.940 3.930.029 2.699.599 3.166.978 5.568.802 1.816.764 3.808.923 6.216.888 1.304.810 2.655.323 3.993.142 1.818.510 2.183.213 2.340.201 

Circulante 806.430 3.592.837 3.621.089 1.894.384 2.424.739 4.404.329 1.283.564 2.585.621 3.194.573 585.862 1.361.576 2.642.492 771.655 1.177.389 1.336.693 

Não Circulante - - - - - - - - - - - - - 11.500 30.164 

Permanente 61.886 229.103 308.940 805.215 742.239 1.164.473 533.200 1.223.302 3.022.315 718.948 1.293.747 1.350.650 1.046.855 994.324 973.344 

PASSIVO 868.316 3.821.940 3.930.029 2.699.599 3.166.977 5.568.802 1.816.764 3.808.923 6.216.888 1.304.810 2.655.323 3.993.142 1.818.510 2.183.213 2.340.201 

Circulante 22.059 55.625 35.493 271.108 191.503 524.169 337.521 1.222.602 1.951.429 565.126 1.093.391 1.527.280 278.401 155.042 150.113 

Não Circulante - - - 111.973 207.759 313.912 - - - - - - - 20.873 186.396 

Patrimônio Líquido 846.257 3.766.315 3.894.536 2.316.518 2.767.715 4.730.721 1.479.243 2.586.321 4.265.459 739.684 1.561.932 2.465.862 1.540.109 2.007.298 2.003.692 

Empresa A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 

ATIVO 1.626.869 2.185.125 2.330.726 7.937.128 6.518.366 7.909.743 1.359.234 1.848.361 2.175.889 1.889.557 3.727.553 6.257.842 6.665.096 8.210.846 10.517.913 

Circulante 1.621.246 2.173.858 2.313.335 6.816.605 4.701.594 5.769.737 1.297.240 1.593.342 1.962.307 1.022.819 1.924.539 2.778.702 5.608.787 5.659.130 8.220.061 

Não Circulante 2.116 7.760 7.760 - - - - - - - - - 6.969 6.969 7.183 

Permanente 3.507 3.507 9.631 1.120.523 1.816.772 2.140.006 61.994 255.019 213.582 866.738 1.803.014 3.479.140 1.049.340 2.544.747 2.290.669 

PASSIVO 1.626.869 2.185.123 2.330.726 7.937.128 6.518.366 7.909.743 1.359.234 1.848.361 2.175.889 1.889.557 3.727.553 6.257.842 6.665.096 8.210.846 10.517.913 

Circulante 626.647 1.128.827 308.520 995.329 648.042 941.103 394.319 711.874 879.494 207.978 395.426 302.681 375.468 850.282 935.485 

Não Circulante 528.627 652.284 1.175.138 944.764 197.279 57.540 - - 62.400 58.378 1.210.406 1.467.566 285.212 1.324.466 1.297.109 

Patrimônio Líquido 471.595 404.012 847.068 5.997.035 5.673.045 6.911.100 964.915 1.136.487 1.233.995 1.623.201 2.121.721 4.487.595 6.004.416 6.036.098 8.285.319 

Empresa A.11 A.12 A.13 A.14    

ATIVO 1.499.927 2.361.218 4.609.670 3.013.653 4.267.177 4.671.358 1.241.317 1.397.152 965.767 689.534 806.430 1.798.832    

Circulante 1.385.286 2.024.469 4.244.171 2.760.318 3.843.499 4.224.091 1.214.944 1.334.177 908.199 641.246 756.704 1.751.547    

Não Circulante 40.276 48.556 57.590 - - - 1.189 754 745 - - -    

Permanente 74.365 288.193 307.909 253.335 423.678 447.267 25.184 62.221 56.823 48.288 49.726 47.285    

PASSIVO 1.499.927 2.361.218 4.609.670 3.013.653 4.267.177 4.671.358 1.241.317 1.397.152 965.767 689.534 806.430 1.798.832    

Circulante 252.839 823.724 1.558.351 153.845 809.688 508.553 560.943 392.072 289.403 41.469 156.152 202.852    

Não Circulante 128.329 350.000 100.000 - - - 1.590.141 1.371.515 521.145 - - -    

Patrimônio Líquido 1.118.759 1.187.494 2.951.319 2.859.808 3.457.489 4.162.805 -909.767 -366.435 155.219 648.065 650.278 1.595.980    
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Apêndice J – Balanço Patrimonial das pequenas empresas nos exercícios 2007, 2008 e 2009 

