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RESUMO 
 
 
O capital de giro é um dos aspectos relevantes da gestão financeira, uma vez que ao envolver 
contas de ativo e passivo correntes afetam o desempenho e a liquidez da firma. Seu papel é 
fundamental na melhoria e crescimento da empresa, assim como para gerar valor ao acionista. 
O objetivo principal desta pesquisa é analisar a influência das variáveis do capital de giro com 
base nos modelos dinâmico e tradicional, na geração de valor e rentabilidade em empresas 
brasileiras de capital aberto. Na pesquisa foram consideradas as empresas com demonstrações 
consolidadas, no período de 2000 a 2010, com dados secundários obtidos da base 
Economatica. Compuseram a amostra final 186 empresas distribuídas em 17 setores. O 
modelo tradicional do capital de giro evidencia a minimização de obrigações de curto prazo 
no encerramento do exercício, por sua vez, o modelo dinâmico do capital de giro é conhecido 
por formular um diagnóstico para tomada de decisões operacionais, ou seja, identificar a 
situação financeira da empresa em funcionamento. Para o modelo dinâmico de Fleuriet foram 
utilizadas três variáveis: Capital de Giro, Necessidade de Capital de Giro e Saldo de 
Tesouraria; já, as variáveis do modelo tradicional foram a Liquidez Corrente e Liquidez Seca, 
todas consideradas como variáveis independentes nos modelos de regressão. Como variáveis 
dependentes foram considerados o ROE, ROAOp e o Retorno Econômico (RE), gerando 
assim três modelos de análise. Após o tratamento de outliers, para todas estas variáveis foram 
calculadas médias anuais setoriais, além da média geral considerando a série temporal 
analisada (2000-2010). Os dados foram analisados por meio da ANOVA e Tukey, correlação 
de Pearson e Regressão. Foram classificadas as estruturas financeiras das empresas e setores 
sob a ótica do modelo dinâmico - considerando os seis tipos existentes -, com isso permitiu-se 
identificar o perfil financeiro das empresas, ou seja, o risco e a solvência. Assim, identificou-
se a maior frequência de empresas com tipo II, de estrutura financeira sólida. Os resultados 
das análises de correlações entre os modelos tradicional e dinâmico do capital de giro foram 
significativas, porém considerada ruim na maioria dos períodos. Pode-se inferir que os dois 
modelos de análises financeiras não possuem o mesmo conteúdo de informação. Na análise da 
relação entre a liquidez e rentabilidade, foi constatada uma correlação positiva significativa, 
porém fraca, tanto ao utilizar medidas de liquidez tradicional, como também das indicadas 
pelo modelo dinâmico do capital de giro. Quanto à relação entre a medida RE e as variáveis 
de liquidez tradicional como também as do modelo dinâmico do capital de giro, as correlações 
foram positivas na maioria dos períodos. Na análise de regressão os modelos foram 
significativos na predição da rentabilidade em quase todos os períodos, mas com baixo poder 
de explicação. As variáveis independentes foram significativas e explicaram a variância do 
RE em dois períodos e na média geral da série (2000-2010). Por fim, quando realizada a 
análise por setor de atividade, as variáveis explicativas foram significativas na predição do 
ROE, ROAOp e RE com R² alto para o ROE e RE, no entanto, o valor de R² foi médio para 
ROAOp, para as variáveis dependentes em quatro setores. Observou-se que os indicadores do 
modelo dinâmico do capital de giro foram mais relevantes no setor de atuação, para explicar a 
rentabilidade e retorno econômico, do que os indicadores tradicionais da liquidez. 
 
Palavras-chave: Capital de Giro, Modelo Dinâmico, Modelo Tradicional, Rentabilidade, 
Retorno Econômico.  

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

WORKING CAPITAL, VALUE GENERATION AND PROFITABILITY: AN 
ANALYSIS OF THE PERSPECTIVE OF TRADITIONAL AND DYNAMIC MODELS 

OF WORKING CAPITAL 
 
 
Working capital is an important aspect of financial management, as it involves accounts of 
current assets and liabilities, thereby affecting the performance and liquidity of the firm. Its 
role is crucial in the improvement and growth of the company, as well as for generating value 
for the shareholder. The main objective of this research is to analyze the influence of the 
variables of working capital, based on dynamic and traditional models, on the generation of 
value and profitability in Brazilian publicly traded companies. In the survey, companies with 
consolidated statements were considered in the period 2000-2010, with secondary information 
obtained from the Economatica database. The final sample consisted of 186 companies, 
divided into 17 sectors. The traditional model of working capital shows the minimization of 
short-term obligations at year end, while the dynamic model of capital is known its usefulness 
in formulating a diagnosis for operational decision making, in other words, for identifying the 
financial situation of the operating firm. For the Fleuriet’s dynamic model, three variables 
were used: Working Capital, Requirement for Working Capital, and Treasury Balance. The 
variables of the traditional model, meanwhile, were Current Ratio and Quick Ratio, all 
considered as independent variables in the regression models. The dependent variables ROE, 
ROAOp and Economic Return (RE) were considered, generating three models of analysis. 
After the treatment of outliers, for all of these variables, annual sectorial averages were 
calculated, as well as the overall average, considering the time series analyzed (2000-2010). 
The data were analyzed by ANOVA and Tukey, Pearson’s correlation and Regression. The 
financial structures of firms and sectors were also analyzed from the perspective of the 
dynamic model - considering the six existing types –which enabled us to identify the financial 
profile of the company, i.e., the risk and solvency. Thus, a higher frequency of the companies 
of type II, solid financial structure, was identified. The results of the analyses of correlations 
between the traditional and dynamic models of working capital were significant, but were 
considered poor in most periods. It can be inferred that the two models of financial analysis 
do not have the same information content. In the analysis of the relationship between liquidity 
and profitability, a significant positive, but weak correlation was found, both when using 
traditional measures of liquidity, and for those indicated by the dynamic model of working 
capital. Regarding the relationship between the measure RE and the traditional liquidity 
variables and those of the dynamic model of working capital, the correlations were positive in 
most periods. In the regression analysis, the models were significant in predicting profitability 
in almost all periods, but with low explanatory power. The independent variables were 
significant and explained the variance of RE in two periods and in the overall average of the 
series (2000-2010). Finally, when performed the analysis by sector of activity, the explanatory 
variables were significant in predicting ROE, ROAOp and RE, with high R² for ROE and RE. 
However, the value of R² was medium for ROAOp for the dependent variables in four sectors. 
It was observed that the indicators of the dynamic model of working capital were more 
relevant in the sector of activity, for explaining the profitability and economic return, than the 
traditional indicators of liquidity.  
  
Keywords: Working Capital, Dynamic Model, Traditional Model, Profitability, Economic 
Return. 
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1 INTRODUÇÃO 
   

Em função das mudanças tecnológicas, econômicas e financeiras e dos efeitos da 

globalização, a busca pelo equilíbrio entre liquidez e retorno constitui um aspecto chave para 

a gestão financeira das empresas. Posto que a liquidez e a rentabilidade são duas questões 

distintas na organização, estabelecer um equilíbrio entre estes dois conceitos, segundo 

Palombini (2010), é um desafio diário para os gestores das empresas. 

Braga (1991), Kargar (1994), Lamberson (1995), Sousa, Luporini e Souza (1996), 

Brigham e Houston (1999), Moura e Matos (2003), Copat, Martinewski e Villela (2007) e 

Appuhami (2008) ressaltam em seus trabalhos que o gestor financeiro gasta parte do tempo se 

dedicando às questões relacionadas à gestão do capital de giro; e qualquer falha na atuação do 

executivo de finanças, segundo Braga (1991), pode comprometer a solvência ou a 

rentabilidade da empresa, devido ao volume de recursos aplicado no ativo circulante. A 

ineficiência na gestão do capital de giro afeta não apenas o curto prazo mas, de acordo com 

Samiloglu e Demirgünes (2008), pode causar efeitos no desempenho financeiro de longo 

prazo (maximização do valor da empresa). Assim, toda empresa, independente de sua 

dimensão de lucro, orientação e natureza do negócio, precisa de um montante necessário de 

capital de giro para evitar crise financeira (SIDDIQUEE; KHAN, 2009). 

Nesse contexto da análise do capital de giro, nota-se que em alguns estudos, 

principalmente nos internacionais, há ênfase ao método tradicional do capital de giro sob a 

ótica do ciclo de conversão de caixa com os principais componentes, como contas a receber, 

estoques e contas a pagar, conforme Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Raheman e Nasr 

(2007) e Quayyum (2012). Segundo tais autores, os gestores podem criar valor ao reduzir o 

número dias de contas a receber e estoques de sua empresa, pois encurtando o ciclo de 

conversão de caixa também melhora a rentabilidade da empresa.  

Apesar da vasta utilização da análise tradicional de balanço pelas empresas, o modelo 

dinâmico do capital de giro, que emergiu na década de setenta no Brasil, pelo professor 

Michel Fleuriet, enfatiza a mudança do fluxo de caixa, bem como uma análise apurada da 

estrutura financeira em níveis de liquidez e impacto na rentabilidade da empresa, ou seja, um 

método de gestão operacional. Nesta abordagem, as contas são classificadas em operacionais 

ou cíclicas, e em financeiras ou erráticas, ambas sob o enfoque da análise dinâmica do capital 

de giro, que se sintetiza em três variáveis, como: Capital de Giro (CDG), Necessidade de 

Capital de Giro (NCG) e Saldo de Tesouraria (ST). Este modelo tem recebido destaque desde 

os trabalhos de Braga (1991), Theiss Júnior e Wilhelm (2000), Marques (2002), Perobelli, 
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Pereira e David (2006), Alves e Aranha (2007), Melo e Coutinho (2007) e Mesquita (2008). 

Segundo esses autores, o resultado desta métrica possibilita uma análise mais apurada sob a 

situação da liquidez e da rentabilidade. 

  Gräbin (2005) argumenta que devido às deficiências da análise das demonstrações 

contábeis, empresas mundiais têm adotado modelos de avaliação baseados na criação de 

riqueza, rentabilidade, risco e custo de oportunidade dos acionistas. Neste contexto, destaca-se 

o Valor Econômico Adicionado (EVA®) desenvolvido por Stern Stewart & Co, na década de 

80, para medir o desempenho financeiro - o verdadeiro lucro econômico de uma empresa. 

Este enfoque tem como objetivo, segundo Erasmus (2010), maximizar o valor criado pela 

empresa para o acionista. Neste caso, para criar valor ao acionista, os retornos devem ser 

superiores ao custo de capital. Para que isso aconteça, é necessário que o capital de giro seja 

administrado em níveis que não comprometam a rentabilidade e contribuam para criação de 

valor para os acionistas da empresa Smith (1980) e Shin e Soenen (1998). 

As discussões sobre o desempenho econômico da empresa no uso do EVA®, em 

relação às medidas tradicionais, têm sido ampliadas por uma diversidade de pesquisas 

empíricas que produziram resultados positivos e controversos sobre as características do 

EVA®, como Dodd e Chen (1996), O´Byrne (1996), Lehn e Makhija (1996), Okimura e Sousa 

(2004), Dumitru e Dumitru (2005), Silva, Ferreira e Calegario (2009), Medeiros e Andrade 

(2010), Bolek, Kacprzyk e Wolski (2012) e Corrêa (2012). Entende-se que o desempenho 

econômico agregado tem elevado o nível da discussão na literatura de finanças, assim como a 

rentabilidade e a liquidez, sob o ponto de vista de gestão.  

A apreciação do valor econômico, em comparação às métricas tradicionais e 

dinâmicas do capital de giro, sobressai aos dados destacados, de acordo com Marques: 

 

Demonstrações contábeis financeiras ao padrão da legislação societária das 
empresas que não abordam os custos de capitais como custo de capital 
próprio e de oportunidade, os quais estão associados às expectativas dos 
proprietários do negócio. (MARQUES, 2002, p.16).  

 

Desta forma, conhecer as variáveis que podem evidenciar os resultados ou explicar as 

características do desempenho econômico e financeiro da empresa é de suma importância 

para a gestão financeira da instituição. 

Na contextualização dessa dissertação são abordados aspectos que levaram o autor a 

estudar sobre o capital de giro, problematizado dentro do cenário brasileiro e da conjuntura de 
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organizações de capital aberto, com ênfase em dois modelos de capital de giro e valor, modelo 

tradicional e modelo dinâmico. 

 

1.1 Contextualização e Problema de Pesquisa 

 

 Uma questão de extrema importância na gestão financeira de empresas está 

relacionada às contas de ativo e passivo circulante, que exigem controle e planejamento para 

que sejam eliminados riscos de incapacidade de pagamento junto aos credores, em função da 

aplicação de recursos em ativo circulante. Nesse sentido, tais decisões sobre o capital de giro 

implicam em uma gestão mais efetiva sobre os ativos e passivos de curto prazo de uma 

empresa e determinam um nível de caixa suficiente para saldar as dívidas no curto prazo, 

além de arcar com e despesas operacionais futuras ao menor custo possível, assegurando a 

liquidez e aumentando a rentabilidade. 

Barine (2012) destaca que um aumento no capital de giro líquido reduz o risco de uma 

firma não ser capaz de assumir as obrigações em dia, embora reduza a rentabilidade geral da 

empresa. Concordando com tal afirmação, destacam-se os apontamentos de Sato (2007), que 

demonstram que a empresa deixa de aplicar recursos em alternativas mais rentáveis em 

função do volume de recursos capitalizado no ativo circulante, reduzindo o risco de 

insolvência. “Valores elevados aplicados no ativo circulante tendem a gerar custos para sua 

manutenção, não agregando valor à empresa prejudicando a rentabilidade” (PIMENTEL, 

2008, p.1).  

Sob esse ponto de vista, os gestores podem criar valor para os acionistas, mantendo 

um nível adequado de capital de giro ao reduzir o número de dias de contas a receber e 

estoques em sua empresa, fato que também melhora a rentabilidade. Sobre isso apontam os 

textos de Shin e Soenen ((1998), Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Garcia-Teruel 

e Martínez-Solano (2007), Raheman e Nasr (2007), Samiloglu e Demirgünes (2008), Nazir 

e Afza (2009), Chatterjee (2010), Saghir, Hashmi e Hussain (2011) e Quayyum (2012)).  

Considerando os aspectos da gestão do capital de giro fundamentais na avaliação do 

equilíbrio financeiro da empresa, tais decisões devem ser baseadas no trade-off entre risco e 

retorno, para assegurar a continuidade da atividade operacional.  

