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RESUMO

SOUZA, VALTER de. Capital de giro aplicado a um posto de combustível: urn estudo
de caso do Posto Macedo. 2005, Monografia (Bacharelado em Ciências Contibeis)
CSE/UFSC, Florianópolis

A administração do capital de giro envolve um processo continuo de
tomada de decisões voltadas principalmente para a preservação da liquidez da
empresa, mas que também afeta diretamente seus lucros. 0 volume do capital de
giro para uma empresa são determinados, principalmente, pelo volume de
vendas, o qual é lastreado pelos estoques, valores a receber e caixa.
0 fluxo de caixa é um dos instrumentos utilizados para uma eficiente
gestão empresarial. Segundo Assaf Neto e Silva(1997:35), "o fluxo de caixa é um
instrumento que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos
monetários no âmbito de uma empresa em determinado intervalo de tempo".
0 ponto de equilíbrio é uma excelente ferramenta para determinar a
qualidade de desempenho de uma empresa. HA outras denominações para o
ponto de equilíbrio como: ponto de ruptura, break-even point e ponto de igualação.
Este ponto sera obtido quando a soma das Margens de Contribuição totalizar o
montante suficiente para cobrir todos os Custos e Despesas Fixas; esse é o ponto
em que contabilmente não nem lucro nem prejuízo (supondo produção igual a
venda).
Dentro desse contexto, esta pesquisa procura responder A seguinte
questão problema: De que forma o capital de giro, indices de liquidez e ponto de
equilíbrio colaboram para a gestão financeira de um posto de combustíveis?

ABSTRACT

Souza, Walter of. Capital of turn applied to a fuel rank: a study of case
of the rank Macedo. 2005, Monograph (Bacharelado in Countable Sciences) -

CSE/UFSC, Florianópolis.

The working capital administration involves a continuous process of
decisions directed mainly toward the preservation of the liquidity of the company,
but that also it affects directly its profits.
The working capital's volume for a company is determined, mainly, for the
sales's volume, which is the same of the supplies, values to receive and cash.
The cash flow is an instrument used for an efficient enterprise
management. According to Assaf Grandson and Silva(1997:35), "the cash flow is
an instrument that relates the ingressions and exits (outlays) of monetary
resources in the scope of a company in determined time interval".
The break even point is an excellent tool to determine the quality of
performance of a company. This point will be gotten when the addition of the mark
on to totalize the sum enough to cover all the outgoings, this is the point that
account it isn't profit or damage (assuming for sale equal production).
Inside of this context, this research looks for to answer to the following
question working capital, liquidify ratios and break-even point collaborates for the
financial management of a fuel rank?
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I INTRODUÇÃO

Este trabalho aborda a aplicação das ferramentas gerenciais: capital de giro.
fluxo de caixa, indices de liquidez e ponto de equilíbrio sobre a administração do Posto
Macedo. Visto que, se bem utilizadas essas ferramenta , haverá grandes chances de
maximização do lucro da empresa.
0

volume do capital de giro para uma empresa são determinados.

principalmente, pelo volume de vendas, o qual é lastreado pelos estoques. valores a
receber e caixa. A respeito dos valores a receber, hoje em dia os proprietários de
revenda de combustíveis enfrentam uma grande dificuldade em relação a venda de
combustíveis no cartão de crédito. Esse problema esta relacionado ao tempo de espera
de um mês para resgatar o valor da fatura. 0 administrador na maioria das vezes
acaba antecipando o valor a resgatar e para isso paga uma taxa de antecipação de
6%am, essa percentagem tira um pouco mais de 25% da margem de lucro da gasolina
Segundo Matarazzo (1995:344) "A necessidade liquida de capital de giro(NLCG)
revela o nível de recursos para manter o giro dos negócios As contas que integram a
NLCG expressam operações de curto prazo e de efeitos rápidos. Modificações nas
políticas de estocagem, de créditos e compras. em conjunto ou não. produzem efeitos
imediatos sobre o fluxo de caixa".
O fluxo de caixa é um dos instrumentos utilizados para uma eficiente gestão
empresarial. Segundo Assaf Neto e Silva(1997:35), "o fluxo de caixa é um instrumento
que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários no âmbito
de uma empresa em determinado intervalo de tempo".

1.1 TEMA E PROBLEMA

A administração do capital de giro envolve um processo continuo de tomada de
decisões voltadas principalmente para a preservação da liquidez da empresa. mas que
também afeta diretamente seus lucros.
Concordatas e falências, origem do nome falência "por contio créditoris que
significa dar condições iguais aos credores, são uma das conseqüências da ma
administração do capital de giro. Para a empresa não passar por essas situações. deve
fazer um controle periódico do seu patrimônio e análises constantes da situação
financeira da empresa, para que sejam tomadas as decisões corretas. Vale lembrar
que falência é o processo de execução coletiva, pelo qual. todos os bens do falido são
arrecadados e vendidos judicialmente. Já a concordata é um beneficio concedido por
lei a empresa para uma reestruturação empresarial a fim , de evitar a temida falência
C)

volume do capital de giro para uma empresa são determinados,

principalmente , pelo volume de vendas , o qual é lastreado pelos estoques. valores a
receber e caixa.
Segundo Matarazzo (1995:344) "A necessidade liquida de capital de giro(NLCG)
revela o nível de recursos para manter o giro dos negócios. As contas que integram a
NLCG expressam operações de curto prazo e de efeitos rápidos. Modificações nas
políticas de estocagem, de créditos e compras. em conjunto ou não , produzem efeitos
imediatos sobre o fluxo de caixa".
Dentro deste contexto , esta pesquisa procura responder a seguinte questão
problema: De que forma o capital de giro. indices de liquidez e ponto de equilíbrio
colaboram para a gestão financeira de um posto de combustíveis?

3

1.2 OBJETIVOS

0 objetivo geral deste trabalho é propor um conjunto de sugestões para auxiliar
a gestão financeira de um posto de combustíveis.
Para isso tem-se como objetivos específicos:
-verificar formas padronizadas de análise do capital de giro;
-analisar os indices de liquidez corrente e ponto de equilíbrio;
-identificar formas de contas a pagar, a receber e estoques;

1.3 JUSTIFICATIVA

A análise de investimentos e financiamento do capital de giro é de grande
utilidade gerencial para as empresas, independentemente de seu porte. Por essa
análise pode-se avaliar a capacidade de administração de capital de giro por parte da
empresa. Um adequado sistema de informações contábeis é fundamental para prever e
analisar o reflexo que as decisões das diversas áreas da empresa causam sobre os
fluxos financeiros, favorecendo, assim, o alcance do objetivo da liquidez.
Assaf Neto e Silva (1997:14) afirmam que " a área financeira promoveu nas
últimas décadas notável evolução teórica em seus conceitos, absorvendo no processo
decisório das empresas signi ficativa melhoria de qualidade técnica".
Grande parte dos esforços do administrador financeiro são direcionados para a
resolução de problemas de capital de giro tais como gerenciamento de contas a
receber, a pagar, formação e financiamento de estoques e administração de saldos de
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caixa. Os processos operacionais de compra, de estocagem, de venda , necessitam de
recursos financeiros continuos.
Assim, a abordagem da necessidade do capital de giro é fundamental para o
controle e recuperação da lucratividade da empresa, visando recompor o fluxo de
caixa. Além disso, proporciona uma posição mais analítica da posição financeira da
empresa, pois está abordagem permite que se identifique o volume de investimento
operacional em giro adequado ao seu equilíbrio financeiro.
Não obstante, a pesquisa de campo auxilia no entendimento de como um posto
de combustíveis utiliza as técnicas de gestão do capital de giro. Sua identificação,
seguida de uma proposta de um conjunto de controles voltados à gestão do capital de
giro, pode auxiliar na melhoria da gestão da empresa investigada.

1.4 METODOLOGIA

Uma monografia pode resultar de uma investigação cientifica, feita em
documentação ou por observação e experimentação.
Segundo Carvalho (1989; p.150), " se configura como uma atividade cienti fi ca,
em função dos recursos metodológicos que exige sua elaboração, sendo geralmente
solicitada nos últimos anos para o curso de graduação e pós graduação".
A monografia pode ser vista como um trabalho que aprimora os conhecimentos
por meio de uma pesquisa cientifica.
0 método de pesquisa a ser utilizado é o estudo de caso que conforme, Menga
Ludke, (1986; p.23) "Parte do principio de que o leitor vá usar esse conhecimento tácito

para fazer as generalizações e desenvolver novas idéias, novos significados , novas
compreensões'.
Este estudo de caso tem a finalidade de alcançar o objetivo geral deste trabalho.
que é propor um conjunto de soluções para auxiliar a gestão financeira do Posto
Macedo.
De acordo com Gil (1991; p.58) estuco de caso

é caracterizado pelo estudo

profundo e exaustivo de um ou de poucos objetos, de maneira que permita o seu amplo
e

detalhado conhecimento , tarefa praticamente impossível mediante os outros

delineamentos considerados'.
O trabalho também sera desenvolvido por pesquisa bibliográfica seguida de
informações sobre

o posto e acrescidas de entrevistas com

o proprietário

e

funcionários do posto.

1.5 ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO

Para facilitar seu entendimento o presente trabalho esta dividido em quatro
capítulos. 0

primeiro capitulo trata da introdução do trabalho , em que são

apresentados o tema, o problema da pesquisa, os objetivos a serem alcançados a
justificativa do estudo a metodologia utilizada e a organização do estudo.
O segundo capitulo refere-se a fundamentação teórica relacionada a conceitos
de capital de giro. aos aspectos determinantes da analise do capital de giro e, por fim
necessidade do capital de giro.
O terceiro capitulo apresenta o estudo de caso relacionado a este trabalho. Inclui
a apresentação da empresa. levantamento de dados e sua respectiva análise.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

0 presente capitulo está dividido em três partes que tratam da teoria que cerca o
tema em estudo. Na primeira parte, são demonstrados os comentários acerca do

capital de giro, a segunda retrata os aspectos determinantes de sua análise e. por
último , a terceira trata da necessidade de caplal de giro.