 
 

Empresa B.1 B.2 B.3 

Ano 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

ATIVO 1.001.031 1.203.146 1.071.496 722.092 701.993 7.479.788 748.974 1.117.506 1.760.502 

Circulante 951.512 1.134.432 1.019.898 504.582 468.014 1.724.203 708.154 1.076.686 1.719.682 

Não Circulante - - - - - 5.700.923 - - - 

Permanente 49.519 68.714 51.598 217.510 233.979 54.662 40.820 40.820 40.820 

PASSIVO 1.001.031 1.203.146 1.071.496 722.092 701.993 7.479.788 748.974 1.117.506 1.760.502 

Circulante 273.080 117.986 57.598 21.370 70.572 101.862 119.366 159.002 196.735 

Não Circulante - - - - - 5.921.043 - - - 

Patrimônio Líquido 727.951 1.085.160 1.013.898 700.722 631.421 1.456.883 629.608 958.504 1.563.767 

Empresa B.4 B.5 B.6 

ATIVO 288.186 371.903 494.766 426.560 563.348 987.891 381.618 515.665 949.654 

Circulante 288.186 371.903 494.766 336.797 453.585 878.128 375.785 510.394 855.761 

Não Circulante - - - - - - - - - 

Permanente - - - 89.763 109.763 109.763 5.833 5.271 93.893 

PASSIVO 288.186 371.903 494.766 426.560 563.348 987.891 281.618 515.665 949.654 

Circulante 39.350 63.651 94.766 20.851 20.000 78.567 90.810 118.968 389.184 

Não Circulante - - - - - - - - - 

Patrimônio Líquido 248.836 308.252 400.000 405.709 543.348 909.324 290.808 396.697 560.470 
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Apêndice L – Indicadores financeiros das médias empresas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Empresa A.1 A.2 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 784.371 3.537.212 3.585.596  1.623.276  2.233.236  3.880.160  
Índice de Liquidez Corrente          36,56           64,59         102,02             6,99           12,66             8,40  
Índice de Liquidez Geral          36,56           64,59         102,02             4,95             6,07             5,26  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 784.371 3.537.212 3.585.596 1.623.276  2.233.236  3.880.161  
NCG (R$) 711.750  3.110.289  2.682.126  515.731  334.257  -30.470  
ST (R$) 72.621  426.923  903.470  1.107.545  1.898.979  3.910.631  
AE (R$) 773.636  3.339.392  2.991.066  1.320.946  1.076.495  1.134.002  
Autofinanciamento (R$) 554.174  2.770.059  128.221  1.389.568  1.551.198  1.263.006  
Autofinanciamento/Faturamento 28,81% 53,42% 6,32% 28,27% 17,67% 11,98% 
Análise NCG       

Tipo II II II  II   II   I  
Situação Sólida Sólida Sólida  Sólida   Sólida   Excelente  

Índice de Liquidez 0,10 0,14 0,34 2,15 5,68 128,34 
Análise AE       

Tipo D D D  D   D   D  

Situação 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 0,09 0,13 0,30 0,84 1,76 3,45 

Empresa A.3 A.4 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$)    946.043  1.363.019  1.243.144  20.736 268.185 1.115.212 
Índice de Liquidez Corrente            3,80             2,11             1,64             1,04             1,25             1,73  
Índice de Liquidez Geral            3,80             2,11             1,64             1,04             1,25             1,73  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 946.044  1.363.020  1.243.145  20.736  268.186  1.115.212  
NCG (R$) 619.115  318.036  482.754  195.678  107.606  -242.290  
ST (R$) 326.929  1.044.984  760.391  -174.942  160.580  1.357.502  
AE (R$) 1.152.314  1.541.337  3.505.068  914.626  1.401.352  1.108.360  
Autofinanciamento (R$) 272.321  1.586.322  2.579.138  177.237  930.250  1.923.930  
Autofinanciamento/Faturamento 5,58% 13,22% 13,42% 7,28% 17,83% 17,27% 

Análise NCG       

Tipo  II   II   II   III   II   I  
Situação  Sólida   Sólida   Sólida   Insatisfatória   Sólida   Excelente  