Acerca disto, o modelo dinâmico do capital de giro desenvolvido na década de setenta, 

por Fleuriet, estabelece uma nova medida de análise financeira que permite ir além da análise 

tradicional. Seu enfoque é identificar o desempenho operacional além do risco intrínseco da 
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firma em seu funcionamento, não no encerramento do exercício, conforme a análise 

tradicional de balanço que é voltada para a solvência, ou seja, capacidade da firma a honrar 

suas obrigações. Ressalta-se que ao longo dos anos o modelo dinâmico do capital de giro tem 

se destacado nas contribuições de Braga (1991), Marques e Braga (1995), Brasil e Brasil 

(1999), Theiss Júnior e Wilhelm (2000), Monteiro e Moreno (2003), Gimenes e Gimenes 

(2004), Paixão et al. (2006) e Rojas (2009) e Silva et al. (2012) ao relacionar o modelo 

dinâmico do capital de giro e medidas tradicionais da contabilidade para verificar suas 

relações, semelhanças, diferenças e lacunas entre os dois modelos. 

A busca pelo melhor desempenho econômico das organizações, em outras palavras, a 

maximização da geração de valor da empresa e do acionista que são fundamentais na 

estratégia global para o longo prazo, tornaram-se questões de grande importância para os 

gestores da área de finanças. Segundo Perez e Martins (2005), é preciso maximizar a 

diferença entre o valor da empresa e o capital investido pelos acionistas, estabelecendo uma 

gestão empresarial que agregue valor. 

Tratando-se da agregação de valor, Marques (2002, p.71) esclarece que “caso a 

política de crédito da empresa esteja orientada para a maximização das vendas e ao aumento 

no prazo de recebimento, aumentando a necessidade de capital de giro, poderá contribuir para 

o crescimento operacional e, assim, agregar mais valor econômico”. 

De acordo com o referido paradigma, uma das métricas de valor que vem sendo 

utilizada nas organizações e, por isso, merece destaque na literatura de finanças é o EVA®. 

Sua utilidade, eficácia e cuidados têm sido discutidos em pesquisas, como as de Dodd e Chen 

(1996), O´Byrne (1996), Okimura e Sousa (2004), Dumitru e Dumitru (2005), Medeiros e 

Andrade (2010) e Bolek, Kacprzyk e Wolski (2012). 

O Valor Econômico Adicionado (EVA®), desenvolvido pela empresa Stern Stewart & 

Company, objetiva explicar facilmente o retorno das ações para o acionista. Ou seja, se o 

EVA® for positivo, Stewart (1991) esclarece que a empresa cria riqueza para os acionistas, 

entretanto, se negativo, indica que a riqueza do acionista foi destruída. Para que a empresa 

gere valor, deve obter retorno superior ao custo de capital.  

Para Caselani e Caselani (2005), o principal indicador de agregação de valor de 

riqueza é a criação de valor econômico, através do uso eficiente de estratégias financeiras e 

capacidades que diferenciam uma empresa de seus concorrentes.  

Segundo Nazir e Afza (2009) e Saghir, Hashmi e Hussain (2011), atualmente, muitos 

estudos estão voltados, em longo, prazo sob decisões financeiras, investimentos, estruturas de 
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capital e avaliação da empresa. Porém, o curto prazo que compreende os ativos e passivos 

circulantes merece atenção e precisam ser analisados cuidadosamente.  

Dessa maneira, pretende-se responder a seguinte questão: Quais as relações entre as 

variáveis dos modelos tradicional e dinâmico do capital de giro com a rentabilidade e geração 

de valor de empresas brasileiras de capital aberto?   

  

1.2 Justificativa 

 

A dinâmica da abordagem sobre o capital de giro é uma preocupação constante, entre 

os executivos de finanças, no sentido de planejar e controlar a liquidez e atender as obrigações 

durante o período em gestão. De acordo com Gitman (2002), determinar um nível ótimo de 

ativos e passivos circulantes que uma empresa precisa para as suas operações, ainda é uma 

questão que não foi solucionada pela teoria de finanças. Nesse caso, torna-se uma tarefa 

difícil para a gerência na tomada de decisões, porque o capital de giro varia ao longo dos 

períodos, dependendo da natureza do negócio, da política de crédito, da produção e dos 

fornecedores. 

 Os efeitos da gestão do capital de giro no desempenho da firma têm sido foco de 

pesquisas por meio de métricas tradicionais e dinâmicas do capital de giro como o Modelo 

Dinâmico do Capital de Giro de Michael Fleuriet, que têm, como fundamento, uma visão 

mais dinâmica da estrutura financeira em relação à análise tradicional, uma vez que considera 

não apenas as rubricas contábeis, mas também os aspectos de gestão operacional. Tal modelo 

foi desenvolvido concordando com as pesquisas de Michael Fleuriet juntamente com 

profissionais brasileiros atuando na Fundação Dom Cabral de Belo Horizonte, em Minas 

Gerais.  

O referido modelo tem recebido destaque em diversos trabalhos como os de Braga 

(1991), Theiss Júnior e Wilhelm (2000) e Alves e Aranha (2007) que, ao relacionarem o 

supracitado, denominado de modelo dinâmico de Fleuriet, com indicadores financeiros 

tradicionais, identificaram diferenças significativas no nível de informação. Para os autores 

infra mencionados, o modelo Fleuriet fornece explicações mais completas sobre as causas da 

situação financeira das empresas, mais do que os indicadores tradicionais de análise, que 

mostram apenas posições estáticas e focam na avaliação de risco de insolvência.  

Porém, Medeiros e Rodrigues (2004) questionam a validade do modelo Fleuriet. Silva 

et al. (2012) identificam altas correlações entre os indicadores tradicionais e dinâmicos do 

capital de giro e que possuem praticamente o mesmo nível informacional. Os estudos de 
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Braga (1991), Theiss Júnior e Wilhelm (2000), Medeiros e Rodrigues (2004) e Alves e 

Aranha (2007) exploram as características de cada método na qualidade de solvência e são 

importantes ao apresentarem a teoria para construção de raciocínio indutivo, mas não no 

sentido de afirmar se ambos os modelos são relevantes na determinação e previsão como 

medida de solvabilidade. 

 O modelo dinâmico do capital de giro foi foco de pesquisas que o relacionaram com a 

rentabilidade, como Marques e Braga (1995), Sato (2007) e Silva (2009), os quais não 

encontraram relações significativas entre as variáveis analisadas. Porém, Perobelli, Pereira e 

David (2006) encontram uma correlação inversa entre a liquidez e a rentabilidade. Melo e 

Coutinho (2007) afirmam que há indícios de que a influência da rentabilidade sobre o nível de 

solvência é pequena, contudo o modelo Fleuriet é eficiente na classificação de empresas 

quanto à rentabilidade e solvência. Nesse caso, estes estudos colaboram com a teoria de 

finanças e deixam sinais para futuras pesquisas. 

 No exterior, os estudos de Eljelly (2004), Raheman e Nasr (2007) e Chatterjee (2010) 

identificaram uma relação negativa entre as medidas de liquidez e a rentabilidade. No Brasil 

Pimentel, Braga e Casa Nova (2005) e Koshio e Nakamura (2011) também constataram 

relação negativa entre a liquidez e rentabilidade. Na visão de Eljelly (2004), Raheman e Nasr 

(2007) e Chatterjee (2010) quando a liquidez aumenta, leva a diminuição da rentabilidade da 

empresa, ao passo que ao reduzir a liquidez, melhora na rentabilidade e a maximização da 

riqueza do acionista. Para Koshio e Nakamura (2011) a relação liquidez e rentabilidade são 

sensíveis à amostra e ao tempo, depende do período de análise e varia entre empresas e setor.  

Muitos estudos internacionais abordam o ciclo de conversão de caixa como medida de 

liquidez, que analisa os efeitos em sentido amplo ou restrito. Como diz Caballero, Garcia-

Teruel e Matinez-Solano (2013), unindo os efeitos positivos e negativos do capital de giro 

levam à previsão de uma relação não linear entre o investimento em capital de giro e valor da 

empresa. Dessa maneira, suas conclusões carecem de novas pesquisas com diferentes índices 

econômicos e financeiros, em especial na relação com o capital de giro de empresas 

brasileiras, como um mercado emergente, levando-se em consideração que estudos 

específicos acerca da referida temática são escassos.    

 Estudos anteriores como os de Filbeck, Krueger e Preece (2007) e Kieschnick, 

Laplante e Moussawi (2009) apontam que boa parte das pesquisas se concentram na gestão do 

capital de giro, com poucos estudos sobre a relação entre gestão do capital de giro e o valor. 

 Sobre essa questão, alguns estudos que abordaram as variáveis do capital de giro com 

a métrica de valor utilizaram o EVA® tais como Silva, Ferreira e Calegario (2009) e Medeiros 
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(2012) e afirmam que a liquidez da empresa tem impacto sobre o valor mensurada pelo EVA® 

e que pode levar à destruição de valor ao acionista caso haja aumento do CDG. Medeiros e 

Andrade (2010) constataram que os índices tradicionais explicam o EVA® mais facilmente, se 

comparados com o Modelo de Fleuriet. Já Corrêa (2012), afirma que as medidas de liquidez e 

de rentabilidade contribuem positivamente com a geração de valor medida pelo EVA®.  

 Por outro lado, outros estudos utilizaram as variáveis do modelo de Fleuriet com a 

medida de valor EVA® para verificar quais explicam o valor econômico ou retorno para o 

acionista como os de Marques (2002) e Carneiro Júnior et al. (2007), que encontraram uma 

relação significativa e que o segmento influencia a variável. Oliveira e Braga (2004) e Gräbin 

(2005) também encontraram uma correlação mais significativa entre o CCL, NCG e EVA®. 

Segundo Oliveira e Braga (2004), foi possível observar que as empresas com ST negativo 

agregavam menos valor econômico enquanto as empresas com ST positivo agregam mais 

valor ao acionista. Gräbin (2005) descobriu que o ST é a variável menos correlacionada com 

o EVA®.  

 Como podem ser observados, os estudos que tratam da relação entre os modelos 

tradicional e dinâmico do capital de giro com a métrica de valor não fornecem um consenso 

científico e, embora contribuam com a teoria, não afirmam categoricamente quais medidas de 

análise financeira é válida para explicar o valor econômico da empresa e setor. Além disso, 

verificou-se que são poucos os estudos que tratam da relação entre o capital de giro e valor 

econômico. Assim sendo, suas conclusões apontam para a necessidade de novos estudos com 

uma visão de influência das métricas de liquidez na perfomance econômico-financeira na 

empresa.  

 Sob esse enfoque, o presente estudo pretende contribuir para o meio acadêmico para 

realização de outras pesquisas e criação de novos constructos teóricos acerca do capital de 

giro. Na área de finanças corporativas, integrando a corrente teórica sobre as relações do 

capital de giro com a rentabilidade e valor com teorias que se têm desenvolvido até o 

momento, a pesquisa aqui explicitada também é relevante para área contábil, uma vez que 

utiliza bases dos demonstrativos contábeis. Além disso, o referido pretende auxiliar os 

gestores de empresas, pois examina a relação entre as variáveis dos modelos tradicional e 

dinâmico do capital com a rentabilidade e valor para seus acionistas, fornecendo subsídios na 

execução e nas tomadas de decisões no uso destas métricas.   
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1.3  Objetivos 

 

Considerando o problema de pesquisa e a justificativa exposta, a seguir são 

enunciados os objetivos que norteiam esta pesquisa. Ressalta-se que, para que os referidos 

fossem atingidos, buscou-se as respostas por comprovação das hipóteses alicerçadas em 

índices econômico-financeiros. 

 

1.3.1 Objetivo geral: 

 

Analisar a influência das variáveis do capital de giro com base nos modelos dinâmico e 

tradicional, na geração de valor e rentabilidade em empresas brasileiras de capital aberto. 

 

1.3.2 Objetivos específicos:  

 

a) Calcular os indicadores econômico-financeiros que compõem os modelos tradicional e 

dinâmico do capital de giro.  

b) Calcular os indicadores econômico-financeiros de geração de valor e rentabilidade. 

c) Relacionar os indicadores de capital de giro (dinâmico e tradicional) à geração de valor e à 

rentabilidade. 

d) Verificar as diferenças entre os indicadores do modelo tradicional e dinâmico do capital de 

giro na relação com os indicadores de geração de valor e rentabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

 

 

1.4 Estrutura do Trabalho 

 

Esse trabalho tem como base conceitual as teorias de finanças e contabilidade, 

fundamentais aos processos de gestão de capital de giro. Neste sentido, o documento está 

estruturado em cinco capítulos distintos. 

O capítulo inicial está representado pela introdução, com a contextualização e 

problema de pesquisa, a justificativa e os objetivos que norteiam o trabalho.  

O segundo capítulo contempla a fundamentação teórica acerca da temática infra 

mencionada; apresentando o Capital de Giro e importância na gestão de empresa e o Modelo 

Tradicional do Capital de Giro e os Indicadores de Liquidez. A seguir, é apresentado o 

Modelo Dinâmico do Capital de Giro, as medidas de Rentabilidade e Geração de Valor, e a 

identificação das hipóteses de pesquisas.  

O próximo capítulo aborda a Metodologia, quando são apresentadas as técnicas 

utilizadas, as características da pesquisa, variáveis de análise e coleta de dados, procedimentos 

estatísticos com modelos das variáveis, natureza da pesquisa, delimitação do estudo e análise 

dos dados.  

No quarto capítulo é apresentada a análise dos resultados e, no capítulo cinco constam 

as conclusões finais. As referências e apêndices finalizam o trabalho.  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Há uma grande contribuição da literatura de finanças corporativas em relação à 

diversidade de estudos, em níveis nacional e internacional, que procuram identificar as formas 

de gestão do capital de giro. Por outro lado, existe carência de pesquisas que analisam as 

relações do capital de giro com índices econômico-financeiros no sentido de verificar a 

performance da empresa quanto à liquidez, rentabilidade e geração de valor.  

No presente capítulo é apresentado o capital de giro e sua importância na gestão das 

empresas, além os modelos tradicional e dinâmico do referido capital, os indicadores de 

rentabilidade e “Valor Econômico Agregado” (EVA®) com suas principais características, 

além de estudos empíricos que antecedem essa dissertação e que analisam a gestão do capital 

de giro e o relacionam com indicadores de rentabilidade e valor.  