2.1 CAPITAL DE GIRO

A administração do capital de giro envolve um processo continuo de tomada de
decisões voltadas, principalmente, para a preservação da liquidez da empresa. mas
que também afeta sua rentabilidade.
Entender o capital de giro e como saber usa-lo é necesssário para que empresas
cresçam ou se mantenham estabilizadas dentro da concorrência. Saber planejar e
administrar bem o capital de giro culminará em sucesso, se não a curto prazo. mas a
longo prazo, certamente. É importante conhecer estratégias de planejamento de capital

de giro, pois assim a empresa crescerá e terá continuidade.
0 capital de giro corresponde, basicamente , aos recursos aplicados no ativo

circulante( caixas e bancos, estoques e outras contas.). Uma abordagem mais ampla
desse conceito também contempla os passivos circulantes (fornecedores. instituições
financeiras e outras contas.).
Desse modo, a administração do capital de giro esta relacionada com os
problemas de gestão dos ativos e passivos circulantes e com as inter-relações com
esses grupos patrimoniais.

Richard Cherry afirma que " capital de giro(circulante) são os ativos das
empresas que normalmente devem circular e ser substituidos pelo menos em parte
durante o ciclo operacional corrente da firma. Corresponde as disponibilidades — títulos
negociáveis — contas a receber e estoques".
0 capital de giro numa empresa comercial representa o valor total dos recursos
para financiar desde a compra até a venda dos produtos e o recebimento por parte dos
clientes.
0 termo "giro" refere-se aos recursos (curto prazo) da empresa, geralmente
identificados como aqueles capazes de serem convertidos em caixa no prazo máximo
de um ano. A delimitação de um ano não costuma ser seguida por empresas cujo ciclo
produção-vendas-produção ultrapasse caracteristicamente esse prazo (estaleiros.
atividade rural, etc...), prevalecendo nessa situação, o ciclo operacional para definir os
recursos correntes.
Entre as dificuldades enfrentadas pelas empresas na administração do capital de
giro, esta a inadimplência dos clientes. Essa pode ser decorrente do quadro econômico
geral do pais ou de fatores pelos quais a empresa é responsável. Nesse caso ocorre
pratica de créditos inadequadas estabelecidas pela empresa e a solução viável seria
dar mais atenção à qualidade das vendas em geral do que ao volume de vendas. A
fixação de um prazo menor de pagamento concedido aos clientes seria uma atitude
recomendável.
Por outro lado, deve-se observar, conforme Matarazzo (1998:323),

- que os

prazos concedidos aos clientes são uma questão de mercado e não uma decisão
unilateral da empresa, que é obrigada a determinar certo prazo, com certa margem de
manobra, e não escolher o prazo ideal (teoricamente seria igual a zero, ou seja.
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idealmente as vendas seriam a vista)". Os proprietários de postos de gasolina
enfrentam um grande problema em relação ao pagamento. da venda de seus produto s .
com cartão de crédito já que, as vendas no cartão de crédito representam 30% a 40%
e a taxa de antecipação é muito alta, mas como o capital de giro de uma revenda de
combustíveis é alto o administrador acaba amecipando esse valor.
Segundo Assaf Neto e Silva (1997:15), "o capital de giro. por sua vez , pode ser
classi fi cado em fixo (ou permanente) e variável (ou sazonal)" 0 capital de giro
permanente refere-se ao volume minimo de ativo circulante necessário para manter a
empresa em condições normais de funcionamento. Já o capital de giro variável é
definido pelas necessidades adicionais de recursos verificadas em determinados
períodos e motivadas, principalmente, por compras antecipadas de estoques. maior
morosidade no recebimento de clientes , recursos de caixa em trânsito , maiores vendas
em certos períodos dos anos. Essas operações promovem variações temporais no
circulante e são, por isso, denominadas de sazonais ou variáveis.
Martins e Assaf Neto (1987:279) a fi rmam , ainda , que. matematicamente. o
capital de giro liquido pode ser calculado pela seguinte formula:

CGL = AC —PC
C) LI

CGL = (PL + PELP) — (AP + ARPL)
Onde
CGL = CAPITAL DE GIRO LIQUID()
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
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PL = PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PELP = PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AP = ATIVO PERMANENTE
ARLP = ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

0 capital de giro liquido — CGL, também conhecido como capital circulante
liquido — COL, corresponde ao ativo circulante menos passivo circulante. 0 valor do
CCL também pode ser obtido pela diferença entre as contas não circulantes, ou seja,
passivo não circulante (Exigível a Longo Praz:o e Patrimônio liquido) menos o ativo não
circulante (Ativo Permanente e Realizável a Longo Prazo).
Gitman (1997:280) afirma que "as empresas com fluxos de caixa muito
previsíveis podem operar com capital circulante negativo. No entanto, a grande maioria,
das empresas precisa trabalhar com níveis positivos de capital circulante liquido para
evitar problemas de liquidez, porque a maior parte das entradas e saídas de caixa não
são sincronizadas, ou seja, não ocorrem simultaneamente".
De acordo com Gitman (1997;280), "a incapacidade de confrontar recebimentos
e pagamentos é que obriga as empresas a manterem fontes de recebimento (ativos
circulantes) em níveis superiores às fontes de desembolsos (passivos circulantes)".
É preciso considerar que alguns ativos circulantes precisam de urn certo tempo
para se transformar em dinheiro e que existe a possibilidade de isso não acontecer, por
motivos alheios à vontade da empresa. Por outro lado , as dividas de curto prazo da
empresa precisam ser pagas independentemente da liquidez de seus ativos circulantes
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2.2 ASPECTOS DETERMINANTES DA ANALISE DO CAPITAL DE GIRO

Alguns aspectos devem ser observados no contexto da análise do capital de giro
de uma empresa. Capital circulante é representado pelas aplicações correntes.
identificadas geralmente pelas disponibilidades, valores a receber e estoques. 0
passivo circulante é representado pelas origens correntes, representadas geralmente
pelos fornecedores, salários e encargos sociais, empréstimos e financiamentos.
Conforme Sanvicente (1993:127), "os ativos correntes representam um
investimento indispensável para sustentar um dado volume de vendas. 0 seu retorno
direto (...) é tipicamente inferior ao do investimento em ativos fixos" . No entanto, esses
ativos são fundamentais para a manutenção da liquidez da empresa.
Existe, assim, um conflito entre dois objetivos básicos de todas as empresas:
maximização dos seus indices de liquidez e a rentabilidade sobre seus ativos. Quanto
mais recursos forem aplicados em ativos circulantes para manter a liquidez em um nivel
elevado, menos recursos sobrarão para aplicações em outros ativos com retorno
financeiro mais atraente para a empresa.
A análise da liquidez envolve basicamente o conhecimento da capacidade
financeira de uma empresa para liquidar seus diversos compromissos nos prazos
pactuados.
Para qualquer volume de atividade, quanto maior o montante de recursos
aplicados em ativos correntes, menor tende a ser a rentabilidade oferecida pelo
investimento. De maneira inversa, um montante mais reduzido de recursos aplicados
em ativos correntes, ou seja, mais recursos aplicados no imobilizado , contribui para
uma maior rentabilidade da empresa.
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De acordo com Gitmam (1997;285-286), "o conflito entre liquidez e rentabilidade
pode ser observado através do aumento ou redução do ativo circulante em relação ao
ativo total da empresa". Aumentando-se o ativo circulante em relação ao ativo total.
provoca-se uma redução na lucratividade porque, via de regra, os ativos circulantes são
menos rentáveis do que os ativos não circulantes. Em função desse aumento no ativo
circulante, o grau de liquidez da empresa sofre uma elevação, diminuindo-se assim o
risco de a mesma tornar-se insolvente.
Reduzindo-se o ativo circulante em relação ao ativo total, provoca-se um
aumento na lucratividade, porque elevam-se os ativos não circulantes que, via de regra.
proporcionam um retorno superior ao gerado pelos ativos circulantes. Em virtude dessa
redução, o grau de liquidez da empresa sofre uma queda, aumentando assim o risco da
mesma tornar-se insolvente.
Ressalta também que o conflito entre liquidez e rentabilidade pode ser verificado
pelos aumentos ou reduções no passivo circulante em relação ao total do ativo e do
passivo da empresa. Portanto, este confItto também está presente na política de
financiamento do capital de giro.
Em teoria, o custo de um crédito de longo prazo (empréstimos, financiamentos) é
maior que o de curto prazo, devido ao risco envolvido no fator duração de empréstimo.
Quanto maior for o prazo de concessão de um empréstimo, maior será o custo, em
razão do risco que o credor assume de não obter um retorno sobre o mesmo.
condizente com as taxas correntes no mercado, durante

o transcorrer desse

empréstimo.
Tendo em vista que investimentos em caixa representam perda de rentabilidade.
a empresa deve ter um controle adequado sobre esse item sem aumentar em nível
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indesejado. o risco. 0 principal instrumento desse controle é o fluxo de caixa , que
relaciona o conjunto de ingressos e desembolsos de recursos financeiros pela empresa
um determinado tempo.
Uma empresa pode decidir minimizar o montante de seus investimentos em
capital circulante como estratégia para reduzir seus custos. notadamente proveniente
de suas fontes de financiamentos. Nesse objetivo de cortar custos e promover maiores
lucros , a unidade decisória envolve-se com o dilema risco-retorno cuja conciliação traz
conflito ao processo decisório.
Segundo Assaf Neto e Silva (1997;22), "6 aceito que quanto maior o Capital
Circulante Liquido (CCL) mantido por uma empresa. mais ampla é sua folga financeira
e menor seu risco de insolvência , ou seja, apresenta-se bastante estreita a relação
entre capital de giro, folga financeira e insolvência".
De maneira inversa, um montante mais reduzido de CCL. ao mesmo tempo em
que sacrifica a margem de segurança da empresa elevando seu risco de insolvência.
contribui positivamente para a formação da rentabilidade do investimento ao restringir o
volume de fundos imobilizados em ativos de menor rentabilidade.
A situação de liquidez de uma empresa é resultado da combinação de diversos
fatores de caráter operacional