Índice de Liquidez 0,53 3,29 1,58 -0,89 1,49 5,60 
Análise AE       

Tipo  D   D   D   A   D   D  

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Atenção 
cuidadosa  

 Solidez 
financeira  

 Solidez 
financeira  

Índice de Liquidez 0,28 0,68 0,22 -0,19 0,11 1,22 
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Empresa A.5 A.6 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 493.254  1.022.347  1.186.580  994.599  1.045.031   2.004.815  
Índice de Liquidez Corrente            2,77             7,59             8,90  2,59  1,93            7,50  
Índice de Liquidez Geral            2,77             6,76             4,06  1,41  1,22           1,56  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 493.253  1.022.345  1.186.580  994.599  1.045.029  2.004.815  
NCG (R$) -172.704  518.882  660.333  1.115.512  1.417.536  2.053.954  
ST (R$) 665.957  503.463  526.247  -120.913  -372.505  -49.139  
AE (R$) 874.152  1.524.708  1.663.841  1.121.135  1.428.801  2.071.345  
Autofinanciamento (R$) 1.024.411  1.882.187  1.350.743  249.701  -41.333  1.093.903  
Autofinanciamento/Faturamento 19,75% 43,70% 37,76% 17,21% -1,62% 25,40% 
Análise NCG       

Tipo  I   II   II   III   III   III  
Situação  Excelente   Sólida   Sólida  Insatisfatória Insatisfatória Insatisfatória 

Índice de Liquidez 3,86 0,97 0,80 -0,11 -0,26 -0,02 
Análise AE       

Tipo  D   D   D   A   A   A  

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Atenção 
cuidadosa  

 Atenção 
cuidadosa  

 Atenção 
cuidadosa  

Índice de Liquidez 0,76 0,33 0,32 -0,11 -0,26 -0,02 

Empresa A.7 A.8 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 5.821.276  4.053.552  4.828.634  902.921  881.468  1.082.813  
Índice de Liquidez Corrente            6,85             7,26             6,13  3,29  2,24             2,23  
Índice de Liquidez Geral            3,51             5,56             5,78  3,29            2,24             2,08  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 5.821.277  4.053.553  4.828.633  902.922  881.469  1.082.813  
NCG (R$) 3.995.310  2.377.051  2.992.163  129.865  -72.806  -309.927  
ST (R$) 1.825.967  1.535.638  1.836.470  773.057  954.275  1.392.740  
AE (R$) 5.115.832  4.334.686  5.132.170  191.858  182.212  -96.345  
Autofinanciamento (R$) 2.384.387  1.809.418  4.070.741  50.198  771.571  457.508  
Autofinanciamento/Faturamento 27,96% 25,32% 37,85% 2,25% 32,54% 14,14% 
Análise NCG       

Tipo  II   II   II   II   I   I  
Situação  Sólida   Sólida   Sólida   Sólida   Excelente   Excelente  

Índice de Liquidez 0,46 0,65 0,61 5,95 13,11 4,49 
Análise AE       

Tipo  D   D   D   D   D   G  

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 0,36 0,35 0,36 4,03 5,24 14,46 
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Empresa A.9 A.10 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 814.841  1.529.113   2.476.021  5.233.319  4.808.848   7.284.576  
Índice de Liquidez Corrente 4,92  4,87            9,18           14,94             6,66             8,79  
Índice de Liquidez Geral 3,84  1,20           1,57             8,50             2,61             3,69  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 814.841  1.529.112  2.476.021  5.233.318 4.808.849 7.284.576 
NCG (R$) 119.186  300.280  1.057.666  2.549.810  2.883.451  3.189.531  
ST (R$) 695.655  1.228.832  1.418.355  2.683.508  1.925.398  4.095.045  
AE (R$) 985.924  2.103.295  4.536.806  3.606.120  5.435.166  5.487.383  
Autofinanciamento (R$) 189.356  546.520  2.437.873  56.468  671.420  2.500.721  
Autofinanciamento/Faturamento 22,27% 19,85% 31,71% 1,01% 6,10% 15,63% 
Análise NCG       

Tipo  II   II   II   II   II   II  
Situação  Sólida   Sólida   Sólida   Sólida   Sólida   Sólida  

Índice de Liquidez 5,84 4,09 1,34 1,05 0,67 1,28 
Análise AE       

Tipo  D   D   D   D   D   D  

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 0,71 0,58 0,31 0,74 0,35 0,75 