  

2.1 Capital de Giro e Sua Importância na Gestão das Empresas 

 

 A teoria de finanças é ampla e está diretamente ligada à área contábil e econômica, 

para análise e tomada de decisões. As informações geradas por meio de análises do grupo de 

contas das demonstrações financeiras servem de insumo para área de finanças quanto aos 

recursos investidos, distribuição de lucros, formas de financiamentos e compreensão do 

capital de giro. De acordo com Brigham e Houston (1999), o capital de giro era uma 

terminologia utilizada pelos “mascates ianques” em suas transações comerciais, quando 

percorriam as regiões em suas carroças vendendo artigos.  

 

A mercadoria era chamada de capital de giro porque era o que o mascate 
vendia, ou “girava”, para produzir seus lucros. A carroça e o cavalo eram 
seus ativos fixos. Como o mascate em geral era proprietário da carroça e do 
cavalo, estes eram financiados com “capital próprio”, mas os fundos para 
comprar a mercadoria costumavam ser provenientes de empréstimos. Esses 
empréstimos eram chamados de empréstimos de capital de giro e tinham de 
ser liquidados a cada viagem, para demonstrar ao banco que o crédito do 
mascate era bom (BRIGHAM; HOUSTON, 1999, p.561). 

 

 De acordo com o contexto histórico, observa-se que estes “mascates” se esforçavam 

para compor um capital de giro capaz de formar um fundo suficiente para ao menos liquidar 

seus empréstimos e para manutenção doméstica no decorrer do período, aguardando assim, 

nova oportunidade de busca de captação de novos recursos financeiros.  
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O interesse sobre capital de giro emergiu em pesquisas há muito tempo. Abbott (1944) 

promoveu discussões em seus estudos sobre o problema de capital de giro da indústria de 

transformação, no período de transição na época da Segunda Guerra Mundial, abordando 

como era entendido o capital de giro quanto às fontes de capitais utilizadas para financiar a 

liquidação de um tipo de negócio. Park (1951) fez questionamento sobre capital de giro, ciclo 

operacional e comenta sobre superficialidade do balanço patrimonial. Fess (1966) efetuou 

uma revisão teórica sobre concepções do capital de giro. Gupta e Huefner (1972) 

investigaram as diferenças de médias dos índices financeiros em diferentes indústrias. Smith 

(1973) desenvolveu estudos sobre o estado da arte do capital de giro com abordagens técnicas 

para a gestão do capital de giro. Nunn Junior (1981) formulou o primeiro estudo empírico sobre 

os fatores determinantes que influenciam níveis permanentes do capital de giro. Lamberson 

(1995) analisou um grupo de pequenas empresas, no período 1980 a 1991, sob o 

posicionamento do capital de giro e as mudanças no nível de atividade econômica. Mais tarde, 

Cote e Latham (1999) desenvolveram um estudo sobre o impacto dos componentes do capital 

de giro, como estoque, contas a receber e a pagar, que afetam o nível de caixa.  

O capital de giro, segundo ALShubiri (2011), é um componente importante de gestão 

financeira, porque trata de ativos e passivos correntes. Brigham e Weston (1979, p.209) citam 

quatro fatores importantes para o capital de giro: o tempo dedicado à administração do capital 

de giro; o investimento em ativos circulantes; a relação entre o crescimento de vendas e os 

ativos circulantes; e a importância para as pequenas empresas.  

A administração do capital de giro “diz respeito a contas de giro de recursos correntes 

que podem ser convertidos em caixa no prazo máximo de um ano” (PEREIRA; SOUZA, 

2008, p.3). As contas do balanço patrimonial são denominadas de investimentos quando no 

ativo, e de fontes de financiamento quando no passivo. Para Braga (1991, p.8), o capital de 

giro “corresponde aos recursos aplicados no Ativo Circulante (AC), e estes recursos são 

constituídos pelo Passivo Circulante (PC) e pelo Capital Circulante Líquido (CCL)”. O ativo 

circulante representa “coletivamente o maior investimento único para muitas empresas, 

enquanto o passivo circulante representa uma parte importante do financiamento total, em 

muitos casos” (SMITH, 1973, p.50). Assim, pode-se dizer que a gestão do capital de giro tem 

grande influência nas decisões sobre a composição do AC e do financiamento desses ativos, 

que são oriundos do PC para o desempenho da empresa. 

Para Ramachandran e Janakiraman (2009, p.61), o capital de giro é “necessário para o 

funcionamento da firma que dispõe de recursos aplicados no ativo circulante, que no curso 

normal dos negócios pode ser transformado em dinheiro, sem que haja diminuição do valor e 
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ruptura da organização”. Tais recursos aplicados no ativo circulante compreendem as 

aplicações financeiras, contas a receber, estoques e outros recebíveis, estes, quando recebidos 

e transformados em recursos contribuem para o andamento das operações da empresa.  

Administrar o capital de giro requer cuidados nas decisões, pois afeta a rentabilidade e 

a liquidez, já que os principais “objetivos da gestão do capital de giro a serem atingidos são a 

rentabilidade e a liquidez” (PASS; PIKE, 1984, p.1). Neste aspecto, Van Horne e Wachowicz 

(2004, p.206) argumentam que “níveis excessivos de ativos correntes podem ter um efeito 

negativo sobre a rentabilidade da empresa, enquanto que um baixo nível de ativos circulantes 

pode levar ao menor nível de liquidez”, resultando em dificuldades para manter o bom 

funcionamento da empresa. Dessa forma, cabe à gerência aumentar sua rentabilidade para 

geração de lucro e valor, e assegurar um nível adequado de liquidez para cumprir as 

obrigações em curto prazo que estiverem em vencimento. Embora a maximização do lucro 

seja um dos objetivos da empresa, não deve ser à custa da liquidez, segundo Alam et al. 

(2011), o gestor deve administrar o trade-off entre liquidez e rentabilidade. 

Singh e Pandey (2008) esclarecem que uma empresa pode até existir, mas não 

consegue sobreviver sem capital de giro. O capital de giro é um elemento causador de 

extrema preocupação para gestores de empresas e em diferentes cenários econômicos, pois 

deve ser gerenciado, segundo Chiou e Cheng (2006) e Duran, Roudaki e Radford (2008), de 

forma estratégica para melhorar a posição competitiva, lucrativa e de crescimento da empresa, 

além de imunizar as corporações de turbulência financeira, segundo Duran, Roudaki e 

Radford (2008). No entanto, uma gestão ineficiente do capital de giro não só reduz a 

lucratividade como pode levar a uma crise financeira, independentemente do porte da empresa 

e natureza do negócio é preciso ter um nível necessário de capital de giro (SIDDIQUEE; 

KHAN, 2009). 

Considerando a importância e as práticas da gestão do capital de giro nas empresas, 

vários autores direcionam seus estudos a esta área, como os de Gupta e Huefner (1972), 

Hawawini, Viallet e Vora (1986), Lamberson (1995), Howorth e Westhead (2003), Filbeck e 

Krueger (2005), Siddiquee e Khan (2009), Nakamura e Palombini (2010), Rajesh e Reddy 

(2011) e Quayyum (2012). Gupta e Huefner (1972) desenvolveram estudos com a análise de 

cluster
1 em índices financeiros e características da indústria; a partir de um grupo de vinte 

empresas chegaram às seguintes relações dos indicadores na indústria: os ativos variam em 

                                                           
1
 Cluster é uma técnica exploratória de agrupamento de análise multivariada, cujo propósito primário é reunir 

objetos baseado nas características deste (Corrar et al., 2007). 
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natureza e importância de indústria para indústria, tanto em termos de indústrias individuais e 

grupos industriais - existem na indústria diferenças na rentabilidade média, atividade, 

endividamento e as relações de liquidez entre os grupos de indústria. 

Hawawini, Viallet e Vora (1986) analisaram a influência da indústria sobre as decisões 

do capital de giro da empresa; para eles existe um efeito significativo da indústria sobre 

investimento de capital de giro porque as empresas aderem a padrões da indústria na definição 

de suas políticas de investimento em capital de giro. Lamberson (1995) investigou um grupo 

de 200 pequenas empresas, no período de 1980 a 1991, com dados publicados pela revista 

Forbes, de 12 de novembro de 1990. A análise levantada pelo o autor o levou a concluir 

que as “práticas de gestão de capital de giro das pequenas empresas em resposta às mudanças 

na atividade econômica não seguem as expectativas comumente realizadas” (LAMBERSON, 

1995, p.45).  

De forma semelhante, Filbeck e Krueger (2005) descobriram que existem diferenças 

significativas entre as indústrias sobre as medidas de capital de giro ao longo do tempo, além 

disso, essas medidas alteram significativamente as indústrias ao longo do período.  

Howorth e Westhead (2003) por meio de estudos empíricos identificaram formas de 

gestão do capital de giro em empresas do Reino Unido quanto à gestão de caixa, estoques e 

rotinas de contas a pagar, utilizando análise de componentes principais e análise de clusters. 

Os autores acima citados sugerem que os gestores das pequenas empresas se concentrem 

apenas na gestão de capital de giro e liquidez, posto que, assim podem melhorar a 

rentabilidade marginal. Do mesmo modo, Filbeck e Krueger (2005) apontam que a 

viabilidade do negócio depende da forma de gerenciamento dos elementos do capital de giro. 

Além disso, Filbeck e Krueger (2005) e Quayyum (2012) sugerem que as empresas devem 

reduzir os custos de financiamento e/ou aumentar os fundos disponíveis para sua expansão, 

minimizando o montante de fundos vinculados no ativo circulante. 

Chatterjee (2010) analisou o impacto do capital de giro sobre a rentabilidade de trinta 

empresas no Reino Unido, os resultados indicam que existe uma relação positiva entre o 

tamanho da empresa e sua rentabilidade. Nakamura e Palombini (2010) desenvolveram 

estudos com 93 empresas brasileiras, listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, cujo objetivo 

foi explorar os fatores que influeciam a gestão do capital de giro da empresa. Conforme os 

autores acima citados, o nível de endividamento, o tamanho e  o crescimento da empresa 

podem afetar a gestão do capital de giro. 

De modo geral, Talha, Christopher e Kamalavalli (2010) argumentam que a gestão 

eficiente do capital de giro é suscetível para produzir resultados expressivos, porém, sua 
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negligência pode ser muito perigosa para a sobrevivência da empresa por ser uma área 

sensível em termos de gestão financeira, pois envolve, segundo Nakamura e Palombini 

(2010), muitos fatores internos e externos como a influência das decisões de financiamento, 

conflito de interesse entre gestores e acionistas, que podem influenciar uma decisão na 

empresa em relação ao nível alto de ativos e passivos circulantes. 

 

2.2 Capital de Giro: Modelo Tradicional 

  

A análise tradicional do capital de giro se baseia “na observação do comportamento do 

Capital Circulante Líquido (CCL) e de seus componentes, inserido no ativo e no passivo 

circulante, nos índices de liquidez (corrente, seca, imediata), além dos ciclos operacionais e 

financeiros das empresas” (MEDEIROS; RODRIGUES, 2004, p.2). Estas medidas são úteis 

para identificar a liquidez, insolvência e solvência, pois auxiliam a capacidade de uma 

empresa em liquidar seus compromissos financeiros nos prazos estabelecidos. Nesse caso, a 

análise financeira tradicional contribui com informações extraídas das demonstrações 

contábeis para auxílio da gerência na tomada de decisões, como diz Braga (1989) e Matarazzo 

(2010), sendo úteis para planejar as tendências futuras da organização. Por outro lado, autores 

como Richards e Laughlin (1980), Kamath (1989), Jose, Lancaster e Stevens (1996) e Theis 

Júnior e Wilhelm (2000) argumentam que os indices de liquidez tradicional, embora meçam a 

capacidade de uma empresa em cumprir suas obrigações, não fornecem informações 

significativas sob o ponto de vista de fluxo de caixa. 

Mario e Jupetipe (2010) concordam que as demonstrações financeiras são importantes 

para seus usuários como fonte de informações, pois são gerados índices financeiros, mas 

alertam que nem sempre são suficientes sendo necessárias outras ferramentas de análise na 

empresa. 

Estudos anteriores, como os de Assaf Neto (1997) e Eljelly (2004) apontam que a 

teoria de finanças vem evoluindo e os modelos financeiros de avaliação têm se sofisticado e, 

várias outras técnicas têm sido sugeridas para melhorar a liquidez, rentabilidade, caixa e a 

eficiência da gestão do capital de giro. Isso permite maior proximidade entre a teoria e a 

realidade do ambiente de negócios. De acordo com Appuhami (2008) e Marques, Santos e 

Beuren (2012), as corporações, cada vez mais, buscam novas maneiras de estimular o 

crescimento e melhorar o desempenho financeiro, priorizando a liquidez e a rentabilidade.     

Os indicadores de liquidez são índices capazes de predizer, no curto prazo, a situação 

de solvência ou de dificuldades financeiras da empresa sobre o desempenho econômico-
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financeiro e servem como fonte de informação aos fornecedores, clientes, agentes financeiros, 

governos e acionistas. De acordo com Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), Pimentel e Lima 

(2011) e Owolabi e Obida (2012), a manutenção da liquidez adequada é indispensável para o 

bom funcionamento dos negócios da empresa além se ser um componente importante na 

determinação das políticas do capital de giro, pois indica a capacidade da empresa em gerar 

recursos em caso de haver necessidade para financiar o giro. Nesse contexto, há várias 

medidas de liquidez do capital de giro para avaliar a situação de liquidez financeira da 

empresa e podem ser utilizados os índices tradicionais como os índices de Liquidez Corrente, 

Seca, Imediata, Geral, Capital Circulante Líquido e Ciclo de Conversão de Caixa (Quadro 1).  

O Ciclo de Conversão de Caixa (Cash Conversion Cycle - CCC) é uma medida de 

capital de giro que também serve para avaliar a liquidez das empresas que, segundo Jose, 

Lancaster e Stevens (1996), foi desenvolvida por Gitman (1974) e aperfeiçoada mais tarde por 

Gitman e Sachdeva (1982). Esta métrica mede o tempo entre a saída de recursos e os 

recebimentos das vendas dos produtos. José, Lancaster e Stevens (1996) explicam que um 

menor CCC corresponde a um maior valor presente dos fluxos de caixa líquido de ativos de 

uma empresa.  Para Gill, Biger e Mathur (2010), um longo ciclo de conversão de caixa  pode 

aumentar a lucratividade, pois leva a maiores vendas. Porém, a rentabilidade da empresa pode 

reduzir em função do CCC, caso os custos em investimento em capital de giro subam mais do 

que os benefícios de manter mais estoques e/ou a concessão de mais crédito comercial para os 

clientes. Na visão de Quayyum (2012), empresas com menor CCC são consideradas mais 

eficientes. O quadro a seguir resume as medidas de liquidez usualmente consideradas no 

modelo tradicional. 
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Quadro 1 - Definições dos Indicadores de Liquidez de Curto Prazo 

ÍNDICES / 
FÓRMULAS 

 

DEFINIÇÕES 

ILC (Índice de 
Liquidez Corrente) 

É uma medida de liquidez de curto prazo que explica o capital de giro líquido ser 
positivo ou negativo (GITMAN, 2001). 