e

de decisões estratégicas tomadas por seus

administradores. Para a maioria das empresas, a presença de um CCL positivo é
básica a seus negócios, principalmente Go se constatar que as saídas de caixa
(pagamentos) são eventos relativamente previsíveis, enquanto as entradas de caixa
(recebimentos) são geralmente de difícil previsibilidade.
Gitman (1997;279) afirma que "os ativos circulantes devem ser administrados de
forma eficiente, a fim de que seja mantida a liquidez da empresa. ao mesmo tempo em
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que se deve evitar que um desses ativos torna-se proporcionalmente muito superior aos
demais dentro do ativo da empresa".
A definição do nível ótimo de CCL passa, necessariamente, pelo dilema riscoretorno, sendo avaliada pela característica de atuação da empresa, suas expectativas
futuras e grau de aversão ao risco.
Assaf Neto e Silva (1997;19) citam que "uma boa administração do capital de
giro envolve imprimir alta rotação (giro) ao Drculante, tornando mais dinâmico seu fluxo
de operações. Este incremento de atividade no capital de giro proporciona, de forma
favorável â empresa, menor necessidade de imobilização de capital de giro circulante e
conseqüente incentivo ao aumento da rentabilidade".
Na consecução de seus negócios, a empresa busca sistematicamente a
produção e venda de bens e serviços de maneira a produzir determinados resultados
para satisfazer as expectativas de retorno de sua várias fontes de fi nanciamento.

2.3 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO

Para a empresa obter sucesso e perdurar no mercado, é preciso saber quanto
necessita de capital para financiar o seu giro A resolução desta questão está no cálculo
da variável Necessidade de Capital de Giro (NCG) que é um elemento decisivo na parte
financeira da empresa. Segundo Matarazzo (1998:343), "a necessidade de capital de
giro 6 a chave para a administração fi nanceira da empresa".
De acordo com Matarazzo (1998:344), "a diferença entre o ativo circulante
operacional e o passivo circulante operacional, é que determina o quanto a empresa
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necessita de capital para financiar o giro, ou seja, a NCG". A fórmula matemática para o
cálculo da NCG está demonstrada a seguir:

NCG = ACO — PCO
Onde:
NCG = Necessidade de Capital de Giro
ACO = Ativo Circulante Operacional
PCO = Passivo Circulante Operacional

0 Ativo Circulante Operacional, que engloba as seguintes contas: duplicatas a
receber, estoques, adiantamentos e despesas do exercício seguinte quando estas
pertencerem à atividade operacional da empresa,

é o investimento que decorre

automaticamente das atividades de compra/ produção/ estocagem/ venda. Passivo
Circulante Operacional, composto pelos fornecedores, salários e encargos, impostos e
taxas e adiantamentos de clientes, é o fi nanciamento, também automático, que decorre
dessas atividades.
Em relação ao ativo e passivo circulantes operacionais podem ocorrer as
seguintes situações, de acordo com Matarazz.o (1998:345) :
a- empresas que operam com o ativo circulante operacional maior que o passivo
circulante operacional, possuem capital de giro liquido, para isso tiveram que
buscar fontes adequadas de financiamento;
b- aquelas que apresentam ativo circulante operacional igual ao passivo circulante
operacional, não possuem capital de giro liquido. Nestas condições, a empresa
não precisa buscar recursos para financiar o giro de suas atividades;
c- empresas que possuem ativo circulante operacional menor que o passivo
circulante operacional, apresentam capital de giro liquido negativo. Neste caso, os
fi nanciamentos de curto prazo superam os investimentos de curto prazo da
empresa.
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A necessidade de capital de giro de uma empresa varia diretamente com o nivel
de operações. Se a empresa aumenta seu volume de vendas, deve se preparar
obtendo mais produtos em estoque, para isso, necessitará de caixa disponível para
efetuar os pagamentos das compras, se forem à vista. Se forem a crédito , espera-se
um retorno maior dos clientes, tendo em vista o aumento das vendas.
Assaf Neto e Silva (1997:56) citam que "em suma, a necessidade de
investimento em capital de giro depende fundamentalmente do volume de atividade
(produção

e vendas) da empresa

e de seu ciclo financeiro, definido pelas

características da natureza de seus negócios e sazonalidades, que determinam, os
giros (rotações) das fases operacionais e os valores das contas cíclicas".
As contas cíclicas são aquelas que estão sempre "girando" na empresa e que
têm, portanto. reposição automática.
As empresas têm várias maneiras para financiar seu capital de giro: sob
condições ideais, poderá conciliar o tempo de vida do ativo circulante com o vencimento
das exigibilidades, maximizando o lucro. Sob condições imperfeitas, pode-se adotar as
abordagens:
Que Matarazzo (1998:345). Apresenta da seguinte forma:

- Conservadora: a empresa financia as necessidades variáveis (sazonais) de
capital de giro por empréstimos de longo prazo (permanente) e apenas uma parte
do capital de giro é financiado com empréstimos de curto prazo. Nessa
abordagem, o custo do financiamento e a liquidez são altos, sendo que o retorno
sobre o patrimônio liquido e o risco são baixos.
- Agressiva: a maior parte do ativo circulante é financiada com recursos de curto
prazo. 0 custo do financiamento é baixo, o retorno sobre o patrimônio liquido é
alto, mas o risco de liquidez é também relativamente alto.
- Conciliadora: a empresa financia suas necessidades variáveis de capital de giro
Por financiamentos de curto prazo (passivo circulante) e as necessidades de
financiamento do ativo permanente são efetuadas com empréstimos de longo
prazo. Nessa abordagem o custo do financiamento é mais ou menos baixo. o
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retorno sobre o patrimônio liquido é mais ou menos alto e o risco é mais ou menos
baixo.

O gestor de uma empresa deve analisar, com base em informações de natureza
econômica, o lucro proporcionado pelas diferentes alternativas de financiamento , uma
vez que cada uma tem seu próprio custo. Segundo Assaf Neto e Silva (1997:62), - para
o estudo do investimento necessário em giro, mais especi fi camente, é importante

avaliar como se comportam seus elementos, assim como as repercussões da estrutura
de financiamento da empresa".
Uma empresa que consegue honrar seus compromissos com terceiros e que
saiba investir em ativos que produzam um retorno econômico superior ao custo dos
recursos captados, está no caminho do sucesso, garantindo sua continuidade.
lucratividade e liquidez.
A importância de gerenciar o capital de giro é que este insere-se no contexto das
de cisões financeiras de curto prazo, envolvendo a administração de ativos e passivos
circulantes. Toda empresa precisa buscar um nível satisfatório de capital de giro de
maneira a garantir a sustentação de sua atividade operacional.

2.4 FORMAS PADRONIZADAS DE ANALISE DO CAPITAL DE GIRO NA EMPRESA

Nesta seção serão abordadas formas padronizadas de análise de capital de giro
para a empresa objeto de estudo. Inicialmerte são expostos conceitos pertinentes ao
fluxo de caixa. Por fim, trata-se da política de crédito.
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2.4.1 FLUXO DE CAIXA

Pela elaboração do fluxo de caixa projetado, o administrador financeiro procura
proporcionar o levantamento de recursos financeiros necessários para a execução do
plano geral de operações e, também, da realização das transações econômicofinanceiras pela empresa.
0 fluxo de caixa é um dos instrumentos utilizados para uma eficiente gestão
empresarial. Segundo Assaf Neto e Silva(1997:35), "o fluxo de caixa é um instrumento
que relaciona os ingressos e saídas (desembolsos) de recursos monetários no âmbito
de uma empresa em determinado intervalo de tempo". 0 termo fluxo de caixa também é
conhecido pela expressão inglesa CASH FLOW, mas outras denominações são
utilizadas: Orçamento de Caixa, Demonstrativo de Origens e Aplicações de Recursos e
Quadro de Fontes e Usos de Recursos.
Os principais objetivos do fluxo de caixa são explicitados a seguir, conforme
Sanvicente (1993: 134):

- Empregar, da melhor maneira possível, os recursos financeiros disponíveis na
empresa, evitando que fiquem ociosos e estudando, antecipadamente, a melhor
aplicação, o tempo e a segurança dos mesmos;
- Planejar e controlar os recursos fi nanceiros da empresa, em termos de ingressos
e desembolsos de caixa, através de informações constantes das projeções de
vendas, produção e despesas operacionais, assim como de dados relativos aos
indices de atividades e prazos médios de rotação de estoques, de valores a
receber e de valores a pagar;
- Saldar as obrigações da empresa nas datas de vencimentos;
- Buscar o perfeito equilíbrio entre ingressos e desembolsos de caixa da empresa:
- Analisar as fontes de créditos que oferecem empréstimos menos onerosos, em
caso de necessidade de recursos pela empresa;
- Evitar desembolsos vultuosos pela empresa, em época de baixo encaixe;
- Desenvolver o controle dos saldos de caixa e dos créditos a receber pela
empresa;
- Permitir a coordenação entre os recursos que serão alocados em ativos
circulantes, vendas. investimentos e débitos,

18

Zdanowicz (2000;42 ) cita que entre as principais causas, que poderão ocasionar
escassez de recursos financeiros nas empresas relacionam-se:
- expansão descontrolada das vendas, implicando em maior volume de compras e
custos pela empresa:
- insuficiência de capital próprio e utilização de capital de terceiros em proporção
excessiva, em consequência, aumento de grau de endividamento da empresa:
- ampliação exagerada dos prazos de venda da empresa, para conquistar clientes:
- necessidade de compras de porte, de caráter cíclico ou para reserva, exigindo
maiores disponibilidades;
- diferenças acentuadas na velocidade dos ciclos de recebimento e pagamento, em
função dos prazos de venda e compra:
- baixa velocidade na rotação de estoques e nos processos de produção;
- sub-ocupação temporária do capital, seja pelas limitações dos mercados, seja
pela falta ou insuficiência de capital de giro:
- distribuição de lucros, além das disponibilidades de caixa:
-altos custos financeiros em função do planejamento e controle de caixa
incompletos.