Empresa A.11 A.12 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 1.132.447  1.200.745   2.685.820  2.606.473  3.033.811  3.715.538  
Índice de Liquidez Corrente            5,48             2,46             2,72  17,94  4,75          8,31  
Índice de Liquidez Geral            3,74             1,77             2,59  17,94  4,75          8,31  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 1.132.447  1.200.745  2.685.821  2.606.473  3.033.811  3.715.538  
NCG (R$) 143.250  858.458  -246.413  1.619.596  2.247.620  1.664.192 
ST (R$) 989.197  342.287  2.932.234  986.877  786.191  2.051.316  
AE (R$) 257.891  1.195.207  119.085  1.872.931  2.671.298  2.111.489  
Autofinanciamento (R$) 18.759  148.736  2.551.112  1.117.389  707.680  1.635.317  
Autofinanciamento/Faturamento 1,13% 6,83% 41,23% 30,64% 7,13% 17,80% 
Análise NCG       

Tipo  II   II   I   II   II   II  
Situação  Sólida   Sólida   Excelente   Sólida   Sólida   Sólida  

Índice de Liquidez 6,91  0,40  11,90  0,61 0,35 1,23 
Análise AE       

Tipo  D   D   D   D   D   D  

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 3,84  0,29  24,62  0,53 0,29 0,97 
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Empresa A.13 A.14 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 654.001  942.105     618.796  599.777  600.552  1.548.695  
Índice de Liquidez Corrente 2,17  3,40          3,14           15,46             4,85             8,63  
Índice de Liquidez Geral 0,57   0,76            1,12           15,46             4,85             8,63  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 654.001  942.106  618.796  599.777  600.553  1.548.695  
NCG (R$) 452.149  695.317  505.167  345.197  546.743  1.261.283  
ST (R$) 201.852  246.789  113.629  254.580  53.810  287.412  
AE (R$) 478.522  758.291  562.735  393.485  596.468  1.308.568  
Autofinanciamento (R$) -18.966  543.333  822.774  139.949  102.214  1.095.702  
Autofinanciamento/Faturamento -1,86% 24,16% 20,22% 41,47% 11,10% 42,27% 
Análise NCG       

Tipo  II   II   II   II   II   II  
Situação  Sólida   Sólida   Sólida   Sólida   Sólida   Sólida  

Índice de Liquidez 0,45 0,35 0,22 0,74 0,10 0,23 
Análise AE       

Tipo  C   C   D   D   D   D  

Situação 
 Requer 

monitorame
nto  

 Requer 
monitorame

nto  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 0,42 0,33 0,20 0,65 0,09 0,22 
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Apêndice M – Indicadores financeiros das pequenas empresas 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Empresa B.1 B.2 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 678.432  1.016.446     962.300  483.212  397.442   1.622.341  
Índice de Liquidez Corrente 3,48  9,61         17,71           23,61             6,63           16,93  
Índice de Liquidez Geral 3,48  9,61          17,71           23,61             6,63             1,23  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 678.432  1.016.445  962.300  483.212  397.443  1.622.341 
NCG (R$) -249.850  23.314  -120  189.661  99.784 827.135 
ST (R$) 928.282  993.131  962.420  293.551  297.659  795.207  
AE (R$) -200.331  92.029  51.478  407.171  333.762  6.582.719  
Autofinanciamento (R$) 160.408  457.209  18.379  199.463  -197.225  947.824  
Autofinanciamento/Faturamento 56,05% 24,98% 4,17% 22,14% -50,22% 44,88% 
Análise NCG       

Tipo  I   II   I   II   II   II  
Situação  Excelente   Sólida   Excelente   Sólida   Sólida   Sólida  

Índice de Liquidez 3,72 42,60 8.020,17 1,55 2,98 0,96 

Análise AE       

Tipo  G   D   D   D   D   D  

Situação 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Índice de Liquidez 4,63 10,79 18,70 0,72 0,89 0,12 

Empresa B.3 B.4 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 588.788  917.684    1.522.947  248.836  308.252      400.000  
Índice de Liquidez Corrente            5,93             6,77             8,74             7,32             5,84             5,22  
Índice de Liquidez Geral            5,93             6,77             8,74             7,32             5,84             5,22  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 588.788  917.684  1.522.947  248.836  308.252  400.000  
NCG (R$) -119.366  -159.002  -196.735  35.058  21.353  23.524  
ST (R$) 708.154  1.076.686  1.719.681  213.778  286.899  376.476  
AE (R$) -78.546  -118.182  -155.914  35.058  21.353  23.524  
Autofinanciamento (R$) 264.875  328.896  605.263  65.964  59.416  273.058  
Autofinanciamento/Faturamento 37,00% 47,99% 50,48% 13,98% 12,16% 33,90% 
Análise NCG       