ILC = AC / PC Se a liquidez for superior a 1, tal fato indica a existência de um capital circulante 
liquido positivo (ASSAF NETO, 2003). 
Shulman e Cox (1985) explicam que, um índice de Liquidez Corrente de 2,0 
significa que o ativo circulante poderá diminuir em 50 por cento do valor da 
reserva e continua a satisfazer as obrigações do credor atual. 

ILS (Índice de Liquidez 
Seca) 

Exclui o estoque por ser menos líquido do ativo circulante.  
Indica, assim, o percentual das dívidas de curto prazo que pode ser resgatado. 

ILS = AC – Estoques/PC Mediante o uso de ativos circulante de maior liquidez (ASSAF NETO, 2003). 
ILI (Índice de Liquidez 
Imediata) 

Constitui no índice de liquidez menos importante. É obtido mediante a relação 
existente entre o disponível e o passivo. Reflete a porcentagem de dívidas de 

ILI = Disponível / PC Curto prazo (PC) que pode ser sanada imediatamente pela empresa, por suas. 

  Disponibilidades de caixa (ASSAF NETO 2003). 
CCL (Capital 
Circulante Líquido) 
CCL = AC – PC 

Capital Circulante Líquido representa a parcela dos recursos permanentes 
aplicadas no giro das operações. Em outras palavras, o CCL é o excedente do 
total dos passivos não circulantes em relação aos ativos não circulantes (BRAGA, 
1991). 

CCC (Ciclo de 
Conversão de Caixa) 
CCC = DIO + DSO – 
DPO 

É uma medida abrangente de capital de giro, que mostra o intervalo de tempo 
entre as despesas de compras de matérias-primas e o recebimento pela venda de 
produtos acabados (PADACHI, 2006).   
DIO = Dias de Vendas; DSO = Dias de Estoque; DPO = Dias de Contas a Pagar.  

Fonte: Baseados em Assaf Neto (2003), Braga (1991), Gitman (2001) e Padachi (2006).  
 

A análise de liquidez tem a função de indicar a capacidade de pagamento de curto 

prazo da empresa, e sob este enfoque, Van Horne (1995, p.359), classifica a liquidez em duas 

dimensões: “1- O tempo necessário para converter os ativos em dinheiro; 2- O grau de certeza 

associado à conversão, ou de preço, realizada para o ativo”. No que diz respeito à liquidez, 

“quanto menor a liquidez, maior será o risco de não ser capaz de cumprir as obrigações 

correntes” (VAN HORNE, 1995, p.359). Isso ocorre porque a liquidez está inteiramente 

vinculada à capacidade de geração de lucros, devido a gestão de ativos e passivos de curto 

prazo, por meio do capital de giro, ter papel fundamental para organização e influencia a 

rentabilidade, riscos e valor inerente ao negócio.  

É importante entender que, ao “concentrar esforços na liquidez a tendência é reduzir o 

potencial de lucratividade” (SHIN; SOENEN, 1998, p.37) e, sob esse paradigma, administrar 

o trade-off entre liquidez e rentabilidade é uma meta de gestão de capital de giro, uma vez que 

se concentrando quase inteiramente sobre a liquidez tende a reduzir o potencial de 

lucratividade da empresa. Ressalta-se que as relações entre liquidez e rentabilidade podem ser 

conflitantes. O conflito “surge porque a maximização dos retornos da empresa pode ameaçar 

seriamente a liquidez e, por outro lado, a busca da liquidez tem uma tendência a diluir 

retorno” (SINGH; PANDEY, 2008, p.64). Logo, a rentabilidade pode diminuir com o ciclo de 
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conversão de caixa, caso os custos de financiamento sejam superiores ao aumento de capital 

de giro, afirma Deloof (2003). 

De acordo com Perobelli, Pereira e David (2006), o dilema risco-retorno na gestão do 

capital de giro, exige do gestor financeiro esforço intenso sobre finanças de curto prazo para 

contribuir para a valorização da empresa. Nesse sentido, pode-se dizer que a gestão do capital 

de giro tem efeito sobre a rentabilidade Shin e Soenen (1998), Deloof (2003), Eljelly (2004), 

Raheman e Nasr (2007), Samiloglu e Demirgünes (2008), Nazir e Afza (2009) e Chatterjee 

(2010), uma vez que menor a liquidez, maior tende a ser o risco de solvência no curto prazo o 

que pode colocar em risco o crédito da empresa. Em complementação a este assunto pode ser 

corroborado por Matias (2007): 

 

As decisões relacionadas à gestão do capital de giro das empresas 
apresentam uma relação entre risco e retorno. [...] Desta forma, cria-se um 
dilema entre liquidez e rentabilidade na gestão do capital de giro. Uma maior 
segurança financeira, oriunda de uma liquidez elevada, implica um custo de 
oportunidade maior para a empresa. Sob condições econômicas normais de 
taxas de juros, um aumento na proporção de ativos circulantes, com relação 
aos ativos totais, provoca uma diminuição no retorno da empresa. Isso ocorre 
porque, teoricamente, os ativos de longo prazo possuem maior rentabilidade 
que os ativos de curto prazo (MATIAS, 2007, p.47). 
 

Zubairi (2010) destaca que para que haja uma gestão eficiente de liquidez, é necessário 

a empresa decidir que nível ótimo de ativos e passivos correntes deve proceder, já que níveis 

muito baixos de ativos circulantes podem expor a empresa ao risco frente às obrigações com 

vencimento. Entretanto, níveis elevados de recursos reduzem os riscos, mas afetam a 

rentabilidade em função do alto investimento nesses ativos. Nesse contexto, Koshio e 

Nakamura (2011) esclarecem que uma liquidez adequada promove o crescimento e 

rentabilidade da empresa. Dessa forma, é importante determinar uma liquidez adequada ao 

nível que suporte o risco do negócio e que garanta rentabilidade para êxito da organização.  

 

2.3 Capital de Giro: Modelo Dinâmico 

  

O modelo dinâmico do capital de giro desenvolvido por Fleuriet na década de 70 trata 

de uma metodologia para identificar a posição de equilíbrio financeiro de uma empresa 

baseada na distinção de seus ativos e passivos circulantes em contas operacionais e 

financeiras.  
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O enfoque deste modelo foi desenvolver uma técnica voltada para a realidade 

brasileira em fase de um panorama de constante mutação em termos econômicos. Com o 

passar do tempo foi revisado, mas manteve as características do modelo desenvolvido na 

época. Smith e Begemann (1997) esclarecem que ao longo do tempo foram desenvolvidas 

medidas alternativas de capital de giro como meio para superar as imperfeições dos índices de 

análise convencional. Tais medidas financeiras “surgem para melhorar a liquidez, o 

posicionamento do caixa, bem como a eficiência na gestão e a rentabilidade” (ELJELLY, 

2004, p.49).  

Dentro dessa configuração, é possível ver as variáveis do modelo dinâmico do capital 

de giro como instrumento de gestão financeira de empresas, nos trabalhos de diversos autores, 

como Braga (1991), Marques e Braga (1995), Silva (1997), Theiss Júnior e Wilhelm (2000), 

Marques (2002), Braga, Nossa e Marques (2003), Monteiro e Moreno (2003), Medeiros e 

Rodrigues (2004), Gräbin (2005), Michalischen e Savoia (2006), Perobelli, Pereira e David 

(2006), Mello e Coutinho (2007), Chakraborty (2008), Vieira e Bueno (2008), Starke Junior 

(2008), Fonseca (2009), Pires, Panhoca e Bandeira (2010) e Modro, Famá e Petrokas (2012). 

De acordo com Fleuriet (2005), pesquisadores como Shulman e Cox (1985) e Shulman 

e Dambolena (1986) desenvolveram uma ferramenta útil para análise de liquidez conhecida 

como Saldo Líquido de Tesouraria (Net Liquid Balance – NLB). Shulman e Cox (1985) 

utilizaram os três componentes para análise da gestão integrada: Capital de Giro Líquido 

(NWC), Necessidade de Capital de Giro (WCR), Net Liquid Balance (NLB), no qual o capital 

de giro líquido (NWC) é normalmente definido como ativo circulante menos o passivo 

circulante. Seu efeito quando é positivo sugere que uma parcela do ativo circulante seja 

financiada por dívida de longo prazo e patrimônio; se negativo sugere que uma parcela do 

passivo circulante seja de financiamento de longo prazo (fixo) ativo (SHULMAN e COX 

1985). 

 Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p.13) argumentam “que o CDG pode ser negativo e 

neste caso a empresa financia parte de seu ativo permanente com fundos de curto prazo”, com 

isso pode aumentar o risco de insolvência da firma.  Os mesmos autores ainda destacam que 

“empresas que conseguem prever com maior grau de certeza as suas entradas de caixa podem 

trabalhar com baixa liquidez negativa” (FLEURIET; KEHDY e BLANC, 2003, p.13).  

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) ainda explicam que se o capital de giro for insuficiente 

para as contas de operações, consequentemente o saldo de tesouraria será negativo e a 

disponibilidade financeira será negativa. A ocorrência do capital de giro quando positivo 
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sinaliza uma fonte de recursos, assim, se o capital de giro for insuficiente para fazer frente às 

Necessidades de Capital de Giro (NCG) denotam dificuldades financeiras. 

Certamente, a “empresa financia parte da necessidade de capital de giro e/ou ativo 

permanente com fundos de curto prazo, aumentando, portanto, o risco de insolvência” 

(FLEURIET; KEHDY e BLANC, 2003, p. 14). A decorrência disso está na gestão do capital 

de giro por ser uma área que exige atenção e carece de uma tomada de decisão assertiva sobre 

a composição de ativos circulantes, bem como o financiamento destes. Dentro desse contexto, 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p.103) apresentam quatro variáveis importantes que afetam o 

capital de giro de forma negativa, sendo autofinanciamento, aumento de capital, empréstimos 

em longo prazo e investimento em ativo permanente. 

 

2.3.1 Composição do Modelo Dinâmico do Capital de Giro 

 

O modelo Fleuriet de gestão do capital de giro pode ser sintetizado a partir das 

variáveis relacionadas a Capital de Giro (CDG), Necessidade do Capital de Giro (NCG) e 

Saldo de Tesouraria (ST), expostas no quadro abaixo: 

 

 Quadro 2 – Conceitos do Modelo Dinâmico do Capital de Giro 

VARIÁVEIS FÓRMULAS DEFINIÇÕES 
CDG CDG = PP - AP  Capital de Giro (CDG) é a diferença entre o Passivo Permanente e o 

Ativo Permanente. 
  Ativo Permanente (AP) são as contas não cíclicas do ativo e Passivo. 

Permanente (PP) as contas não cíclicas do passivo. 
NCG NCG = AC - PC Necessidade do Capital de Giro (NCG) diferença positiva entre o valor 

das contas cíclicas do ativo (AC) e das contas cíclicas do passivo (PC). 
ST ST = AEr - PEr Saldo de Tesouraria (ST), denomina-se Ativo Errático (AEr) e Passivo 

Errático (PEr) as contas circulantes que não estão diretamente ligadas à 
operação e cujos valores se alteram de forma aleatória. 

Fonte: Adaptado de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003). 
 

A abordagem dinâmica do capital de giro exige uma reclassificação dos grupos 

circulantes de ativo e passivo, em que as contas são classificadas em erráticas ou financeiras, 

cíclicas/operacionais e não cíclicas, conforme o seguinte quadro: 
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 Quadro 3 - Descrição das Contas e Erráticas e Cíclicas 

CLASSIFICAÇÕES NO ATIVO NO PASSIVO 
Contas Erráticas  São contas de curto prazo não 

necessariamente renováveis ou ligadas à 
atividade operacional da empresa. 

São contas de curto prazo não 
necessariamente renováveis ou ligadas 
à atividade operacional da empresa. 

Contas Cíclicas  São contas de curto prazo, renováveis e 
ligadas à rentabilidade operacional da 
empresa. 

São contas de curto prazo, renováveis 
e ligadas à atividade operacional da 
empresa. 

Contas não Cíclicas  São contas que representam aplicações 
por prazo superior a um ano. 

São contas que compõem o passivo 
permanente da empresa. 

 Fonte: Adaptado de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003).  
 

Sobre isso, cabe ressaltar: 
 

As contas cíclicas do ativo e passivo que determinam o NGG (ou IOG) estão 
ligadas as operações da empresa. De modo geral essas contas representam a 
contrapartida das contas que formam o lucro operacional resultado apurado 
antes de computar as despesas e receitas financeiras (BRAGA, 1991, p.10). 

 

Com a reclassificação das contas dos grupos circulantes de ativo e passivo, no modelo 

de análise dinâmica do capital de giro, estas são denominadas em contas cíclicas e erráticas 

enquanto ativo e passivo não circulantes passam a ser chamados de contas não cíclicas. Assim 

sendo, “as contas de ativo e do passivo devem ser consideradas em relação à realidade 

dinâmica das empresas, em que as contas são classificadas de acordo com o seu ciclo” 

(FLEURIET; KEHDY e BLANC (2003)). Com isso, a dinâmica da empresa é evidenciada de 

acordo com a nova classificação das contas do balanço patrimonial, conforme modelo de 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) e apresentadas no Quadro 4: 
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Quadro 4 – Estruturas do Balanço Patrimonial Após Reclassificação  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte: Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p.8). 
  

Segundo Fonseca (2009), a reclassificação do balanço auxilia o gestor na compreensão 

das devidas consequências de cada decisão tomada. Entretanto, a separação das contas 

cíclicas e erráticas exige cuidados na identificação de contas que estão ligadas ao ciclo 

operacional e financeiro da empresa. Dentre os elementos que compõem as variáveis do 

modelo dinâmico do capital de giro no balanço patrimonial, Fleuriet, Kehdy e Blanc (1980) e 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003) destacam quatro tipos de estruturas financeiras que aparecem 

na prática com maior frequência. Posteriormente, Braga (1991) e Marques e Braga (1995) 

identificaram mais dois tipos de estruturas da situação financeira conforme o Quadro 5: 
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     Quadro 5 – Tipos de Estruturas x Situação Financeira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Fonte: Adaptado de Marques e Braga (1995, p.56).     
 