Para se manterem em operação, as empresas devem liquidar corretamente seus
vários compromissos, devendo como condição básica apresentar o respectivo saldo em
seu caixa no momento dos seus vencimentos. A insuficiência de caixa pode determinar
cortes nos créditos, suspensão de entregas de mercadorias e ser causa de uma séria
descontinuidade em suas operações.
Assim, torna-se imprescindível a empresa fixar o nível de caixa que permita
saldar pontualmente seus compromissos. Para que isso ocorra , o administrador
financeiro deverá projetar e controlar o saldo de caixa. 0 controle do fluxo de caixa da
empresa é tão essencial à empresa como o seu processo de planejamento. pois um
depende do outro para que ambos possam ser úteis e práticos.
Segundo Assaf Neto e Silva (1997;37) "o objetivo fundamental para

o

gerenciamento dos fluxos de caixa é atribuir a maior rapidez às entradas de caixa em
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relação aos desembolsos ou, da mesma forma, otimizar a compatibilização entre a
posição financeira da empresa e suas obrigações correntes".

As principais formas para melhorar o desempenho do fluxo de caixa é acelerar
os ingressos ou retardar os desembolsos, inserem-se basicamente nas fases do ciclo
operacional. A extensão do ciclo operacional é o fator determinante das necessidades
de recursos do ativo circulante.

2.5 FORMAS ALTERNATIVAS DE CONTROLES DE GESTÃO DO CAPITAL DE
GIRO

Dentre as formas alternativas de controle do capital de giro estudadas, serão
abordadas neste tópico, as que permitem uma melhor análise e interpretação do
comportamento econômico-financeiro da empresa, objeto de estudo, para a tomada de
decisão.
Uma gestão e fi ciente do capital de giro envolve um processo continuo de tomada
de decisões que afetam diretamente a liquidez da empresa, fator este determinante
para a continuidade das atividades empresariais.
Os itens de um balanço, que permitem o estabelecimento de relações financeiras
entre eles, podem ser comparados e seus respectivos valores monetários absolutos
reduzidos a um quociente ou indice. Reduzindo os valores monetários correspondentes
a um índice, o administrador financeiro pode determinar uma relação entre o ativo e o
passivo da empresa. Além disso, habilita-o a comparar esse valor com o de outras
empresas do mesmo ramo, não importando o seu tamanho, visto ser uma comparação
entre indices e não entre valores absolutos. Além do mais, o analista também pode
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comparar com grande facilidade e eficiência, as variações sofridas por esse indice ao
longo do tempo.
De acordo com Matarazzo (1998:285) "A análise por meio de indices consiste
em um exame detalhado dos dados constantes das demonstrações contábeis da
empresa. Além dessa análise interna de indices, pode-se utilizar indices equivalentes
para toda a empresa, com a finalidade de obter medidas de comparação".
Ao examinar o Balanço Patrimonial de uma empresa, encontram-se, no lado do
ativo, as aplicações realizadas em itens do ativo circulante, do ativo realizável a longo
prazo e do ativo permanente e, do lado do passivo, as fontes desses recursos.
constituídas por terceiros no passivo circulante e no passivo exigível a longo prazo, e
de capitais próprios, pelo patrimônio liquido.
Segundo Zdanowicz (2000;59), "o administrador financeiro deve efetuar uma
análise periódica da proporção de recursos utilizados pela empresa em sua atividade
operacional, ou seja, o quanto de recursos de terceiros, e o quanto de recursos próprios
estão aplicados no seu ativo".
0 principal objetivo da empresa deve ser a maximização de lucros ou
minimização de custos, em função dos recursos aplicados na sua atividade operacional.
Conforme Zdanowicz (2000;61), a análise de indicadores econômico-financeiro
pode ser realizada de maneiras distintas. As mais utilizadas são: por indices e por
ponto de equilibria
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2.5.1 Análise de indicadores financeiros por indices

As demonstrações contábeis e financeiras de uma empresa também podem
servir para a construção de indices — grandezas comparáveis obtidas por valores
monetários absolutos destinados a medir a posição fi nanceira e os níveis de
desempenho da empresa em diversos aspectos.
A análise dos indices pode ser abordada do ponto de vista interno e externo.
Nesta, o analista pode, por exemplo, ser um banqueiro, considerando se deve ou não
conceder um empréstimo a curto prazo. Nesse caso, está interessado na posição
liquida da firma dando maior importância aos indices que medem a liquidez. Naquela , o
analista deve perceber que os investidores em ações estão mais interessados é na
rentabilidade.
Nos dois casos, o administrador financeiro deve estar preocupado com todos os
aspectos da análise financeira — ele procura pagar os seus débitos para o banqueiro e
obter lucros para o acionista.
Para usar os indices financeiros há duas formas, de acordo com Sanvicente
(1993:132):
a- A abordagem comparativa que envolve a comparação de diversas empresas, no
mesmo instante. A empresa em questão está interessada em saber o seu
desempenho em relação aos competidores. 0 desempenho também pode ser
comparado a principal indústria do setor. Essa comparação possibilita a empresa
descobrir as diferenças cruciais que se alteradas aumentarão sua eficiência.
b- Análise de Série Temporal que é feita quando o analista mede o desempenho
da empresa ao longo do tempo. É uma comparação entre o desempenho passado
da empresa, utilizando a análise dos indices, permite determinar se a mesma está
progredindo conforme planejado.

Para a análise dos indices financeiros é importante tomar certas precauções, de
acordo com Matarazzo(1998:170):
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Não há um valor certo para nenhum índice. Cada setor tem certas características
que o diferencia dos demais.
Mesmo empresas pertencentes ao mesmo ramo de atividade, podem ter tipos
diferentes de tecnologias, escalas de operações ou o próprio tempo de vida no
mercado.
Muitas vezes uma empresa desenvolverá seus próprios indices visando obter as
informações especificas que lhe são necessárias.
Deve-se aplicar os indices consistentemente a períodos semelhantes de tempo,
para se fazer comparações mais precisas.
Deve-se também levar em conta quaisquer diferenças perceptíveis nos métodos
contábeis.

2.5.1.1 indice de Liquidez Seca

O indice de liquidez seca calculado deduzindo-se os estoques do ativo circulante
e dividindo-se o restante pelo passivo circulante. Os estoques são tipicamente o menos
liquido dos ativos circulantes de uma firma e aqueles em que mais provavelmente
ocorrerão prejuízos, no caso de uma liquidação.

LS = AC — E/PC
Onde:
LS = liquidez seca
PC = passivo circulante
AC = ativo circulante
E = estoques

É importante destacar que para o cálculo do indice de liquidez seca , sejam feitas

as seguintes correções sobre os valores a receber pela empresa: deduzir da conta
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clientes, os títulos negociados ou descontados pela empresa; deduzir a provisão para

créditos de liquidação duvidosa e deduzir os devedores duvidosos e incobráveis.
O índice de liquidez seca apresenta a capacidade financeira que a empresa tem
para saldar as suas obrigações de curto prazo.

2.5.1.2 Índice de Liquidez Comum ou Corrente

O índice de liquidez corrente é a medida geralmente aceita da solvência a curto
prazo, pois indica a maneira pela qual os direitos dos credores a curto prazo estão
descobertos pelos ativos que se espera transformar em caixa em um período mais ou
menos correspondente ao vencimento das obrigações, conforme formula a seguir:

LC = AC/PC
Onde:

LC= liquidez corrente
AC = ativo circulante
PC = passivo circulante

Zdanowicz (2000;67) cita que "se aceita um índice de liquidez corrente proximo a
1,5. um índice muito próximo da unidade é perigoso, por tornar a capacidade financeira

muito vulnerável, a qualquer acontecimento, como atraso nos recebimentos da empresa
ou uma retração do mercado".
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2.5.1.3 Índice de Liquidez !mediate

Segundo Assaf neto e Silva (1997;30) o indice de liquidez imediata é conhecido
pela seguinte relação:

LI = D/PC
Onde:
LI = liquidez imediata
D = disponível (caixa, bancos, e aplicações no mercado financeiro)
PC = passivo circulante (todas as obrigações vencíveis até um exercício social, como
fornecedores, impostos, taxes, empréstimos, etc..)

Esse indicador informa o quanto de dividas de curto prazo da empresa pode ser
saldado de imediato, ou seja, utilizando-se somente as disponibilidades existentes no
momento. Não há índice de liquidez imediata que seja ideal, pois varia de empresa para
empresa, dependendo, principalmente, do seu tipo de atividade.

2.5.1.4 indice de Liquidez Total

Conforme Zdanowicz (2000;67) este índice é representado pela seguinte relação:

LT = AC + ARPL/PC + PELP
Onde:
LT = liquidez total

AC = ativo circulante
ARPL = ativo realizável a longo prazo
PC = passivo circulante
PELP = passivo exigível a longo prazo

Este indice demonstra a situação fi nanceira da empress a longo prazo. ou seja. é
a relação entre a totalidade dos capitais circulantes próprios da empresa e o conjunto
de capitais de terceiros.