Tipo  I   I   I  II II II 
Situação  Excelente   Excelente   Excelente  Sólida Sólida Sólida 

Índice de Liquidez 5,93 6,77 8,74 6,10 13,44 16,00 
Análise AE       

Tipo  G   G   G  D D D 

Situação 
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira  
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
Índice de Liquidez 9,02 9,11 11,03 6,10 13,44 16,00 



181 

 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Empresa B.5 B.6 
Indicadores Financeiros 2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Análise Tradicional       
Capital Circulante Líquido (R$) 315.946  433.585      799.561  284.975  391.426     466.577  
Índice de Liquidez Corrente 16,15  22,68         11,18  4,14  4,29  2,20  
Índice de Liquidez Geral 16,15  22,68          11,18             4,14             4,29             2,20  

Modelo Dinâmico       
CDG (R$) 315.946  433.585  799.561  284.975  391.426  466.577  
NCG (R$) 268.347  411.285  791.260  -52.554  -104.691  -64.460  
ST (R$) 47.599  22.300  8.301  337.529  496.117  531.037  
AE (R$) 358.110  521.048  901.023  -46.721  -99.420  29.433  
Autofinanciamento (R$) 138.332  137.639  365.976  62.257  71.029  233.775  
Autofinanciamento/Faturamento 48,27% 25,51% 24,53% 4,75% 9,54% 20,08% 
Análise NCG       

Tipo II II II  I I I 
Situação Sólida Sólida Sólida Excelente  Excelente   Excelente 

Índice de Liquidez 0,18 0,05 0,01  6,42 4,74 8,24 
Análise AE       

Tipo D D D G  G D 

Situação 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira 
 Solidez 

financeira 
Solidez 

financeira  
 Solidez 

financeira 
Índice de Liquidez 0,13 0,04 0,01  7,22 4,99 18,04 
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Apêndice N - Gráficos do “Efeito Tesoura NCG” das médias empresas 
 

Empresa “A.1” Empresa “A.2” 

  
Empresa “A.3” Empresa “A.4” 

  
Empresa “A.5” Empresa “A.6” 
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Empresa “A.7” Empresa “A.8” 

  
Empresa “A.9” Empresa “A.10” 

  
Empresa “A.11” Empresa “A.12” 
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Empresa “A.13” Empresa “A.14” 
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Apêndice O - Gráficos do “Efeito Tesoura NCG” das pequenas empresas 
 
 

Empresa “B.1” Empresa “B.2” 

  
Empresa “B.3” Empresa “B.4” 

  
Empresa “B.5” Empresa “B.6” 

  
 
 



186 

 

   

 

 
 

Apêndice P - Gráficos do “Efeito Tesoura AE” das médias empresas 
 
 

Empresa “A.1” Empresa “A.2” 

  
Empresa “A.3” Empresa “A.4” 

  
Empresa “A.5” Empresa “A.6” 
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Empresa “A.7” Empresa “A.8” 

  
Empresa “A.9” Empresa “A.10” 

  
Empresa “A.11” Empresa “A.12” 
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Empresa “A.13” Empresa “A.14” 
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Apêndice Q - Gráficos do “Efeito Tesoura AE” das pequenas empresas 

 
Empresa “B.1” Empresa “B.2” 

  
Empresa “B.3” Empresa “B.4” 

  
Empresa “B.5” Empresa “B.6” 
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Apêndice R – Demonstração analítica das Tabelas 20, 21, 22, 23, 25, 25, 26, 27, 28 e 29 
do Capítulo IV 

 

Tabela 20 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico NCG - Médias empresas 

 

2007 2008 2009 

CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE 

A.1 784.371 711.750 72.621 773.636 3.537.212 3.110.289 426.923 3.339.392 3.585.596 2.682.126 903.470 2.991.066 

A.2 1.623.276 515.731 1.107.545 1.320.946 2.233.236 334.257 1.898.979 1.076.495 3.880.161 -30.470 3.910.631 1.134.002 

A.3 946.044 619.115 326.929 1.152.314 1.363.020 318.036 1.044.984 1.541.337 1.243.145 482.754 760.391 3.505.068 

A.4 20.736 195.678 -174.942 914.626 268.186 107.606 160.580 1.401.352 1.115.212 -242.290 1.357.502 1.108.360 

A.5 493.253 -172.704 665.957 874.152 1.022.345 518.882 503.463 1.524.708 1.186.580 660.333 526.247 1.663.841 

A.6 994.599 1.115.512 -120.913 1.121.135 1.045.029 1.417.536 -372.505 1.428.801 2.004.815 2.053.954 -49.139 2.071.345 

A.7 5.821.277 3.995.310 1.825.967 5.115.832 4.053.553 2.377.051 1.535.638 4.334.686 4.828.633 2.992.163 1.836.470 5.132.170 