É possível ver os tipos de estruturas financeiras mencionadas nos trabalhos de 

Marques e Braga (1995), Braga, Nossa e Marques (2003), Machado et al., (2005), Melo e 

Coutinho (2007), Mesquita (2008), Fonseca (2009) e Guimarães e Nossa (2010) que 

analisaram o perfil da saúde financeira da empresa.  

Theiss Jr e Wilhelm (2000) aplicaram um modelo de pontuação dentro de cada tipo de 

estrutura financeira, com o intuito de comparar a situação financeira da empresa. Para isso,  

mantiveram-se dentro de um mesmo tipo de Estrutura Financeira por diversos meses. 

Cada tipo de estrutura evidencia uma característica financeira que pode ser encontrada 

na empresa, conforme Marques e Braga (1995, p. 55 e 56) descrevem: 

 

Tipo I – Empresas que possuem uma situação financeira excelente em razão 
do alto nível de liquidez praticado;  
Tipo II – Caracteriza uma firma com situação financeira sólida e representa a 
posição financeira mais usual encontrada no munido real. O fato dos 3 
elementos serem positivos faz com que o T no máximo se iguale a NCG ou 
IOG, mas seja sempre inferior ao CCL. 
Tipo III – Evidencia uma situação insatisfatória. ST negativo significa que o 
CCL se acha suficiente para garantir a manutenção do atual nível de 
atividade operacional, e que as fontes de financiamento de curto prazo 
(PCO) vêm empregadas como complementares. 
Tipo IV – Caracteriza situação financeira péssima. Neste caso, CCL 
negativo sinaliza que fontes de curto prazo financiam investimentos de longo 
prazo (ANC). Como há necessidades de capital de giro, e não se conta com o 
CCL para seu financiamento, o passivo oneroso passa a cobrir essa 
insuficiência. 
Tipo V – A situação financeira caracteriza-se como muito ruim. Além do 
CCL negativo, indica que as fontes de curto prazo financiam ativos de longo 
prazo, a NCG também é negativa, sendo seu valor superior ao do primeiro.  
Tipo VI – Permanece negativo o CCL e a NCG ou IOG, porém o valor deste 
é inferior ao do primeiro. Esta circunstância permite que o ST seja positivo, 
e pode sinalizar que a empresa não está desempenhando suas operações de 
maneira adequada, embora possa estar aplicando recursos de curto prazo 
(ACF) com a eficiência do mercado financeiro. (MARQUES E BRAGA 
1995, p. 55 e 56). 

 

Tipo CDG NCG ST Situação 
I + – + Excelente 

II + + + Sólida 

III + + – Insatisfatória 

IV – + – Péssima 

V – – – Muito Ruim 

VI – – + Alto Risco 
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Fleuriet, Kehdy e Blanc (1980, p.22) esclarecem que no tipo de estrutura financeira 

(IV) podem ser encontrados os supermercados, em que “a sua posição financeira é excelente 

quando as vendam aumentam, podendo tornar-se inquietante quando diminuem”. 

Ainda é enfatizado que: 

 

As empresas cujos balanços são semelhantes aos do tipo 3 tendem a 
desaparecer ou sobrevivem graças à ajuda do Estado (empresas estatais). De 
fato, a empresa apresenta risco de insolvência elevado, pois financia suas 
aplicações permanentes de fundos (NCG e parte do ativo permanente) com 
fundos de curto prazo que não podem ser renovados. (FLEURIET, KEHDY 
e BLANC, 1980, p.22). 

 

2.3.2 Características da Necessidade do Capital de Giro  

 

Para Braga (1991), Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), Vieira (2005) e Mischalischen e 

Savoia (2006), a NCG ou (Investimento Operacional em Giro - IOG) depende, basicamente, 

da natureza dos negócios ou do nível de atividades da empresa que determinará seu ciclo 

financeiro. Vale destacar que o IOG, representa o grupo de contas operacionais de ativo e 

passivo de curto prazo, nota-se que essa denominação utilizada por Braga (1991), Marques e 

Braga (1995) e Silva (2012), equivale ao termo NCG, conforme Fleuriet, Kehdy e Blanc 

(2003). 

A necessidade de capital de giro, segundo Assaf Neto (2003, p.471), “reflete o volume 

de recursos demandados pelo ciclo operacional da empresa, determinado em função de suas 

políticas de compras, vendas e estocagem”. Para Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), a NCG é de 

natureza econômica e financeira e se refere às contas cíclicas ligadas as operações da 

empresa. Na visão de Marques, Santos e Beuren (2012), a NCG é fundamental para medir a 

situação financeira de uma empresa e determinar o volume de recursos necessários para 

manter o giro dos negócios.  

Em outras palavras, a NCG identifica o volume de investimentos operacionais das 

fontes e usos de recursos na empresa que estão ligadas às atividades operacionais, ou seja, é 

essencial para avaliar a situação financeira de uma empresa por ser capaz de determinar o 

montante de recursos necessários para manter o giro dos negócios como também compor  

estratégias de financiamento. 

A necessidade de capital de giro pode ser negativa ou positiva. Se “negativa as saídas 

de caixa ocorrem depois das entradas de caixa. O passivo cíclico torna-se maior que o ativo 

cíclico, constituindo-se em fonte de fundos para a empresa” (FLEURIET; KEHDY e BLANC 
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2003, p.11). Quando isso ocorre, pode gerar excedente de recursos que, no curto prazo, pode 

ser destinado a aplicações no mercado financeiro ou ampliações dos negócios. Caso a NCG 

seja financiada com recursos de curto prazo, denota-se o aumento do risco de insolvência. 

No caso da NCG positiva é um indicativo que a empresa demanda de fontes adequadas 

de financiamento para giro do negócio. A visão de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), reflete 

uma aplicação permanente de fundos que normalmente deve ser financiada com os fundos 

permanentes utilizados pela empresa. A presença da NCG positiva acontece também “quando 

o ciclo operacional for maior que o prazo médio de pagamento, implica em necessidade de 

aplicação de recursos no giro do negócio e negativa quando o contrário ocorrer, ou seja, a 

atividade operacional da empresa libera recursos” (MELO; COUTINHO, 2007, p.3).  

De maneira geral, as variações ocorridas na NCG são em função da atividade da 

empresa tais como estoques ou grande volume de contas a receber. Dessa maneira, a gestão de 

ativos e passivos de curto prazo requer cuidados, pois a “viabilidade do negócio depende 

muito da capacidade dos gestores financeiros para gerir eficazmente as contas a receber, 

estoque, e contas a pagar” (FILBECK; KRUEGER, 2005, p.11).  

 

2.3.3 Saldo de Tesouraria e Informações do Efeito Tesoura 

 

O Saldo de Tesouraria (ST) pode ser entendido, segundo Braga (1991, p.10), como 

sendo “um valor residual obtido da diferença entre o capital circulante líquido e o 

investimento operacional em giro (T = CCL-NCG)”. Para Sato (2007), Costa et al. (2008) e 

Cruz e Bressan (2011) o ST é um indicador financeiro que mede o risco da empresa no curto 

prazo. 

Braga (1991) explica que se o CCL > 0, NCG > 0 e CCL < NCG configura uma ação 

não transitória, ST será cronicamente negativo indicando o risco de insolvência pelo fato da 

empresa estar financiando a NCG e/ou ativos permanentes como fundos onerosos de curto 

prazo. No entanto, “um saldo positivo de tesouraria indica uma situação financeira sólida 

enquanto for mantido determinado nível de operações” (BRAGA, 1991, p.11).  

De acordo com Minussi, Damacena e Ness Jr (2002, p.121), se o “ST for positivo, 

representa disponibilidade de recursos, que garantem a liquidez no curtíssimo prazo do 

empreendimento”. Entretanto, um ST positivo e elevado não significa necessariamente uma 

condição desejada para a empresa, pois a mesma deixa de aproveitar as oportunidades de 

investimentos proporcionadas pela estrutura financeira, caso em que o ST engorda por falta de 

estratégia de investimento (FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003). Porém, caso seja negativo, 
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é importante estabelecer uma relação com o nível de vendas, pois pode ocasionar dificuldades 

financeiras iminentes em função da manutenção de disponibilidade de tesouraria negativas 

sucessivas e crescentes. Empresas com ST negativo financiam a NCG com recursos de curto 

prazo. Observa-se que quanto mais negativo for o ST, maior tende ser a dependência de 

recursos de curto prazo proveniente de instituições financeiras. 

Outro aspecto referente ao ST é a situação de Efeito Tesoura (ET), que acontece a 

partir do momento em que seu ST altera progressivamente de forma negativa e revela que a 

empresa não é capaz de financiar adequadamente as dívidas de curto prazo contraídas durante 

o período.  

 A ocorrência do efeito tesoura acontece também quando houver um crescimento da 

NCG superior ao CDG. Nesta situação, Fleuriet, Kehdy e Blanc destacam as seguintes 

condições para ocorrência do efeito tesoura:  

 

• As vendas da empresa crescem a taxas anuais elevadas. 
• A relação NCG/Vendas mantém-se, substancialmente, mais elevadas do que a 

relação Autofinanciamento/Vendas, durante o período de crescimento das 
vendas. Considera-se que ambas as relações sejam positivas. 

• Durante o período de crescimento das vendas, as fontes externas (empréstimos 
a longo prazo e/ou aumentos de capital social), 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 (FLEURIET, 
KEHDY E BLANC, 2003, p.38). 

  

Para Braga (1991), o efeito tesoura acontece quando o “CCL aumenta os valores 

absolutos, porém diminui a sua proporção em relação às vendas e ao IOG. E dessa forma, o 

saldo de tesouraria passa de positivo a negativo e a relação T/IOG cresce negativamente” 

(BRAGA, 1991, p16). Com isto a empresa torna-se incapaz de financiar os investimentos 

operacionais em giro, aumentando-se assim o risco de insolvência. 

 

2.3.4 Modelo Dinâmico do Capital de Giro e Indicadores Tradicionais de Liquidez 

 

No presente capítulo, conforme exposto anteriormente, são apresentados diversos 

estudos que antecedem o trabalho de pesquisa aqui explicitado. 

Tais estudos utilizaram o modelo dinâmico do capital de giro com as variáveis de 

análise tradicional do capital de giro, com vistas a observar as diferenças ou lacunas de cada 

modelo de análise financeira sob os negócios da empresa. O Quadro 6 apresenta de forma 

sitética os estudos brasileiros.  
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Quadro 6 – Resumo de Estudos Empíricos que  Relacionaram o Modelo Dinâmico do Capital de Giro com o Modelo Tradicional 

Autor O que analisou – Variáveis Metodologia Principais resultados   Lacunas Apontadas 
Braga 
(1991) 

Análise Avançada do Capital de 
Giro 
Variáveis: ILG, ILC, ILS, IOG, 
CCL, T, Autofinanciamento etc. 

Caso Real 
Amostra: (1 empresa) 
Grupo Industrial com 
Demonstrações Financeiras de 
1971 a 1975. 

*As análises vertical e horizontal mostram 
apenas posições estáticas, e geram mais 
dúvidas do que certeza. O modelo Fleuriet 
permite projetar o montante de recursos para 
compor o capital de giro operacional e realizar 
projeções da situação financeira das empresas. 

A superficialidade das informações por 
meios convencionais torna temerária a 
inferência sobre a situação futura das 
empresas. 

Marques e 
Braga 
(1995) 

Análise Dinâmica do Capital de 
Giro – O modelo Fleuriet 
Variáveis: CCL, IOG, ROL, LC, 
LS, End Total, End CP, Retorno 
do Ativo Total e FCO. 

Análise descritiva (correlação 
integral) Demonstrações 
Financeiras – 1993. 
Setor Industrial, Agrícola, 
Alimento.  
Amostra: 6 empresas (maiores por 
faturamento) 

*O modelo dinâmico do capital de giro auxilia 
o analista financeiro na avaliação da liquidez e 
solvência da entidade. Serve como instrumento 
suplementar a análise de liquidez tradicional, às 
vezes fornecendo indicativos antecipados de 
deterioração. 

Não foi identificado o relacionamento 
entre o retorno e a liquidez, por ser 
uma amostra reduzida. Sugestão 
ampliar estudos amostra maior e mais 
setores. 

Theiss Jr e 
Wilhem 
(2000) 

Análise do Capital de Giro: 
Modelo Dinâmico Versus 
Modelo Tradicional. 
Variáveis: LC, LS e LG, CF, 
CDG, NCG e T  

Estudo de caso.   Planilhas e 
Plotagens. Não setorial 
Amostra: 10 empresas, banco de 
dados IPS/FURB. Balanço 
Patrimonial 

*Análise Dinâmica oferece parâmetros sobre 
mudanças na situação financeira 
significativamente mais apurado que Análise 
Tradicional. 

Análise dinâmica mostrou-se em 
alguns casos, bastante divergente do 
que o indicado pela análise tradicional. 

Medeiros e 
Rodrigues 
(2004) 
 

Testando Empiricamente o 
Modelo Fleuriet 
Variáveis: CCL, AC, ACF, 
ACO, PC, PCF, PCO e RLO. 

Quantitativo. Correlação Pearson e 
Regressão em Cross Section. 
Amostra: 80 empresas Siderurgia 
e Metalurgia, Eletrônica, serviços.  

*O Modelo Fleuriet apresenta inconsistências 
empíricas e sua validade deve ser questionada. 
A rejeição do modelo Fleuriet leva o uso do 
modelo convencional. 

Se não é possível realizar a segregação 
proposta por Fleuriet, então o AC 
devem ser analisados integralmente. 

Alves e 
Aranha 
(2007) 

Análise financeira: Um estudo 
comparativo da Análise dos 
indicadores de Liquidez com a 
análise dinâmica do Capital de 
Giro (Modelo Fleuriet) 
Variáveis: ILI, ILS, ILC, ILG, 
CDG, NCG e ST. 
 

Estudo comparativo (descritivo), 
Caso Único. 
Não setorial – Comercio balanço 
patrimonial.  
Amostra: Lojas Renner SA de 
2004 a 2006.  