2.5.1.5 Endividamento

Sanvicente (1993:185) cita que o seu cálculo é obtido pela seguinte relação:
E = PE/AT

Onde:
E = endividamento

PE = passivo exigível
AT = ativo total

É um indicador muito utilizado, por sua importância, em termos de análise e de
interpretação para detectar-se a situação financeira da empresa. Quanto menor o grau
de endividamento ; maior sera a capacidade fi nanceira da empresa a longo prazo.
Zdanowicz (2000;71) cita que "dependendo do tipo de atividade da empresa, um grau
0.5 pode ser considerado satisfatório em ternos de distribuição de recursos próprios e
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de terceiros aplicados no ativo". Sera signi fi cativo o confronto do grau de endividamento
da empresa analisada com a média do setor a que perteng a.
O cálculo dos indicadores finance ros tem como objetivo demonstrar a
probabilidade da empresa saldar seus compromissos no vencimento. A análise de
liquidez é interessante para a empresa dimensionar as suas necessidades de caixa
para honrar os seus compromissos pontualmente.

2.5.1.6 Solvência Geral

Segundo Zdanowicz (2000:69) este indicador financeiro é obtido pela seguinte
relação:

SG = AT / PE
Onde:
SG = solvência geral
AT = Ativo total
PE = passivo exigivel

A solvência geral é uma medida de avaliação da capacidade financeira da
empresa a longo prazo para satisfazer os compromissos assumidos perante terceiros.
exigiveis a qualquer prazo. 0 exame isolado do grau de solvência geral não será
suficiente para indicar se é normal, satisfatória, regular ou insuficiente a situação
financeira da empresa. Segundo Zdanowicz (2000:69) é aceitável um grau de
solvência geral de. no minim, igual a dois'.

a-)

7

2.5.1.7 Ponto de Equilíbrio

0 ponto de equilíbrio é uma excelente ferramenta para determinar a qualidade de
desempenho de uma empresa. Há outras denominações para o ponto de equilíbrio
como: ponto de ruptura, break-even point e ponto de igualação.
Este ponto será obtido quando a soma das Margens de Contribuição totalizar o
montante suficiente para cobrir todos os Custos e Despesas Fixas: esse é o ponto em
que contabilmente não nem lucro nem prejuízo (supondo produção igual à venda).
Para aplicação dessa técnica, é necessário o conhecimento dos custos que são
fixos (em relação ao volume de produ0o ou atividade)

e aqueles que variam

diretamente com o volume.
De acordo com Martins (2001:56). "custos Fixos

e Variáveis são

uma

classificação que não leva em consideração produto, e sim o relacionamento entre o
valor total do custo num período e o volume de produção. Fixos são os que num
período têm seu montante fixado não em função de oscilações na atividade , e variáveis
os que têm seu valor determinado em função dessa oscilação".
A empresa obterá seu ponto de equilib -io quando suas receitas totais igualarem
aos custos e despesas totais, conforme a formula que segue:

PE = (CF + DF) / MCU
MCI = RV — (CV + IMPOSTOS)
MCU = MCT / VENDAS DO PERÍODO
Onde:
PE = ponto de equilíbrio
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CF = custos fi xos
DF = despesas fixas
MCU = margem de contribuição unitária

Essa fórmula fornecerá o ponto de equilíbrio em unidades, para transformar em
reais, basta multiplicar a quantidade em unidades vendidas pelo seu valor unitário.
Existem, pelo menos, três pontos de equilíbrio: contábil, quando receitas menos
custos e despesas totais dão resultado nulo; econômico, quando dão como resultado o
custo de oportunidade do capital próprio empregado e financeiro, quando produzem,
em caixa, inalterado do saldo, independentemente de haver resultado contábil ou
econômico.
A partir do cálculo do ponto de equilíbrio a empresa pode avaliar a margem de
segurança. Esse cálculo pode ser feito pela seguinte fórmula:

MS= RA — RP E/RA
Onde:
Ms = margem de segurança
RA = receitas atuais
RPE = receitas no ponto de equilíbrio

Esse indicador revela quantas unidades ou reais a empresa pode reduzir suas
vendas sem entrar na faixa de prejuízo.
Outro indicador importante é o de Alavancagem Operacional que Sanvicente
(1993:204) define tcomo sendo a variação do resultado operacional permitida por uma
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alteração do volume de operação (produtc e venda) da empresa .' A formula é a
seguinte:

AO = VoALPY0AV
Onde:
AO = alavancagem operacional
%AL = porcentagem de acréscimo no lucro
%AV = porcentagem do acréscimo no volume

Essa reação demonstra em quanto cada aumento sobre seu atual volume de
vendas corresponderá em acréscimo sobre seu atual resultado mensal. Segundo Leite
(1986:191) 'este indicador pode ser transportado para

o âmbito da Administração

financeira , imaginando-se duas estratégias básicas para o levantamento do retorno dos
acionistas: (1) elevando-se a receita e baixando-se os custos e (2) expandindo-se a
produção e o faturamento".
Uma análise do ponto de equilíbrio é válida para uma dada capacidade: se este
mudar, a análise inicial precisará ser substituída. Dai pode-se dizer que esta análise é
mais aplicável numa perspectiva de curto prazo porque neste prazo a capacidade de
operação não pode ser alterada.

2.6 Fonte de Financiamento de Capital de Giro

Sempre foi urn problema para as empresas obter disponibilidades de capital ern
caixa, para manter o giro dos negócios. Esse fato vem se agravando com o crescimento
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de vendas a prazo, devido a falta de poder aquisitivo da população consumidora,
exigindo da empresa um montante que ela sozinha não tem condições de assumir.
Para solucionar esse problema e para não ficar fora do mercado, os empresários
buscam parcerias com intuito de obter financiamento do seu capital de giro. Essas
parcerias são as seguintes:

2..6.1 Factoring

A expressão factoring é de origem anglo-saxânica, sendo em vernáculo tratada
por faturização, vocábulo proposto pelo professor Fábio Konder Comparato.
Segundo o professor Fran Martins, tern seu inicio na antiguidade, na Grécia e em
Roma, quando os comerciantes encubiam Agentes (factors), disseminados por diversos
lugares, da guarda e venda de mercadorias de sua propriedade. Posteriormente, o
costume se propagou na Idade Média, especialmente entre os comerciantes dos países
mediterrâneos.
Segundo Leite (1997, 35,36), factoring é a prestação continua de serviços.
conjugada com aquisição de créditos de empresas, resultante de suas vendas
mercantis ou prestação de serviços a prazo. É um mecanismo de fomento comercial,
isto 6:
•

De capitalização: a empresa fomentada vende para a factoring seus
créditos gerados pelas vendas e serviços a prazo e obtém dinheiro vivo,
que aumenta seu poder de negociação nas compras â vista de
mercadorias.
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De administração: a factoring pode prestar serviços à empresa fomentada

•

em qualquer area de sua estruutra. deixando o empresário com mais
tempo para produzir e vender.

Uma sociedade de factoring funciona da seguinte forma:

A empresa vende seu bem, crédito ou serviço a prazo, gerando um crédito

•

no valor correspondente.
•

A empresa negocia este crédito com a empresa de factoring.

•

De posse desse crédito, a Factoring informa o sacado sobre o fato e a
forma de cobrança (carteira ou banco).

•

Findo o prazo negociado inicialmente. a empresa sacada pagará o valor
desse crédito a factoring, encerrando a operação.

As vantagens de se tarbalhar com factoring:

•

Dinheiro em caixa para o giro dos negócios.

•

Ev,ta-se o endividamento.

•

Rapidez e agilidade de decisão.

•

Acessória administrativa

•

Cobrança de títulos ou direitos de crédito.

•

Intermediação entre a empresa e seu fornecedor transformando a
compra de mercadorias à vista mais vantajosa , em compra a prazo.
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Factoring pode ser, portanto, o melhor mecanismo de otimização gerencial de

pequeno e médio empresário.
0 factoring surgiu no Brasil em 1982, com a criação das ANFAC (ASSOCIAÇÃO
NACIONAL DE FACTORING). A atividade de factoring é importantíssima para o
crescimento dos negócios e para o equilíbrio financeiro das empresas nacionais. É um
mecanismo de gestão comercial que expande seus ativos, aumenta suas vendas, sem
fazer dividas.
De acordo com Leite (1997; 22,23), o factoring no Brasil é operado por quatro
modalidades:

•

Convencional: é a modalidade mais explorada pelas empresas de
factoring no Brasil e esta centrada na compra de direitos creditórios

ou ativos, representativos de vendas mercantis a prazo. mediante a
cessão pro-soluto notificada pelo vendedor (endossante) ao
comprador (sacado-devedor). Ha assunção de risco.

•

Matrunty: diferencia-se do convencional, porque os títulos são
remetidos pelo cedente à sociedade de fomento mercantil e por
estas liquidados no vencimento.

•

Trustee: trata da gestão financeira e de negócios da empresa

cliente da sociedade de fomento mercantil. Vale dizer: administra
todas as contas dos clientes que passa a trabalhar com o caixa
zero, otimizando sua capacidade fi nanceira.
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• Exportação:

é a vocação histórica do factoring é o mercado

internacional. Servirá para comercializar no exterior bens
produzidos pelo segmento de nossas pequenas

e

médias

empresas. que não têm a menor possibilidade de fazê-lo É nos
dias atuais, largamente uiilizada na Europa e no Extremo Oriente.

Os sócios e acionistas das sociedades de fomento mercantil devem assumir os
riscos e prejuízos inerentes a qualquer negócio. E. no caso da bancarrota, estarão em
jogo apenas seus capitais, não se colocando em risco recursos captados de terceiros,
sem necessidade da intervenção governamental. Ao contrario dos bancos e instituições
financeiras, estão subordinadas ao controle das autoridades, porque são depositários
da poupança pública.
Cabe lembrar que a empresa de faa`oring não possui direito de regresso. ou
seja. em caso de não pagamento pelo sacado. o cedente não responderá pela sua
liquidação, sendo assim, a factoring fica com o prejuízo.