A.8 902.922 129.865 773.057 191.858 881.469 -72.806 954.275 182.212 1.082.813 -309.927 1.392.740 -96.345 

A.9 814.841 119.186 695.655 985.924 1.529.112 300.280 1.228.832 2.103.295 2.476.021 1.057.666 1.418.355 4.536.806 

A.10 5.233.318 2.549.810 2.683.508 3.606.120 4.808.849 2.883.451 1.925.398 5.435.166 7.284.576 3.189.531 4.095.045 5.487.383 

A.11 1.132.447 143.250 989.197 257.891 1.200.745 858.458 342.287 1.195.207 2.685.821 -246.413 2.932.234 119.085 

A.12 2.606.473 1.619.596 986.877 1.872.931 3.033.811 2.247.620 786.191 2.671.298 3.715.538 1.664.192 2.051.316 2.111.489 

A.13 654.001 452.149 201.852 478.522 942.106 695.317 246.789 758.291 618.796 505.167 113.629 562.735 

A.14 599.777 345.197 254.580 393.485 600.553 546.743 53.810 596.468 1.548.695 1.261.283 287.412 1.308.568 

Mediana 924.483 483.940 680.806 950.275 1.281.883 621.030 644.827 1.476.755 2.240.418 859.000 1.375.121 1.867.593 

Média 1.616.238 881.389 734.849 1.361.384 1.894.230 1.117.337 766.832 1.970.622 2.661.172 1.122.862 1.538.307 2.259.684 

Desvio-padrão 1.763.405 1.145.386 781.636 1.379.092 1.411.443 1.085.927 698.957 1.491.821 1.849.469 1.224.962 1.320.696 1.815.804 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 21 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico NCG - Pequenas empresas 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

2007 2008 2009 

CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE CDG NCG ST AE 

B.1 678.432 -249.850 928.282 -200.331 1.016.445 23.314 993.131 92.029 962.300 -120 962.420 51.478 

B.2 483.212 189.661 293.551 407.171 397.443 99.784 297.659 333.762 1.622.341 827.135 795.207 6.582.719 

B.3 588.788 -119.366 708.154 -78.546 917.684 -159.002 1.076.686 -118.182 1.522.947 -196.735 1.719.681 -155.914 

B.4 248.836 35.058 213.778 35.058 308.252 21.353 286.899 21.353 400.000 23.524 376.476 23.524 

B.5 315.946 268.347 47.599 358.110 433.585 411.285 22.300 521.048 799.561 791.260 8.301 901.023 

B.6 284.975 -52.554 337.529 -46.721 391.426 -104.691 496.117 -99.420 466.577 -64.460 531.037 29.433 

Mediana 399.579 -8.748 315.540 -5.832 415.514 22.334 396.888 56.691 880.931 11.702 663.122 40.456 

Média 433.365 11.883 421.482 79.124 577.473 48.674 528.799 125.098 962.288 230.101 732.187 1.238.711 

Desvio-padrão 176.950 193.803 330.264 247.460 306.153 201.066 420.793 253.680 517.375 455.188 587.048 2.644.465 
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Tabela 22 - Variáveis de análise do Modelo Dinâmico AE - Médias empresas 

 