*O LI, LS, LC e LG apresentam discreto 
aumento e LG em relação ao primeiro ano. O 
Fleuriet foi possível observar uma recuperação 
mais importante em relação ao primeiro ano 
analisado. A análise mostra evidência da 
situação financeira e proporciona uma ênfase 
maior na condição financeira da empresa por 
meio dos demonstrativos financeiros. 

Buscar evidências quanto à 
disponibilidade de recursos para saldar 
dívidas com prazos menores a 2 anos; 
como o ativo e o passivo errático são 
contas do ST de natureza aleatória fica 
difícil precisar sua composição futura, 
mas a variação do ST depende das 
variações do CDG e da NCG. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
  

 



38 

 

 

CONTINUAÇÃO DO QUADRO 6 

Autor O que analisou – Variáveis Metodologia Principais resultados   Lacunas Apontadas 
Starke 
Junior 
(2008) 
 

Efeito Tesoura: Relevância e 
evidências estatísticas para análise 
econômico-financeira de empresas 
brasileiras. 
Variáveis: 25 variáveis, entre as 
quais são ST, CCL, NLC, RB, ROL, 
LC, LS, AT, ACO, PCO, ACF, PCF, 
EBIT, EBTIDA e LO. 

Indutiva exploratório-
descritiva, 
Correlação, Lambda de 
Wilks e ANOVA univariada 
e análise de regressão 
logística. 
Setor Industrial, Comercial 
e Diversos.  
Amostra: 480 empresas, 
período 1994 a 2007. 

*O modelo dinâmico mostra-se válido e 
relevante quando comparado com a análise 
Tradicional.  
*O Efeito Tesoura (ET) é relevante quanto 
à erraticidade dos grupos circulantes 
financeiros em relação à atividade da 
empresa.  
*ACF e PCF com correlação muito baixa 
em praticamente todos os períodos com a 
ROL é muito baixa. 

Não foi realizado teste com setores específicos, 
assim reduziria a variância das variáveis 
selecionadas. Avaliar o ET, individual ou em 
conjunto com as variáveis tradicionais, em 
explicar o valor econômico das empresas na 
Bovespa. No teste da primeira hipótese em 
determinados anos, os grupos circulantes 
financeiros demonstraram-se correlacionados 
com Vendas, sem explicação teórica.  

Silva et 

al. 
(2012) 

Nível Informacional entre a Análise 
Tradicional e Avançada do Capital 
de Giro de Empresas do Setor do 
Comércio 
Variáveis: CE, EG, GE, GI, LG, LC 
e LS; CDG, NCG e T. 

Descritiva Documental 
–Setor comércio.  
Amostra: 15 empresas 
capital aberto, BP, base 
Economática no Período 
1993 a 2008. 

*Há correlação entre o nível informacional 
da análise tradicional e da avançada do 
capital de giro das empresas do setor do 
comércio demonstrou semelhança.  
*Ambos indicadores possuem funções e 
objetivos semelhantes. 

Os dados são exclusivos das empresas 
investigadas, não é possível fazer 
generalizações. Indicadores tradicionais 
escolhidos, os resultados podem não ser os 
mesmos se forem considerados indicadores 
diversos dos selecionados. 

Modro, 
Famá e 
Petrokas 
(2012) 
 

Modelo Tradicional x Modelo 
Dinâmico de Análise do Capital de 
Giro: um estudo comparativo entre 
duas empresas de mesmo setor com 
diferentes performances financeiras. 
Variáveis: Tradicional - CO, CF, 
CE, CGL, LC, LS, LI e CE; 
Dinâmico: NCG, CDG e T. 

Exploratório-Multicaso 
Amostra: 2 empresas 

*O modelo dinâmico parece ser mais 
eficiente e com maior sensibilidade e 
capacidade preditiva da situação do capital 
de giro, que o modelo tradicional.   

O uso dos dois modelos contribui para um 
melhor entendimento do andamento das 
operações de curto prazo da empresa e dos 
recursos financeiros envolvidos nas operações. 
O modelo dinâmico, por sua vez, apesar de 
exigir conhecimento técnico na reclassificação 
das contas do balanço patrimonial, é mais 
simples e objetivo. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes.  
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Observa-se no quadro acima exposto que os estudos procuraram verificar as possíveis 

relações ou diferenças entre os modelos de análise, embora uma parcela das pesquisas relate 

pontos positivos para o modelo dinâmico. Em geral, os estudos limitaram o número de setores 

e, na maioria, o tamanho da amostra. Algumas lacunas nestes estudos, foram apontadas por 

Braga (1991) e Theiss Jr e Wilhelm (2000), Alves e Aranha (2007) e Modro, Famá e Petrokas 

(2012) sobre o modelo tradicional, além de diferenças entre o nível de informação entre a 

análise tradicional e dinâmica do capital de giro. No entanto, pesquisas realizadas por Filho 

(2011) e Silva et al. (2012) afirmam que existe equivalência ou funções e objetivos 

semelhantes entre os modelos tradicional e dinâmico do capital de giro na avaliação financeira 

da empresa. Enfatiza-se também que foi observado em alguns estudos a ausência de relação 

entre a liquidez do modelo dinâmico e a rentabilidade. 

Braga (1991) analisou o capital de giro sob a ótica do modelo dinâmico e tradicional. 

Suas conclusões indicam que as ferramentas tradicionais constituídas por índices financeiros 

mostram apenas posições estáticas e que as limitações destes meios geram mais dúvidas que 

certezas. Entretanto, por meio do modelo dinâmico do capital de giro é possível verificar as 

causas determinantes da evolução da situação financeira por meio do Capital Circulante 

Líquido (CCL), Necessidade do Capital de Giro (NCG) e do Saldo de Tesouraria (ST). 

Theiss Júnior e Wilhelm (2000) analisaram uma pequena amostra de 10 empresas do 

banco de dados do laboratório de Gestão de Negócios - IPS/FURB, com aplicação das 

variáveis do modelo dinâmico e tradicional do capital de giro com vistas a avaliar a utilidade 

destes modelos na tomada de decisão. De acordo com as respostas encontradas, os dois 

modelos apontam aparente melhoria das empresas no final do ano, porém as medidas 

tradicionais da contabilidade não apresentaram sensibilidade para detectar as significativas 

oscilações que ocorrem durante o período da gestão, bem como os efeitos da redução do 

estoque de matéria-prima. No entanto, eles argumentam que o modelo dinâmico oferece 

parâmetros que detectam maior sensibilidade para detectar mudanças na situação financeira, 

uma vez que o gestor pode avaliar com maior precisão os limites para sustentar as atividades 

da empresa com segurança. Por fim, eles afirmam que o modelo tradicional tem mais 

utilidade no campo da avaliação de risco de insolvência, enquanto que o modelo dinâmico 

tem utilidade na avaliação da situação de caixa.  

Contrapondo, o modelo Fleuriet, Medeiros e Rodrigues (2004) testaram 

estatisticamente a validade do modelo para uma amostra de 80 empresas brasileiras listadas na 

BM&FBOVESPA, entre 1995 e 2002. Para Medeiros e Rodrigues (2004) a rejeição do 
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modelo dinâmico leva naturalmente ao modelo convencional. A conclusão dos autores foi a 

seguinte: 

 

No resultado encontrado o modelo Fleuriet resulta em que 3/4 das empresas 
da amostra apresentaram desequilíbrio financeiro, o que é um resultado 
bastante implausível, pois se a amostra é representativa da população, teria 
de ter havido uma crise de grandes proporções na economia brasileira no 
período considerado para justificar tais desequilíbrios. Ao contrário, 
considerando-se apenas o conceito de CCL positivo utilizado na análise 
convencional de liquidez, cerca de 2/3 das empresas está em situação 
equilibrada no período, o que é bem mais plausível (MEDEIROS; 
RODRIGUES, 2004, p.11). 

 

No estudo de caso único com uma empresa de grande porte, Alves e Aranha (2007) 

utilizaram informações extraídas dos balanços patrimoniais entre 2004 a 2006. De acordo com 

as análises elaboradas pelos autores, foi possível identificar por meio do modelo dinâmico, 

um crescimento mais significativo do saldo de tesouraria e consequente redução da 

necessidade de capital de giro, enquanto que os índices de liquidez tradicionais apresentaram 

crescimento mais moderado. 

Starke Junior (2008) argumenta que os grupos circulantes financeiros são erráticos em 

relação à venda e grupos circulantes operacionais são correlacionados com venda. O Efeito 

Tesoura (ET) calculado a partir de valores absolutos da NLCG, ST e do CCL, quando 

relacionado a indicadores tradicionais de análise econômico-financeira, tem menor validade 

estatística que o ET a partir de valores relativos destas variáveis. O autor conclui que o ET 

simplificado não apresenta significância estatística para diferenciar entre as médias nas 

variáveis relacionadas a ROL. 

Filho (2011) não encontrou evidencias para afirmar que existem divergências entre a 

liquidez tradicional e dinâmica do capital de giro no que diz respeito à solidez financeira nas 

pequenas e médias empresas. O autor sugere que existe equivalência entre os modelos 

tradicional e dinâmico do capital de giro.  

Silva et al. (2012) investigaram o nível informacional entre modelo tradicional e 

dinâmico do capital de giro, com 15 empresas do setor do comércio, entre 1999 a 2008. 

Através da correlação canônica constataram que os indicadores tradicionais, como os da 

análise dinâmica do capital de giro, são altamente correlacionados, ou seja, possuem 

praticamente o mesmo nível informacional. Segundo os autores, a correlação ficou acima de 

90% na maioria dos anos analisados, e que ambos possuem funções e objetivos semelhantes, 

porém com métodos diferenciados. 
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Modro, Famá e Petrokas (2012) descobriram que o modelo dinâmico do capital de giro 

possui maior sensibilidade e melhor capacidade preditiva em comparação com o modelo 

tradicional. Os resultados sugerem que os dois modelos de análises apresentam vantagens e 

desvantagens. Os autores destacam que o modelo tradicional não revelou de forma clara as 

variações na situação financeira de curto prazo das empresas, principalmente na iminência do 

ingresso no processo de recuperação judicial de uma das empresas. E em algumas situações, 

os índices analisados indicaram situações divergentes quanto ao capital de giro, evidenciando 

a possibilidade de interpretações equivocadas e a subjetividade do modelo. 

Como citado anteriormente, os estudos que antecedem a presente pesquisa não chegam 

a um consenso ao afirmar as divergências, diferenças ou igualdade entre as medidas de análise 

financeira. Braga (1991), Theiss Júnior e Wilhelm (2000) e Modro, Famá e Petrokas (2012) 

identificaram diferenças entre os modelos tradicional e dinâmico do capital de giro, os quais 

afirmam que o modelo dinâmico oferece parâmetros que apresentam maior sensibilidade para 

detectar mudanças na situação financeira da empresa mais que o modelo tradicional. Já 

Medeiros e Rodrigues (2004), apontam divergências entre os modelos tradicional e dinâmico 

do capital de giro, e questionam o modelo de Fleuriet. Para Filho (2011), existe equivalência 

entre os modelos de analise da liquidez e Silva et al. (2012), afirmam que os modelos 

tradicional e dinâmico do capital de giro possuem o mesmo nível informacional. Os autores 

encontraram altas correlações entre as medidas financeiras. 

Este estudo utiliza como base as pesquisas anteriores para derivar a hipótese a seguir: 

H1: Os indicadores tradicionais da contabilidade e as variáveis do modelo dinâmico do capital 

de giro não possuem diferenças no conteúdo de informação. 

 

2.4 Capital de Giro e Rentabilidade 

 

O capital de giro, segundo Smith (1973), assume um papel importante na lucratividade 

de uma empresa, bem como no risco e no valor. As empresas podem minimizar os riscos e, 

assim, melhorar o desempenho financeiro por meio de uma boa gestão dos elementos que 

compõem o capital de giro. Para Karaduman et al. (2011) e Dong e Su (2010) as empresas 

devem focar na gestão do capital de giro a fim de aumentar a rentabilidade, porém, um 

insucesso na gestão pode levar ao fracasso, devido aos seus efeitos sobre a rentabilidade. 
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Os indicadores de rentabilidade determinam o valor em termos de lucros obtido pela 

empresa com base nos elementos contidos em demonstrativos contábeis, no qual a 

rentabilidade é “a taxa de retorno sobre o investimento da empresa” (VISHNANI; SHAH, 

2007, p.267). Ou ainda, a rentabilidade pode ser encontrada através do resultado econômico 

alcançado da empresa no período em atividade, seja através de vendas de seus ativos ou de 

recursos investidos.  

A rentabilidade pode ser definida como sendo a “medida final do grau de êxito 

econômico obtido por uma empresa, em relação ao capital nela investido. Esse êxito 

econômico é determinado pela magnitude do lucro líquido contábil” (PIMENTEL; BRAGA; 

CASA NOVA, 2005, p.3). Nestas condições, a “avaliação da rentabilidade, amplamente 

utilizada e difundida, é feita por meio do ROA (Return on Assets) e do ROE (Return on 

Equity), sendo este a medida final do grau de êxito econômico” (PIMENTEL, 2008, p.3).  

 Pode-se dizer, que os indicadores de rentabilidade estão vinculados aos planos de 

política de negócio da organização, com relação ao crescimento planejado de vendas e as 

decisões dos executivos financeiros sobre taxa de crescimento que a empresa pode alcançar, 

além de permitir que as partes interessadas como sócios, acionistas e credores avaliem alguns 

aspectos do desempenho total do empreendimento sob o enfoque positivo ou negativo em 

termos econômico-financeiro.  

Os indicadores de rentabilidade mostram o quanto uma empresa utiliza de recursos na 

geração de resultado, embora estejam ligados à política de negócios da empresa e as decisões 

dos sócios e gerentes. Cada indicador de rentabilidade avalia o desempenho final dos 

negócios quanto ao resultado positivo ou negativo, ou seja, são calculados para medir a 

eficiência operacional da empresa. 

 Alguns indicadores de rentabilidade são apresentados no quadro 7: 
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  Quadro 7 – Definições dos Indicadores de Rentabilidade 

INDICADORES DE 
RENTABILIDADE 

FÓRMULAS DEFINIÇÕES 

ROE (Retorno sobre 
Patrimônio Líquido) 

ROE = Lucro Líquido / 
Patrimônio Liquido Médio 
 

– Este índice mensura o retorno dos recursos 
aplicados na empresa por seus proprietários 
(ASSAF NETO 2003, p. 114). 