2.6.2 Sistema BNDES ( Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social)

0 BNDES reconhece condições especificas para microempresas e empresas de
pequeno porte, conforme definição na Lei n° 8.864, de 28/03/1994. que são pessoas
jurídicas ou firmas individuais que tenham corno receita anual ou atualizada valor igual
ou inferior a 700.000 UFIR — Unidades Fiscais de Referência. Essa fonte de capital de
giro apoia os investimentos relacionados a imolantação. expansão e modernização de
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atividades e da infra-estrutura. capacitação tecnológica e treinamento de pessoal
formação e qualificação profissional.
Os itens financiáveis são os ativos fixos , exceto: terrenos e benfeitorias
existentes, máquinas e equipamentos usados em empresas de grande porte e veiculos
financia as despesas pré-operacionaise capital de giro associado a investimento fixo:
nos setores de indústria, comércio e serviços, quando a empresa beneficiária for
microempresa ou de pequeno porte e, nos setores de indústria e comércio, para as
demais empresas.
0 investimento financiavel em capital de giro associado ao valor que deverá
fazer parte dos Usos do quadro de Usos e Fontes — poderá corresponder:
•

Até 100% do investimento fixo financiável no caso de microempresas ou
empresas de pequeno porte. incidinco sobre os gastos do projeto. inclusive
máquinas e equipamentos , em sua totalidade.

As taxa de juros é o somatório do custo financeiro, spread básico e spread de
risco , conforme segue:

•

Custo financeiro: TJLP.

•

Spread básico (do BNDES);

-

nível padrão: 2.5% ao ano:
nível especial: 1% ao ano.

•

Spread de risco (antigo Del credere): a ser negociado entre a empresa e o

agente financeiro.
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0 prazo de carência e total dos empréstimos serão definidos a critério do agente
financeiro em função da:

•

Capacidade de pagamento do empreendimento.

•

Empresa tomadora do empréstimo ou grupo econômico

É oportuno lembrar que não há restrição quanto ao limite máximo , tanto para o
prazo total como para o prazo de carência. e este deverá ser múltiplo de tres nas
operações com amortização mensal e múltiplo da periodicidade da operação nos
últimos casos.
As garantias exigidas nesse tipo de financiamento fica a critério do agente
financeiro, observadas as normas do Banco Central do Brasil.
No apoio ao segmento das microempresas e empresas de pequeno porte. os
agentes financeiros poderão negociar com c Sebrae — Serviço Brasileiro de Apoio ás
Micro e Pequenas Empresas — a celebração de convênios para fins de utilização do
fampe — Fundo de Aval para Micro e Pequena Empresa — como garantia parcial dos
financiamentos.

2.7 CICLO OPERACIONAL E CICLO FINANCEIRO

Expõe MARTINS. ASSAF NETO (1993. PG. 300). "Com o objetivo de alcançar

uma visão clara de- problemática da administração de caixa e das medidas que podem
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ser acionadas para um controle e fi ciente, é interessante estudar , com maiores detalhes.
o ciclo de caixa de uma empresa".

Conforme ROSS, WESTERFIELD, JORDAN (1998, PG. 338).

"o

ciclo

operacional é o período tomado pela aquisição de estoques, sua venda e cobrança da
sua venda".
Para ASSAF, NETO (1993: 247), o ciclo operacional pode ser definido como "as
fases operacionais existentes no interior da empresa, que vão desde a aquisição de
materiais para a produção até o recebimento das vendas efetuadas".
Assim, percebe-se que quanto maior forem os intervalos entre as compra, venda
e cobrança das mercadorias maior será o volume de recursos que a empresa

necessitará para financiar suas atividades, sendo que uma parte do capital de giro é
financiada pelos fornecedores, quando estes concedem prazo para pagamento.
0 ciclo fi nanceiro, ou ciclo de caixa como é conhecido, de acordo com ROSS.
WESTERFIELD, JORDAN (1998:338-339), "6 o número de dias transcorridos até
recebermos o valor de uma venda, medido desde o momento em que pagamos pelo
estoque adquirido".
Conclui-se que, durante esse período que vai do pagamento do estoque
adquirido até o recebimento das vendas, é a empresa que financia sua operação:
portanto, quanto maior for o ciclo financeiro, maiores serão os recursos aplicados
temporariamente nas operações, ocasionando custos financeiros

e afetando a

rentabilidade da empresa.
0 quadro a seguir apresenta a metodologia de cálculo de indicadores
operacionais para se obter o ciclo financeiro e o ciclo operacional de uma empresa,
segundo ASSAF NETO (1993: 250-251).

'3/

Quadro 1 - Indicadores operacionais para obter o ciclo financeiro e o ciclo
operacional. BRAGA (1995:125)
RETRATA
FORMULAS
iNDICE
Prazo Médio de Estocagem [Estoque de Mercadorias Tempo médio, em meses.
de que a mercadoria
(média)
/
Custo
de Mercadorias (PME)
Mercadorias Vendidas] x permanece em estoque 6
espera de ser vendida.
12
a
Receber 0 número médio de meses
Prazo Médio de Cobrança [Duplicatas
(PMC)
(média) / Vendas Anuais a que a empresa precisa
esperar para receber as
Prazo] x 12
vendas realizadas.
Prazo
de [Duplicatas a pagar (média) Tempo médio, em meses.
Médio
Pagamentos
a / Compras Anuais a prazo] que a empresa tarda err
Fornecedores (PMPF)
x 12
pagar suas compras.

Abaixo apresenta-se a metodologia de cálculo do ciclo operacional e do ciclo
financeiro, segundo BRAGA (1995. PG. 127):

Ciclo Operacional -= PME + PMR
Ciclo Financeiro = PME + PMR - PMP

2.7.1 ESTRATÉGIAS PARA REDUZIR 0 CICLO FINANCEIRO

Segundo BRAGA (1995:129), "deve-se retardar os pagamentos aos
fornecedores...", ou seja, a empresa não deve pagar seus fornecedores antes do
vencimento a não ser que obtenha um desconto financeiro que compense.
Uma estratégia de acordo com BRAGA (1995:129), " é acelerar o recebimento
das duplicatas, sem afastar os clientes por excesso de rigor nas cobranças". Os
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descontos financeiros , se economicamente justificáveis , podem ser usados para realizar
esse objetivo. As duplicatas a receber são urn custo necessário a empresa. permitindo
atingir um nível maior de vendas.
As condições de crédito da empresa afetam os padrões de crédito e as políticas
de cobranças. As mudangas , nessas condições. podem ser usadas como recursos para
diminuir o período médio de cobrança e manter ou aumentar os lucros globais.
Outra estratégia para BRAGA (1995:129) "6 elevar o giro dos estoques.....'. o
aumento da taxa de giro dos estoques pode ser obtido aumentando-se o giro das
matérias-primas com o uso de técnicas mais eficientes no controle de estoques A
empresa também pode diminuir o ciclo da produção. Um controle mais eficiente do
estoque de produtos acabados, pelo aperfeiçoamento da previsão de demanda e do
planejamento da produção. contribuirá para uma taxa de mais alta para o giro dos
estoques desses produtos.
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3.0 DESCRIÇÃO E ANALISE DO ESTUDO DE CASO

Neste capitulo faz-se a descrição e análise do estudo de caso, onde é
apresentada uma proposta de controles, voltadas á gestão do capital de giro de um
posto de combustíveis. Inicialmente é apresentada a empresa objeto de estudo. Na
seqüência, são mostradas formas padronizadas de análise do capital de giro. Por fim,
são discutidas formas alternativas de controle de gestão de capital de giro.

3.1 APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

0 estudo de caso aqui retratado foi realizado em uma empresa varejista, que
atua no comércio de combustíveis, situada na cidade de Florianópolis no bairro Ribeirão
da Ilha. Esse estudo realizou-se no Posto Macedo LTDA, tendo como nome fantasia
Posto Macedo.
Suas atividades iniciaram-se em dezembro de 1980, na Avenida Trevo do
Erasmo, 1625, sul da ilha de Florianópolis. a partir do espirito empreendedor de
Anicácio Macedo Filho.
O posto está instalado numa área de 1500 m2, contendo 2 bombas de gasolina
aditivada, 3 de gasolina comum, 2 de álcool e 1 de diesel, na parte subterrânea estão
localizados 4 tanques. Do lado esquerdo do escritório encontram-se, o caixa, que
possui um computador interligado com todas as bombas de combustíveis do
estabelecimento e do lado esquerdo do caixa há uma mini loja de conveniência
(refrigerantes, cerveja, cigarros, salgadinhos). 0 posto ainda conta com uma troca de
óleo que possui um elevacar.
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Seus produtos são adquiridos na base de distribuição da Companhia lpiranga
localizada em Itajai/SC. O pagamento das mercadorias quando possível é pago à vista
para obter descontos.
A opção de pagamento 6, à vista em dinheiro ou cheque, ou cartão de crédito.
0 horário de atendimento é das 06:00 às 22:00h.