2007 2008 2009 

ELP PL AE ELP PL AE ELP PL AE 

A.1 - 846.257 773.636 - 3.766.315 3.339.392 - 3.894.536 2.991.066 

A.2 111.973 2.316.518 1.320.946 207.759 2.767.715 1.076.495 313.912 4.730.721 1.134.002 

A.3 - 1.479.243 1.152.314 - 2.586.321 1.541.337 - 4.265.459 3.505.068 

A.4 - 739.684 914.626 - 1.561.932 1.401.352 - 2.465.862 1.108.360 

A.5 - 1.540.109 874.152 20.873 2.007.298 1.524.708 186.396 2.003.692 1.663.841 

A.6 528.627 471.595 1.121.135 652.284 404.012 1.428.801 1.175.138 847.068 2.071.345 

A.7 944.764 5.997.035 5.115.832 197.279 5.673.045 4.334.686 57.540 6.911.100 5.132.170 

A.8 - 964.915 191.858 - 1.136.487 182.212 62.400 1.233.995 -                 
96.345 

A.9 58.378 1.623.201 985.924 1.210.406 2.121.721 2.103.295 1.467.566 4.487.595 4.536.806 

A.10 285.212 6.004.416 3.606.120 1.324.466 6.036.098 5.435.166 1.297.109 8.285.319 5.487.383 

A.11 128.329 1.118.759 257.891 350.000 1.187.494 1.195.207 100.000 2.951.319 119.085 

A.12 - 2.859.808 1.872.931 - 3.457.489 2.671.298 - 4.162.805 2.111.489 

A.13 1.590.141 -       
909.767 

478.522 1.371.515 -               
366.435 

758.291 521.145 155.219 562.735 

A.14 - 648.065 393.485 - 650.278 596.468 - 1.595.980 1.308.568 

Mediana 29.189 1.299.001 950.275 109.076 2.064.510 1.476.755 81.200 3.422.928 1.867.593 

Média 260.530 1.835.703 1.361.384 381.042 2.356.412 1.970.622 370.086 3.427.905 2.259.684 

Desvio-
padrão 

469.375 1.970.862 1.379.092 533.360 1.876.203 1.491.821 535.061 2.299.300 1.815.804 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 23 – Variáveis de análise do Modelo Dinâmico AE - Pequenas empresas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

 

 

 

 

2007 2008 2009 

ELP PL AE ELP PL AE ELP PL AE 

B.1 - 727.951 - 200.331 - 1.085.160 92.029 - 1.013.898 51.478 

B.2 - 700.722 407.171 - 631.421 333.762 - 1.456.883 6.582.719 

B.3 - 629.608 - 78.546 - 958.504 - 118.182 - 1.563.767 - 155.914 

B.4 - 248.836 35.058 - 308.252 21.353 - 400.000 23.524 

B.5 - 405.709 358.110 - 543.348 521.048 - 909.324 901.023 

B.6 - 290.808 - 46.721 - 396.697 - 99.420 - 560.470 29.433 

Mediana - 517.659 - 5.832 - 587.385 56.691 - 961.611 40.456 

Média - 500.606 79.124 - 653.897 125.098 - 984.057 1.238.711 

Desvio-padrão - 212.029 247.460 - 308.908 253.680 - 466.187 2.644.465 
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Tabela 24- Indicadores de liquidez da análise dinâmica - Médias empresas 

 
2007 2008 2009 

ILNCG ILAE ILNCG ILAE ILNCG ILAE 

A.1 0,10 0,09 0,14 0,13 0,34 0,30 

A.2 2,15 0,84 5,68 1,76 128,34 3,45 

A.3 0,53 0,28 3,29 0,68 1,58 0,22 

A.4 -0,89 -0,19 1,49 0,11 5,60 1,22 

A.5 3,86 0,76 0,97 0,33 0,80 0,32 

A.6 -0,11 -0,11 -0,26 -0,26 -0,02 -0,02 

A.7 0,46 0,36 0,65 0,35 0,61 0,36 

A.8 5,95 4,03 13,11 5,24 4,49 14,46 

A.9 5,84 0,71 4,09 0,58 1,34 0,31 

A.10 1,05 0,74 0,67 0,35 1,28 0,75 

A.11 6,91 3,84 0,40 0,29 11,90 24,62 

A.12 0,61 0,53 0,35 0,29 1,23 0,97 

A.13 0,45 0,42 0,35 0,33 0,22 0,20 

A.14 0,74 0,65 0,10 0,09 0,23 0,22 

Mediana 0,68 0,59 0,66 0,33 1,26 0,34 

Média 1,98 0,93 2,22 0,73 11,28 3,38 

Desvio-padrão 2,57 1,32 3,59 1,37 33,84 7,18 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela  25 - Indicadores de liquidez da análise dinâmica - Pequenas empresas 

 
2007 2008 2009 

ILNCG ILAE ILNCG ILAE ILNCG ILAE 

B.1 3,72 4,63 42,60 10,79 8.020,17 18,70 

B.2 1,55 0,72 2,98 0,89 0,96 0,12 

B.3 5,93 9,02 6,77 9,11 8,74 11,03 

B.4 6,10 6,10 13,44 13,44 16,00 16,00 

B.5 0,18 0,13 0,05 0,04 0,01 0,01 

B.6 6,42 7,22 4,74 4,99 8,24 18,04 

Mediana 4,83 5,37 5,76 7,05 8,49 13,52 

Média 3,98 4,64 11,76 6,54 1.342,35 10,65 

Desvio-padrão 2,63 3,57 15,76 5,46 3.271,44 8,63 

Fonte: Elaboração própria. 
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Tabela 26 - Indicadores de liquidez da análise tradicional - Médias empresas 

 
2007 2008 2009 

CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. 