ROA (Retorno 
sobre Ativo) 

ROA=Lucro gerado pelos 
Ativos (Operacional) / Ativo 
Total Médio 
 
 
 
ROA = Lucro Líquido / Total 
Ativo 
 
 

– Revela o retorno produzido pelo total das 
aplicações realizadas por uma empresa em seus 
ativos (ASSAF NETO 2003, p.112).   
Representa o quanto se obtém de lucro em 
relação ao ativo total. 
 
– Mede o quanto o lucro contribui para 
financiar o ativo. Quanto maior esta 
contribuição, menor a necessidade de buscar 
outras fontes Ross, Westerfield e Jordan (2002). 

ROI (Retorno sobre 
Investimento) 

ROI = Lucro gerado pelos 
Ativos (Operacional) / 
Investimento Médio 

– Avalia o retorno produzido pelo total dos 
recursos aplicados por acionistas e credores nos 
negócios. 

MO (Margem 
Operacional) 
 
ML (Margem 
Líquida) 

MO = Lucro Operacional / 
Vendas Líquidas  
 
 
ML = Lucro Líquido / Vendas 
Líquidas 

– Mede a eficiência de uma empresa em 
produzir lucro por meio de suas vendas (ASSAF 
NETO, 2003, p.114). 
 
– Os resultados operacionais ou líquidos 
mostram quanto cada empresa ganhou em cada 
unidade monetária de venda realizada (ASSAF 
NETO, 2003, p.114). 

  Fonte: Embasadas em Assaf Neto (2003) e Ross, Westerfield e Jordan (2002).   
 

Os indicadores de rentabilidade “visam avaliar os resultados auferidos por uma 

empresa em relação a determinados parâmetros que melhor revelem suas dimensões” (ASSAF 

NETO, 2003, p.112) e, pode-se dizer que, o resultado de um indicador econômico-financeiro 

só é válido quando comparado com empresas do seu setor de atividade, conforme Gitman 

(2001) e Assaf Neto (2003).  

Sob o aspecto dos indicadores de rentabilidade, como ROA e ROE, Gitman (2001) 

esclarece que quanto maior, melhor o resultado gerado por estas medidas, pois estes 

indicadores medem a eficiência da empresa, além do retorno para os proprietários da 

organização e outras partes interessadas. Por meio de análise, via medidas de rentabilidade, os 

resultados gerados evidenciam o potencial de vendas após apuradas as despesas, além de 

constituir o lucro do ativo e patrimônio líquido, que são importantes para criação de lucros 

para a empresa. Entretanto, “uma rentabilidade baixa contribui para o problema de 

descapitalização por que diminui os lucros acumulados, e aumenta a dependência do capital 

externo” (DAVIDSON III; DUTIA, 1991, p.55). Além disso, uma baixa rentabilidade não 

gera autofinanciamento, compromete o crescimento e a rentabilidade futura, em um ciclo 

vicioso (KOSHIO; NAKAMURA, 2011, p.4). 
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Compreende-se, então, que uma rentabilidade baixa diminui os lucros e tende a 

aumentar o risco de solvência, uma vez que a solvência está relacionada com a 

disponibilidade de tesouraria. Desta forma, pode-se dizer que se trata do dilema da gestão da 

liquidez, ou seja, administrar o trade off entre liquidez e rentabilidade são duas questões 

importantes no crescimento e sobrevivência dos negócios e precisam ser resolvidas pelos 

gestores financeiros. Nesse caso, Owolabi e Obida (2012) esclarecem que não há nenhuma 

regra específica sobre a determinação do nível alto de liquidez que uma empresa pode manter 

a fim de garantir um impacto positivo sobre a sua rentabilidade.    

De acordo com Zubairi (2010), uma empresa pode melhorar sua rentabilidade 

aumentando os seus ativos correntes ou reduzindo seu passivo circulante, além de contribuir 

para a gestão do capital de giro e a projeção das necessidades de recursos, uma vez que “uma 

boa rentabilidade reforça a liquidez e permite o autofinanciamento de investimentos” 

(KOSHIO; NAKAMURA, 2011, p.4). 

 

2.4.1 Modelo Tradicional do Capital de Giro e Indicadores de Rentabilidade 

 

Nesse item são apresentados trabalhos tanto teórico como empíricos, nacionais e 

internacionais que antecedem essa dissertação, que procuraram, de uma forma ou outra, 

evidenciar o relacionamento de índices de liquidez tradicional com a rentabilidade, detalhados 

nos quadros 8 e 9. 
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Quadro 8 - Estudos Empíricos Internacionais Relacionados à Gestão do Capital de Giro e Indicadores de Rentabilidade 

Autor  Variáveis Dependentes 
Rentabilidade 

Variáveis Independentes da 
Gestão do Capital de Giro 

Metodologia/Estatística/ 
Amostra 

Resultados encontrados 

Jose, 
Lancaster e 
Stevens 
(1996). 

Retorno sobre PL 
ROA=EBIT / TA                  
ROA=EBT / EQUITY 
ROE = LAIR / PL 

Ciclo de Conversão de Caixa 
(CCC).  

Correlação de Pearson e 
Regressão.  
Amostra: 2718 empresas 
entre1974-1993 

*Relacionamento transversal entre o CCC e a rentabilidade 
não é significativo na indústria da construção. Relação 
negativa entre a CCC e rentabilidade ao nível 0,05 é 
encontrada apenas quando as diferenças de tamanho são 
controlados em serviços financeiros. 

Shin e 
Soenen 
(1998) 
USA 

IA = LO + Depreciação       
          Ativo Total  
IS = LO + Depreciação 
        Vendas Líquidas  

Ciclo de Conversão de Caixa 
(CCC), LC e relação da dívida 
(DR)=(Dívida Total/Ativo Total 

Estatística Descritiva Correlação 
de Pearson –Regressão.  
Amostra: 58.985 empresas entre 
1975-1994.  

*Liquidez e a Rentabilidade são inversamente relacionadas. 
Associação negativa entre o Ciclo Líquido do Comércio e 
Rentabilidade das empresas. 

Deloof 
(2003) 
Bélgica 

Receita Operacional Bruta  
ROB = V – CMV /AT 

Ciclo de Conversão de Caixa 
(CCC); Variáveis de Controle: 
LNVendas,  Dívida Fin/AT 

Correlação e Regressão.  
Amostra: 1009 empresas entre 
1992-1996 

*Relação negativa entre ROB e o número de dias de contas 
a receber, estoques e contas a pagar de empresas belgas. Os 
gestores podem criar valor para seus acionistas reduzindo o 
PMRV e PME a um mínimo razoável. 

Eljelly 
(2004) 
Arábia 
Saudita 

Rentabilidade 
Operacional  
Líquida (ROL)  
ROL = LO + Deprec / VL 

PME, PMPF, PMV, LC, 
Diferença de Caixa no Dia/100 
Variáveis de Controle: 
(LogVendas, Log AT) 

Correlação e Regressão.  
Amostra: 29 empresas entre 1996-
2000 

*Relação negativa entre a liquidez e a lucratividade. 
Variações nos índices de liquidez entre as indústrias. O 
tamanho da firma tem efeito na rentabilidade, mas não em 
toda a amostra. 

Raheman e 
Nasr 
(2007) 
Paquistão 

ROL = (LO+Depr)  
             (AT-AFin) 

PMR, PME e PMP, CCC e LC. 
Variáveis de Controle: 
LNVendas 

Estatística Descritiva – Regressão 

Pooled.  
Amostra: 94 empresas entre 1999 
a 2004. 

*Relação negativa entre as variáveis da gestão de capital de 
giro e rentabilidade da empresa. Como o CCC aumenta 
diminui a rentabilidade da empresa. Os gerentes podem 
criar um valor positivo para os acionistas através da 
redução da CCC. E relação negativa entre a liquidez e a 
rentabilidade.  

Vishnani e 
Shar 
(2007) 
Índia 

Retorno sobre Capital 
Empregado (ROCE) 

LC, Capital de Giro Líquido 
(CGL), PMP, PMR, Estoque de 
Produtos Acabados 

Regressão Linear Simples e 
correlação. 
Amostra: 23 empresas do 
segmento eletrônico entre 1994 a  
2005. 

*A maioria das empresas indianas revelou uma correlação 
positiva entre a liquidez e a rentabilidade. Mas as 
conclusões gerais indicaram que não há uma relação 
uniforme (positiva ou negativa) entre a liquidez e a 
rentabilidade na indústria em geral. 

Uyar 
(2009) 
Turquia 

ROA e ROE Ciclo de Conversão de Caixa 
(CCC)  

ANOVA Correlação de Pearson. 
Amostra: 166 empresas em 2007 

*Existe uma correlação negativa significativa entre o CCC 
e variáveis, tamanho da empresa e a rentabilidade. Razões 
que afetam o CC, Estoques, PMC, PMP e pagamento 
dívidas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
 



46 

 

 

CONTINUAÇÃO DO QUADRO 8 

Autor Variável dependente 
Rentabilidade 

Variáveis Independentes da 
Gestão do Capital de Giro 

Metodologia estatística Resultados encontrados 

Chatterjee 
(2010)  
Reino Unido 

Rentabilidade Operacional 
Líquida 

PMC, GE, PMP, CCC e LC,  
Variáveis de Controle: 
LNVendas 

Correlação de Pearson.  
Amostra: 30 empresas entre 2006-
2008. 

*Relação negativa entre as variáveis da gestão de 
capital de giro e a rentabilidade da empresa. O CCC 
aumenta e levará à diminuição da rentabilidade da 
empresa. Os gerentes podem criar um valor positivo 
para os acionistas reduzindo o CCC. 

Gill, Biger e 
Mathur (2010)   
USA 

Rentabilidade Operacional 
Bruta 
LOB = (V-CPV) / (AT-AF) 

PMPF, PME e CCC, Imob Ativo 
Fin, Índice da Dívida Financeira, 
Var. de Controle: LogVendas 

Correlação de Pearson e 
Regressão Linear. Amostra: 88 
empresas entre 2005-2007 

*Relação positiva entre o CCC e LOB. A 
rentabilidade pode ser melhorada por meio da boa 
gestão do capital de giro. 

Saleem e 
Rehman (2011)  
Paquistão 

ROA=LAIR / AT 
ROE = LL / PL 
ROI=LAIR / Investimentos 

LC, LI e Relação Líquida de 
Caixa 

Correlação e Regressão.  
Amostra: 26 empresas entre 2004-
2009 

*Relação negativa entre liquidez e a rentabilidade. A 
liquidez afeta o ROA, já o ROE não é afetado pela 
liquidez. 

Azam e Haider 
(2011) 
Paquistão 

ROA, ROE LC, PME, PMV, PMP, PME, 
PC/AT; AC/AT 

Quantitativo, Correlação Canônica, 
dados em Painel. Amostra: 21 
empresas entre 2001-2010 

Constataram que a LC está positivamente 
relacionada com a rentabilidade. 

Hayajneh e 
Yassine (2011) 
Jordânia  

Rentabilidade mensurada 
por: 
ROL / AT 

PMRV, LC, AF 
Variáveis de controle LNVendas, 
Tamanho da Firma (TF) 
TF=(Vendast-Vendas-1)/Vendas 

Correlação e Regressão Linear. 
Amostra: 53 empresas entre 2000-
2006. 

*O tamanho da empresa, o crescimento de vendas e o 
ILC relacionou positivamente com a rentabilidade. 
AF associou negativamente com a rentabilidade 

Quayyum 
(2012)  
Bangladesh 

ROA = LL / AT 
ML = LL / V 

Pme, PMPF, PMV, CCC, LC e 
LS 

Correlação e Regressão Linear. 
Amostra: 28 empresas entre 2005-
2009. 

*Relação inversa entre a liquidez e Rentabilidade. O 
gerenciamento do capital de giro é fundamental para 
impulsionar a lucratividade da empresa. 

Arbidane e 
Ignatjeva (2012) 
Letônia 

ROB = (Vendas-CPV) /AT-
Ativo Financeiro) 
ROA = LL / AT 

PMR, PME, PMP, CCC 
Variáveis de controle: LN 
Empresa, LC, índice da Dívida 

Correlação e Regressão Linear. 
Amostra: 182 empresas entre 
2004-2010 

*A LC tem uma relação negativa significativa com o 
ROA. O CCC e ROA possuem coeficiente negativo, 
mas insignificante. 

Niresh (2012) - 
Sri Lanka  

ROCE, RSPL, LL. LC, LI, IL (Índice de Liquidez) Estatística Descritiva e Correlação 
de Pearson. Amostra: 31 
empresas entre 2007-2011. 

*Foi encontrada uma correlação negativa entre a 
rentabilidade com as medidas de liquidez nas 
empresas do Sri Lanka. 

Egbide et al., 
(2013)   
Nigéria 

ROCE = EBIT / Capital  
Empregado*100 

CCC, LC, LI 
Variáveis de Controle: LNAT. 
LN Vendas 

Análise de Correlação, Regressão 
– ANOVA.  
Amostra: 30 empresas entre 2006-
2010. 

*A LC, taxa de liquidez e CCC têm um relação 
delicada com a rentabilidade (ROCE), porém o CCC 
está negativamente associado com ROCE. Obs.: a 
liquidez tem baixo garu de influência sobre a 
rentabildade das empresas na Nigéria. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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Quadro 9 - Estudos Empíricos Nacionais Relacionados à Gestão do Capital de Giro e Indicadores de Rentabilidade. 

Autor  Variável dependente 
Rentabilidade 

Variáveis Independentes da 
Gestão do Capital de Giro 

Metodologia estatística Resultados encontrados 

Pimentel, Braga e 
Casa Nova (2005) 
  

ROE = LL / PL* 
 
*AJUSTADO 

LC Correlação de Sperman – 
metodologia Exploratória 
Amostra: 92 empresas do 
comércio. 

*Correlação negativa entre a liquidez e rentabilidade 
no curto prazo. No médio e longo prazo foi positiva. 

Silveira (2006) 
  

ROA=LL / AT 
RSA = Rec / AT 

LC, LS, CGL / AT, CGL / V 
 

Teste Kruskal-Wallis, Correlação, 
Metodologia Exploratória.  
Amostra 274 empresas. Setor: 
Veíc e Peças, Constr, Com, Transp 
e Serv, Têxtil, Telecom, Sider e 
Metalur, Química, Petról e Gás, 
Papel e Celul, Miner, Min não 
Metais, Máq Indust, Ener Elétrica, 
Eletroelet, 

*Relação significante entre ramo de atividade e nível 
de capital de giro, mas, contrariando o esperado pela 
teoria, maior nível de capital de giro mostrou-se 
positivamente correlacionado com rentabilidade. 
Índices de liquidez estão positivamente 
correlacionados à maior rentabilidade  

Pimentel (2008) 
  

ROA = LL Ajustado 
/Ativo Ajustado 

LC, Alavancagem e Tamanho 
das Vendas 

Correção Speraman, teste de 
Kolmogorov – Smirnov 

Amostra 180 empresas entre 
2000-2005 

*Correlação e associação positiva entre liquidez e 
rentabilidade no curto prazo, conforme verificado na 
análise de correlação e análise de correspondência. 