3.2 ANALISE POR QUOCIENTES

3.2.1 Liquidez seca
QUADRO 2: Valores de Liquidez Seca
2004

Ls = ac — e/ pc

1,12

2003

2002

1,20

1.16

Em 2002, o Posto Macedo LTDA conseguia pagar 100% de suas dividas
somente corn o Disponível e as Duplicatas a receber e ainda obteve uma folga de 16%
sobre o passivo circulante.
No período seguinte,o índice de liquidez aumentou em 3.45% em relação ao
período anterior, obtendo um excesso de 20% no somatório do Disponível e Duplicatas
sobre o passivo circulante.
Para concluir no ano de 2004, o índice de liquidez seca foi de 1,12 o mais baixo
dos três períodos. Com relação a análise do índice de liquidez seca a empresa esta
com uma boa situação financeira.
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3.2.2 Liquidez Corrente

QUADRO 3:Valores de Liquidez Corrente
2004
2003

LC = AC/PC

1,33

1,42

2002
1,43

Nos três exercícios, o ativo circulante foi maior que o passivo circulante , e isto
significa que os investimentos no ativo circulante são suficientes para cobrir as dividas
de curto prazo e ainda permitir uma sobra de 33%, 42% e 43%, respectivamente em
2004, 2003 e 2002.
Pela análise, pode-se concluir que, quando a Liquidez Corrente é superior a 1. o
excesso em relação a 1 deve-se a existência do capital circulante liquido.
0 capital circulante liquido pode ser calculado também através da diferença entre
o ativo circulante e passivo circulante:

CCL = AC—PC
Onde:
CCL = CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE

QUADRO 4: Valores do Capital Circulante Li uido
2004
2003

CCL = AC -PC

429.010,62

366.492,88

2002
181.597,44
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O POSTO MACEDO apresenta capital de giro liquido de 429.010,62, 366.492,88
e 181.597,44 respectivamente nos anos de 2004, 2003 e 2002 . Lembrando que os
ativos circulantes precisam de um certo tempo para se transformar em dinheiro e que
existe a possibilidade de isso não acontecer, por motivos alheios a vontade da
empresa. Por outro lado, as dividas de curto prazo da empresa precisam ser pagas
independentemente da liquidez de seus ativos circulantes.

3.2.3 Liquidez total
QUADRO 5: Valores de Liquidez Total
2004

2 003

2002

LT = (AC + ARLP) 1,12

1,10

0,90

/(PC + PELP)

O INDICE DE LIQUIDEZ TOTAL de 2002, igual a 0,90,indica que a empresa não
possuia investimentos de curto prazo suficientes para liquidação dos recursos de
terceiros alocados na empresa.. A primeira impressão é que não há uma boa situação
financeira, pois existe uma insuficiência de R$ 0,10 para cada R$ 1,00 de divida.:
entretanto, as dividas de longo prazo não vencem neste momento e até seu vencimento
a empresa deverá gerar recursos. No ano de 2003 e 2004, com índice de liquidez total
foi de 1,10 e 1,12, respectivamente. isso significa que a empresa poderia pagar suas
dividas totais, mesmo aquelas de longo prazo, com os recursos que possui hoje no
ativo circulante mais o ativo realizável a longo prazo e ainda haveria uma sobra de 10%
no ano de 2003 e 12% em 2004, essa sobra representa uma espécie de margem de
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segurança. Conclui-se que, nesse caso, a situação financeira tende a ser satisfatória,
pois existem condições para isso.

3.2.4 Liquidez Imediata
QUADRO 6: Valores de Liquidez Imediata
2004
2003

2002

LI= 0/PC

0,35

0,75

0,80

0 melhor resultado obtido pela divisão das disponibilidades pelo passivo
circulante foi a do ano de 2003 com 0,80. Esse valor significa que no período citado a
empresa dispõe de 0,80 de disponível para cobrir as dividas de curto prazo imediatas.
Em relação ao ano de 2002, o nível de liquidez imediato foi o pior dos três períodos e o
período de 2004 fi cou bem próximo ao resultado de 2003.

3.2.5 Endividamento
QUADRO 7: Valores de Endividamento
2004

2003

2002

E = PE/AT

0,76

0,87

0,78

Nesse indice, quanto menor o grau de endividamento, maior será a capacidade
financeira da empresa a longo prazo. Após feita a análise dos três períodos. Conclui-se
que, o ano de maior dificuldade para empresa sanar suas dividas foi o de 2002, com
um indice de endividamento igual a 0,87. Os dois anos subseqüentes estão próximos
de 0,5.
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3.2.6 Solvência Geral
QUADRO 8: Valores de Solvência Geral
2004
2003

2002

SG = AT/PE

0,54

1,28

1,33

A solvência geral é uma medida de avaliação da capacidade financeira da
empresa a longo prazo para satisfazer os compromissos assumidos perante terceiros
exigíveis a qualquer prazo.
Com a análise deste índice, observa-se a dificuldade no ano de 2002 de a
empresa saldar sua dividas.

13 CALCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO

A partir deste momento, iremos elaborar os cálculos necessários para chegar ao
valor do ponto de equilíbrio em litros de combustível vendido. Lembrando que o ponto
de equilíbrio será obtido quando a soma das Margens de Contribuição totalizar o
montante suficiente para cobrir todos os Custos e Despesas Fixas: esse é o ponto em
que contabilmente não tem lucro nem prejuízo (supondo produção igual a venda).
0 quadro a seguir demonstrará o cálculo dos custos fixos referentes a abril de
2005.

QUADRO 9: Valores dos Custos Fixos referentes ao mês de abril de 2005 em r
SALÁRIOS FRENTISTAS
4.500.00
PRÓ-LABORE
1000,00
SEGURO
415.00
CONTABILIDADE
792.00
LUZ
1300,00
TOTAL
8007,00
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Nesse caso, serão analisados a gasoline comum e aditivada. álcool e diesel.

QUADRO 10: Vendas do mês de abril de
PRODUTO
QUANTIDADE
LITROS
VENDIDOS
GASOLINA
COMUM
115 256,25
GASOLINA
ADITIVADA
25.365,00
ALCOOL COMUM
9.775,00
DIESEL
8.154,00
TOTAL
158.550,25

2005 em reais
PREÇO DE VENDA TOTAL EM RS
EM R$

2,46

283.530.37

2,49

63.158,85

1,54
1,66

15.053,50
13.535,64
375.278,36

-

QUADRO 11: Percentual de venda de cada combustive l no mês de abril de 2005
PRODUTO
% VENDA POR LITROS

GASOLINA COMUM
72,70
GASOLINA ADITIVADA
16,00
ALCOOL COMUM
6,16

DIESEL
5,14

TOTAL
100 00

Cálculo do Imposto de Renda da Pessca jurídica.

QUADRO 12: Cálculos dos Custos Variáveis de abril de 2005 em reais
PRODUTO
TOTAL SOBRE
IRPJ
TOTAL
,
FATURAMENTO
GASOLINA
COMUM
115.256,25
0,0024
276,61
GASOLINA
ADITIVADA
25.365,00
0,0024
60,88
ÁLCOOL COMUM
9.775,00
0,0024
23,46
DIESEL
8.154,00
0,0024
19,57
TOTAL
158.550,25
380,52
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QUADRO 13: Cálculo da contribuição Social de abril de 2005 em reais
TOTAL
TOTAL SOBRE
C SOCIAL
PRODUTO
FATURAMENTO
GASOLINA
507,13
115.256,25
0,0044
COMUM
GASOLINA
111,61
0,0044
25.365,00
ADITIVADA
43,01
0,0044
9.775,00
ALCOOL COMUM
35 88
0,0044
8.154,00
DIESEL
697,63
158.550,25
TOTAL

—

QUADRO 14: Calculo do Custo do Produto Vendido em abril de 2005 em reais
TOTAL VENDIDO
PREÇO COMPRA
TOTAL SOBRE
PRODUTO
EM R$
FATURAMENTO
EM R$
GASOLINA
229.359,93
1,99
115.256,25
COMUM
GASOLINA
50.983,65
2.01
25.365,00
ADITIVADA
13.196,25
1.35
9.775,00
ÁLCOOL COMUM
12.271,77
8.154,00
1,505
DIESEL
305.811,60
158.550,25
TOTAL

QUADRO 15: Cálculo do total dos Custos Variáveis por produto em abril de 2005
Vo CUSTO VARIAVEL
CUSTO VARIÁVEL
PRODUTO
75
230.143,67
GASOLINA COMUM
16,67
51.156,14
GASOLINA ADITIVADA
4,32
13.262,72
ÁLCOOL COMUM
4,01
12.327,22
DIESEL
100
306.889,75
TOTAL

Os custos fi xos foram rateados sobre o percentual de venda de cada combustível.

QUADRO 16: Rateio dos Custos Fixos por p roduto em abril de 2005
TOTAL EM R$
% SOBRE VENDA
PRODUTO
GASOLINA COMUM
5.821,09
72,70
16,00
1.281,12
GASOLINA ADITIVADA
6,16
493,23
ÁLCOOL COMUM
5 14
411,56
DIESEL
100
8.007,00
TOTAL
,
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QUADRO 17: Demonstração do Resultado do Exercício do mês
em reais
ITENS
GASOLINA
GASOLINA
ÁLCOOL
DIESEL
COMUM
ADITIVADA
COMUM
RECEITA
DE VENDAS 283.530,37
63.158,85
15.053,50
13.535,64
IMPOSTOS
S/ VENDAS (783,74)
(172,49)
(66,47)
(55,45)
RECEITA
LIQUIDA
282.746,63
62.986,36
14.987,03
13.480,19
CUSTO
PROD.
VENDIDO
229.359,93
50.983,65
13.196,25
12.271,77
(CUSTOS +
DESP.
FIXAS)
5.821,09
1.281,12
493,23
411,56
LUCRO
LÍQUIDO
53.386,70
10.721,59
1.790,78
796,86

de abril de 2005

TOTAL

375.278,36
(1.078 15)

374.200,21

305.811,60

8.007,00
66.695,93

Agora vai ser calculado a margem de contribuição por produto, conforme
cálculos abaixo:

QUADRO 18: Cálculo da Margem de Contribuição Unitária de abril de 2005 em
reais
GASOLINA COMUM

MCT = RV — (CV + IMPOSTOS)
MCT = 283.530,37 — (229.359,93 + 22.370,40)
MCT = 31800,44
MCU = 31800/115.256,25
MCU = 0,276
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DIESEL
MCT = 13.535,64 - (12271,77 + 856,91)
MCT = 406,91
MCU=406,91/4.936,15
MCU =0,082