A.1 784.371 36,56 36,56 554.174 3.537.212 64,59 64,59 2.770.059 3.585.596 102,02 102,02 128.221 

A.2 1.623.276 6,99 4,95 1.389.568 2.233.236 12,66 6,07 1.551.198 3.880.160 8,40 5,26 1.263.006 

A.3 946.043 3,80 3,80 272.321 1.363.019 2,11 2,11 1.586.322 1.243.144 1,64 1,64 2.579.138 

A.4 20.736 1,04 1,04 177.237 268.185 1,25 1,25 930.250 1.115.212 1,73 1,73 1.923.930 

A.5 493.254 2,77 2,77 1.024.411 1.022.347 7,59 6,76 1.882.187 1.186.580 8,90 4,06 1.350.743 

A.6 994.599 2,59 1,41 249.701 1.045.031 1,93 1,22 -41.333 2.004.815 7,50 1,56 1.093.903 

A.7 5.821.276 6,85 3,51 2.384.387 4.053.552 7,26 5,56 1.809.418 4.828.634 6,13 5,78 4.070.741 

A.8 902.921 3,29 3,29 50.198 881.468 2,24 2,24 771.571 1.082.813 2,23 2,08 457.508 

A.9 814.841 4,92 3,84 189.356 1.529.113 4,87 1,20 546.520 2.476.021 9,18 1,57 2.437.873 

A.10 5.233.319 14,94 8,50 56.468 4.808.848 6,66 2,61 671.420 7.284.576 8,79 3,69 2.500.721 

A.11 1.132.447 5,48 3,74 18.759 1.200.745 2,46 1,77 148.736 2.685.820 2,72 2,59 2.551.112 

A.12 2.606.473 17,94 17,94 1.117.389 3.033.811 4,75 4,75 707.680 3.715.538 8,31 8,31 1.635.317 

A.13 654.001 2,17 0,57 -18.966 942.105 3,40 0,76 543.333 618.796 3,14 1,12 822.774 

A.14 599.777 15,46 15,46 139.949 600.552 4,85 4,85 102.214 1.548.695 8,63 8,63 1.095.702 

Mediana 924.482 5,20 3,77 219.529 1.281.882 4,80 2,43 739.626 2.240.418 7,91 3,14 1.493.030 

Média 1.616.238 8,91 7,67 543.211 1.894.230 9,04 7,55 998.541 2.661.171 12,81 10,72 1.707.906 

Desvio-padrão 1.763.405 9,62 9,80 697.246 1.411.443 16,28 16,54 808.311 1.849.469 25,85 26,40 1.044.621 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

Tabela 27 – Indicadores de liquidez da análise tradicional - Pequenas empresas 

 
2007 2008 2009 

CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. CCL ILC ILG Autofinanc. 

B.1 678.432 3,48 3,48 160.408 1.016.446 9,61 9,61 457.209 962.300 17,71 17,71 18.379 

B.2 483.212 23,61 23,61 199.463 397.442 6,63 6,63 -197.225 1.622.341 16,93 1,23 947.824 

B.3 588.788 5,93 5,93 264.875 917.684 6,77 6,77 328.896 1.522.947 8,74 8,74 605.263 

B.4 248.836 7,32 7,32 65.964 308.252 5,84 5,84 59.416 400.000 5,22 5,22 273.058 

B.5 315.946 16,15 16,15 138.332 433.585 22,68 22,68 137.639 799.561 11,18 11,18 365.976 

B.6 284.975 4,14 4,14 62.257 391.426 4,29 4,29 71.029 466.577 2,20 2,20 233.775 

Mediana 399.579 6,63 6,63 149.370 415.514 6,70 6,70 104.334 880.931 9,96 6,98 319.517 

Média 433.365 10,11 10,11 148.550 577.473 9,30 9,30 142.827 962.288 10,33 7,71 407.379 

Desvio-padrão 176.950 8,04 8,04 78.276 306.153 6,78 6,78 228.575 517.375 6,22 6,19 326.329 

Fonte: Elaboração própria. 
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ANEXOS 

Anexo A – Mapa da cadeia produtiva da construção civil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