3.3.1 CALCULO DO PONTO DE EQUILÍBRIO
Custos + Despesas Fixas
Ponto de Equilíbrio Margem de Contribuição

QUADRO 19: Cálcu lo do Ponto de Equilíbrio do nib's de abril em reais
PRODUTO
CUSTOS + DESP.
MARGEM DE
PONTO
FIXAS
CONTRIBUIÇÃO
EQUILÍBRIO
LITROS
GASOLINA C.
R$ 8.007,00
0,276
29.010,00
GASOLINA ADIT.
R$ 8.007,00
0,2779
28.812,52
ÁLCOOL
R$ 8.007,00
0,1155
69.324,67
DIESEL
R$ 8.007,00
0,082
97.646,34
TOTAL
R$ 8.007,00
onsiderando mês de abril de 2005
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente com a grande concorrência no mercado de revenda de combustíveis, e
importante o administrador ter conhecimento do capital de giro do seu negócio.
determinando o quanto investir e em que momento investir.
A empresa, objeto de estudo, apresenta formas de controle de contas a pagar,
a receber e estoques, porém carecem de um maior rigor.Para isso acontecer , foi
sugerido o uso da ferramenta fluxo de caixa. Verificou-se que os estoques estão
sendo controlados de forma e fi ciente , pois a empresa utiliza sistemas informatizados
para controlar e executa contagem física periodicamente.
Além disso , o trabalho possibilita reconhecer algumas formas de controle de
gestão do capital de giro mais eficientes no gerenciamento da empresa objeto do
estudo. Dentre as formas alternativas de controle têm-se: a análise de indicadores
econômico-financeiro , ponto de equilíbrio

e fluxo de caixa. Com relação aos

indicadores, não basta apenas calculá-los, deve-se compará-los com os períodos
passados e/ou corn os de outra empresa do setor. 0 cálculo do ponto de equilíbrio irá
demonstrar quanto que a empresa terá que vender para cobrir seus custos e despesas
fixas e, a partir deste, a sua margem de contriquigão tornar-se-á lucro.
Ao analisar o resultado da pesquisa, verificou-se a possibilidade de melhoria
dos controles voltados a gestão de capital de giro do posto de combustíveis objeto de
estudo, sendo pois ratificada a hipótese lançada como problema deste estudo.
Sugere-se que futuros trabalhos realizem pesquisas a fim de mensurar a
importância de uma loja de conveniência para a revenda de combustíveis.

50

REFERÊNCIAS

ASSAF NETO, Alexandre e Silva, César Augusto Tibitecio. Administração do capital de
giro. 2 ed. Sao Paulo: Atlas, 1997.
BERNARDI, Luis Antônio. Política e formação de preços: uma abordagem competitiva,
sistêmica e integrada. 2' ed. São Paulo: Atlas, 1998.
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas,
1992.
BRASIL, Harold V. 7 Harold G.. Gestão financeira das empresas: um modelo dinâmico. Rio
de Janeiro: Qualitymark, 1992.
CHERRY, Richard T..Introdução a administração financeira. Sao Paulo: Atlas, 1975.
COBRA, Marcos. Marketing competitivo. São Paulo: Atlas,1993.
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 3' ed. são Paulo: Atlas, 1994.
GITMAN, Lawrence J.. Princípios da administração financeira. 5a ed. Sao Paulo: Harbra,
1997.
INÁCIO FILHO, Geraldo. A monografia nos cursos de graduação. 2" ed. São Paulo: Edufu,
1994 ,

LEITE, Hélio de Paula. Introdução à administração financeira. São Paulo: Atlas, 1986.
MARTINS, Eliseu e ASSAF NETO, Alexandre. Administração financeira: as finanças das
empresas sob condições inflacionárias. Sao Paulo: Atlas, 1985.
MARTINS, Eliseu. Contabilidade de custos. 8' ed.são Paulo: Atlas, 2001.
MATARAZZO, Dante C.. Análise financeira de balanços: abordagem básica e gerencial. 3'
ed. Sao Paulo: Atlas, 1995.
OLINQUEVITCH, José Leônidas 7 SANTI FILHO, Armando de. Análise de balanço para
controle gerencial. São Paulo: Atlas, 1997.

SALVADOR, Ângelo Domingos. Métodos e técnicas de pesquisa bibliográfica. 9' ed. Porto
Alegre: Sulina, 1981.
SAN VICENTE, Antônio Zorato, Administração financeira. 3a ed. São Paulo: Atlas, 1993.
ZDANOWICZ, José Eduardo. Fluxo de caixa: uma decisão de planejamento e controle
financeiro. 8' ed. Rio Grande do Sul, 2000.

52

Balanço Patrimonial Posto Macedo LTDA. ( em RS 1,00)
31/12/2002

31/12/2003

31/12/2004

814.925,67

1.497.922,03

1.955,016,28

599.718,90
145.812,84
145.812,84

1.249.514,52
712.188,08
821.412,01
109.223,93
537.099,92

1.706.021,77
958.887,69
956.706,03
2.181,66
490.975,11

6.941,00

38.573,14

18839,64
114.974,41

32.492,21
191.456,70

18.232,24
276.273,35

215.206,77
213.354,42
(-) DEPREC. ACUM 227.901.02

226,52
248.407,51
246.555,16
227.901,02

226,52
248.994,51
247.142,16
227.901,02

814.925,67

1.497.922,03

1.955.016,28

418.121,46
136.903,17

883.021,64
182.809,13

1.277.011,08
696.356,75

103.409.99

191.284,89

119.800,16

FISCAIS

43.312,25

114.058,51

130.244,73

OBRIGAÇÕES
TRABALHISTAS
OBRIGAÇÕES

22.608,64

204 988,74

38.267,47

SOCIAIS

53.386,51

130.559,64

216.926,21

OUTRAS
OBRIGAÇÕES
PELP
PL

23.656,70
246596,56
150.207,65

21.748,33
246.596,56

21.748,73
246.956,56

368.303,83

431.408,64

(241.741,89)

(241.741,89)

ATIVO
ATIVO TOTAL
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
CAIXA
BANCOS
CLIENTES

320,092,01

ADIANTAMENTO
A FUNCIONÁRIOS 382,02
VALORES A
COMPENSAR E A
RECUPERAR

ESTOQUES
DESPESAS A
APROPRIAR

PERMANENTE
IMOBILIZADO

PASSIVO
PASSIVO TOTAL
PASSIVO
CIRCULANTE

FORNECEDORES
FINANCIAMENTO

CP
OBRIGAÇÕES

LUCROS OU
PREJUIZOS ACUM. (228.271,47)
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Demonstracao do Resultado do Exercício: 01/01/2002 a 31/12/2002

RECEITA BRUTA
HVENDA MERCADORIAS
HRECEITA SERVIÇOS
DEDUÇÕES DE RECEITAS
(-)ICMS
(-)OUTROS IMPOSTOS
(=)RECEITA LÍQUIDA
(-)CUSTOS DE BENS SERVIÇOS
(=)LUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
(-)DESPESAS ADM.
(-)DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS OPERACIONAIS
(+)RECEITAS FINANCEIRAS
(=)RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NA() OPERACIONAL
(=)RESULTADO ANTES DA CONT.
SOCIAL S/ LUCRO
(=)RESULTADO ANTES DA PROV. DO
IRPJ
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO

7.188.057,40
44.190.74
22.470,96
20.167,14
7.189.610,04
6.497.223,36
692.386,68
785353,37
129.802,07
356,38
(222.412,38)
(222.412,38)

(222.412,38)
(222.412,38)

Demonstração do Resultado do Exercício: 01/01/2003 a 31/12/2003

RECEITA BRUTA
(+)VENDA MERCADORIAS
NRECEITA SERVIÇOS
DEDUÇÕES DE RECEITAS
(-)ICMS
(-)OUTROS IMPOSTOS
(=)RECEITA LÍQUIDA
(-)CUSTOS DE BENS SERVIÇOS
HLUCRO BRUTO
DESPESAS OPERACIONAIS
i )DESPESAS ADM.
(-)DESPESAS FINANCEIRAS
RECEITAS OPERACIONAIS
(+)RECEITAS FINANCEIRAS
(=)RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NÃO OPERACIONAL
(=)RESULTADO ANTES DA CONT.

9.166.716,05
42.233,32

24.743,86
61.822,05
9.122.383,46
8.005.811,51
1.116.571,95
789.828,83
150,00
36,40
218.096,18
218.096,18

(=)RESULTADO ANTES DA CONT.
218.096,18
SOCIAL S/ LUCRO
(=)RESULTADO ANTES DA PROV. DO
IRPJ
218.096,18
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO
218.096,18

Demonstração do Resultado do Exercício: 01/01/2004 a 31/12/2004
RECEITA BRUTA
NVENDA MERCADORIAS
NRECEITA SERVIÇOS
DEDUÇÕES DE RECEITAS
(-)ICMS
(-)OUTROS IMPOSTOS
(=)RECEITA LÍQUIDA
(-)CUSTOS DE BENS SERVIÇOS
HLUCRO BRUTO

29.449,99
40.018,59
9.041.416,40
6.337.344,55
2.704.071,85

DESPESAS OPERACIONAIS
(-)DESPESAS ADM.
(-)DESPESAS VENDAS
(-)DESPESAS FINANCEIRAS

2.400.552,86
76.290,70
135.415,76

RECEITAS OPERACIONAIS
(+)RECEITAS FINANCEIRAS
(=)RESULTADO OPERACIONAL
RESULTADO NA() OPERACIONAL
(=)RESULTADO ANTES DA CONT.
SOCIAL S/ LUCRO
HRESULTADO ANTES DA PROV. DO

IRPJ
RESULTADO LÍQUIDO EXERCÍCIO

9.065.976,78
44.908,70

83.812,53

83.812,53
75.676,78
63.104,81