Albuquerque e 
Matias (2010) 

ROA, ROI e ROE LG, LC, LS, LI Pesquisa Quantitativa. Correlação 
Amostra 341 empresas não 
financeira entre 2000 a 2009. 

*A liquidez e a rentabilidade não demonstraram 
correlação significativa. Os sinais oscilaram o seu 
sinal ROA e LG ou ROI e LC correlações negativas e 
outras correlações positivas como (ROA e LC ou ROE 
e LS) 

Pimentel e Lima 
(2011) 
  

ROI = Result Antes 
Imposto e Despesas 
/AT Médio 

LS Correlação Speraman, 
Metodologia Analise Quantitativa. 
Amostra 22 empresas entre 1995-
2009 

*Relação temporal positiva e mostram que as 
empresas apresentam causalidades de Granger em 
sentidos diferentes (tanto no sentido rentabilidade--
liquidez como no sentido liquidez-rentabilidade).  

Koshio e Nakamura 
(2011) 
  

LI=Ln(1+ (Caixa/PC) ROP=rentabilidade operacional 
= ln (1 + Lucro Operacional / 
(Ativo Total – Caixa)) 
Var Controle: Itam, Cliente, 
Estoque, Var Ativo Perm, Emp 
e Fin, Cap Social, Rec Fin, 
Desp Fin, Dividendos, MTB 

Regressão Linear em Painel. 
Empresas não Financeira entre 
1994-2009. Amostra Não  
observado. 

*Relação positiva entre liquidez e rentabilidade em 
1994 a 2009.  No sub período 2003 a 2009 relação 
negativa na liquidez média com a rentabilidade média. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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  No exterior, grande parte dos estudos apresentados no quadro 8, analisaram as relações 

do Ciclo Conversão de Caixa (Cash Conversion Cycle - CCC) como medida de gestão de 

capital de giro com indicadores de rentabilidade, por exemplo, Jose et al, (1996), Shin e 

Soenen (1998), Deloof (2003), Eljelly (2004), Raheman e Nasr (2007), Vishnani e Shar 

(2007), Uyar (2009), Chatterjee (2010), Gill, Biger e Mathur (2010), Quayyum (2012) e 

Egibe, Uwuigbe e Uwalomwa (2013) os quais argumentam que encurtando o ciclo de 

conversão de caixa (composto pelo número de dias de contas a receber, número de dias do 

estoque e número de dias de contas a pagar) melhora a rentabilidade da empresa. Os objetivos 

destes estudos foram para levantar evidências entre os efeitos e as relações dos componentes 

da gestão de capital de giro com a rentabilidade.  

Por outro lado, poucos estudos utilizaram em sua base de dados os indicadores de 

Liquidez Corrente e Liquidez Imediata em conjunto com outras variáveis de gestão do capital 

de giro e rentabilidade, como Chatterjee (2010), Niresh (2012) e Egibe, Uwuigbe e 

Uwalomwa (2013). 

No Brasil, os estudos de Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), Silveira (2006), Pimentel 

(2008) e Koshio e Nakamura (2011) relacionaram a liquidez tradicional com a rentabilidade. 

Os resultados apontam que um aumento da liquidez, reduz a rentabilidade e vice-versa. Além 

disso, foi encontrada uma variação no sinal da variável de liquidez durante alguns períodos de 

análises. Os autores sugerem que os gestores financeiros devem administrar o dilema do 

trade-off entre a liquidez e rentabilidade.  

Jose, Lancaster e Stevens (1996) analisaram a relação entre as medidas de 

rentabilidade e de gestão de liquidez para o setor de recursos naturais, construção, 

manufatura, serviço, varejo/atacado, serviços financeiros, serviços profissionais, com total de 

2718 empresas. Para o estudo foram utilizados os indicadores: Ciclo de Conversão de Caixa 

(CCC), ROA e ROE. Os autores observaram neste estudo, que as indústrias que praticam as 

políticas agressivas de gestão do capital de giro, tendem a melhorar o desempenho financeiro 

desta, na qual os benefícios aparecem tanto em termos de retorno de gestão de ativos (ROA) e 

retorno alavancado (ROE). Suas conclusões apontam para uma relação inversa entre o CCC e 

a rentabilidade para os setores analisados, ou seja, não há nenhuma evidência de uma relação 

transversal positiva para a relação entre CCC e rentabilidade em qualquer um dos setores 

estudados. 

Shin e Soenen (1998) desenvolveram estudos com uma amostra de 58.985 empresas 

com dados da Compustat, com oito variáveis de análise, dentre as quais estão o Ciclo Líquido 

do Comércio (NTC) e Ciclo de Conversão de Caixa (CCC). Os autores constataram forte 
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evidência negativa entre o ciclo líquido do comércio e a rentabilidade das empresas, eles 

sugerem que uma maneira possível para a empresa criar valor para os acionistas é reduzir o 

NTC empresa, pois está relacionada com a criação de valor para o acionista. De acordo com 

Shin e Soenen (1998), quanto menor o NTC, maior é o valor presente do fluxo líquido de 

caixa gerado pelos ativos e mais eficiente a empresa é em gerir o seu capital de giro. Com 

isso, menor será a necessidade de financiamento externo e maior o seu desempenho 

financeiro. Por fim, os autores argumentam que muita liquidez afeta a rentabilidade, além do 

mais, a liquidez corrente tem deficiências na medição da eficiência da gestão do capital de 

giro da empresa. 

Deloof (2003) relacionou o ciclo de conversão de caixa com rentabilidade, em especial 

a Receita Operacional Bruta (ROB), para uma amostra de empresas Belgas, e identificou uma 

relação negativa entre a ROB e o número de dias de contas a receber, estoques e contas a 

pagar. O autor sugere que os gestores podem criar valor para seus acionistas através da 

redução do número de dias de contas a receber e estoques a um mínimo razoável. 

Eljelly (2004), ao investigar o trade-off entre rentabilidade e liquidez de um grupo 

de empresas de economia mista da Arábia Saudita, num período de 1996 a 2000, em 

setores industriais, serviços e agricultura, utilizou da análise de correlação para verificar 

possíveis relações entre a rentabilidade e a liquidez. Os resultados apontaram para uma 

relação negativa entre a liquidez, medida pela LC, e a rentabilidade. Além disso, o autor 

argumenta que o ciclo de caixa é uma ferramenta eficaz para medir a liquidez em relação 

ao índice de liquidez corrente, o que afeta a rentabilidade da empresa. Também o tamanho 

da firma tem um efeito significativo sobre a rentabilidade na indústria.  

Pimentel, Braga e Casa Nova (2005) analisaram o setor de Comércio Varejista com 92 

empresas, no período de 2000 a 2003. Para as análises estatísticas foram utilizados os testes 

de correlação de Spearman, e encontraram uma correlação negativa entre a liquidez e a 

rentabilidade no curto prazo. Outro aspecto observado nas análises foi que, a médio e longo 

prazo, os resultados foram diferentes indicando que quanto maior a rentabilidade, menor o 

índice de liquidez e vice-versa. Os resultados do teste de correlação mostram-se significativos 

entre a liquidez e a rentabilidade no ano de 2002, porém nos demais anos não apresentam 

significância estatística, nas seguintes constatações é negativo para os anos 2000 e 2001 e 

positivo para o ano de 2003. Para esses autores, é possível afirmar que em médio e longo 

prazo, uma baixa liquidez influencia uma alta rentabilidade e vice-versa. 

Silveira (2006) realizou um estudo sobre a relação da liquidez e rentabilidade para 

uma amostra de 274 empresas. A análise mostrou uma forte relação entre o ramo de atividade 
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da empresa e o nível em que a esta mantém seus ativos mais líquidos. Para o autor, os 

resultados estão contrariando a teoria aceita de finanças, na qual maiores índices de liquidez 

estão positivamente correlacionados a rentabilidade das empresas. 

Raheman e Nasr (2007) investigaram a gestão do capital de giro e a rentabilidade com 

94 empresas paquistanesas, entre 1999 a 2004. O estudo identificou forte relação negativa 

entre as variáveis de gestão de capital de giro e a rentabilidade da empresa. Segundo os 

autores, quando o ciclo de conversão de caixa aumenta leva a diminuição da rentabilidade da 

empresa. Eles confirmam que a liquidez corrente (LC) tem uma relação negativa significativa 

com a rentabilidade (ROL). Porém, os gerentes podem criar um valor positivo para os 

acionistas desde que reduzam o ciclo de conversão de caixa a um nível mínimo admissível.    

Vishnani e Shar (2007) realizaram uma pesquisa sobre o impacto das políticas de 

gestão do capital de giro, no desempenho empresarial com 23 empresas da indústria eletrônica 

da India. Neste estudo, foi identificado que não há correlação linear uniforme (positiva ou 

negativa) entre liquidez e a rentabilidade na indústria como um todo, mas, sim, varia de 

empresa para empresa no setor.   

Pimentel (2008) investigou o dilema rentabilidade e liquidez com empresas industriais 

e comerciais em 17 setores, com uma amostra de 180 empresas listadas na Bovespa, entre 

2000 a 2005. Os resultados mostraram uma correlação e associação positiva entre liquidez e 

rentabilidade no curto prazo, segundo o autor, os resultados estão contrariando o que é 

exposto nos livros de finanças. E ainda, para o autor é possível afirmar que a médio e longo 

prazo, uma elevada liquidez influencia a rentabilidade, favorecendo-a ou vice-versa, isto é, a 

liquidez e a rentabilidade assumiram relação positiva.  

Uyar (2009) investigou a relação entre o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) e o 

tamanho das empresas listadas na Bolsa de Istambul (ISE), no ano de 2007. A amostra 

consistiu nos setores químicos, metalurgia, metal, alimentos, cimentos, papel e têxtil, com um 

total de 166 empresas. Utilizaram as análises de ANOVA e correlação de Pearson, e foi 

encontrado uma correlação negativa significativa entre o CCC e as variáveis, o tamanho da 

empresa, rentabilidade e ativos totais. As  empresas com menor CCC são mais propensas a 

serem mais rentáveis do que as empresas com maior CCC. 

Chatterjee (2010) investigou o impacto do capital de giro sobre a rentabilidade, com 

uma amostra de 30 empresas do Reino Unido, listadas na Bolsa de Londres, por um período 

de três anos (2006 a 2008). Foi encontrada uma relação negativa entre a liquidez e a 

rentabilidade das empresas do Reino Unido. Entretanto, existe uma relação positiva entre o 
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tamanho da empresa e a rentabilidade, e os gestores podem aumentar a rentabilidade 

reduzindo o prazo de contas a receber e estoques. 

Gill, Biger e Mathur (2010) pesquisaram a relação do capital de giro e a lucratividade, 

para uma amostra de 88 empresas sul africanas listadas na Bolsa de Nova York, entre 2005 a 

2007. Foi identificada uma relação negativa entre as contas a receber e a rentabilidade das 

empresas. Atrasos na cobrança de contas a receber está relacionado com baixa rentabilidade e 

indicam que os gerentes podem melhorar a lucratividade por meio da redução do período de 

crédito concedido aos seus clientes. Além disso, foi encontrada uma relação positiva entre o 

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) e Lucro Operacional Bruto (LOB). Destaca-se que a  

rentabilidade pode ser reforçada se as empresas gerenciarem seu capital de giro de uma forma 

mais eficiente. Em geral, não foi encontrada nenhuma relação estatisticamente significativa 

entre as variáveis de análise, ou entre o tamanho da empresa e Lucro Operacional Bruto.   

Saleem e Rehman (2011) investigaram o impacto da liquidez sobre a rentabilidade, em 26 

empresas no Paquistão, no período de 2004 a 2009. Os resultados apontam que o ROA é 

significativamente afetado pela liquidez, mas o ROE não é afetado pela LC, LS e LI, 

enquanto que o ROI é muito afetado por todos os três índices de liquidez. Em linhas gerais, 

segundo os autores, os índices de liquidez afetam os índices de rentabilidade de maneira que 

um aumento da rentabilidade diminui a liquidez e vice-versa.   

Pimentel e Lima (2011) analisaram o setor têxtil com dados trimestrais entre 1995 a 

2009. Através da análise de correlação foi possível identificar que existe relação temporal 

positiva, já que esta demonstra que as empresas apresentam causalidades de Granger em 

sentidos diferentes - tanto no sentido rentabilidade-liquidez como no sentido liquidez-

rentabilidade. Assim, apesar do inter-relacionamento de longo prazo, não foi possível 

estabelecer uma relação única sobre a direção da causalidade. Da mesma maneira, Azam e 

Haider (2011) desenvolveram estudos com empresas não financeiras no Paquistão, entre 2001 

a 2010 e constataram que a LC está positivamente relacionado com a rentabilidade, além 

disso, os autores argumentam que o ROA foi significativamente afetado pela LC. 

Koshio e Nakamura (2011) analisaram a liquidez e a rentabilidade de um grupo de 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, no período de 1994 a 2009, com a técnica de 

regressão linear de dados em painel, com as variáveis de Liquidez Defasada, Liquidez 

Imediata e Rentabilidade Operacional e descobriram que a relação liquidez-rentabilidade é 

positiva, entre 1994 a 2009, ou seja, que existe influência positiva entre estas variáveis em 

todo o período. Porém, quando as análises foram no subperíodo, de 2003 a 2009, a relação 
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liquidez-rentabilidade se apresentou negativa. Segundo os autores, os resultados encontrados 

podem estar ligados à sensibilidade da amostra e condições econômicas que mudam.  

Hayajneh e Yassine (2011) desenvolveram estudos com 53 empresas industriais 

listadas na bolsa de valores da Jordânia, entre 2000 e 2006. As análises indicaram uma relação 

negativa significativa entre a rentabilidade e o prazo médio de recebimento, prazo médio de 

estoque e prazo médio de pagamento, e também com ciclo de conversão de caixa que 

expressa a eficiência do capital de giro. O estudo também identificou uma relação negativa 

entre a liquidez e a rentabilidade além de  associação positiva entre o tamanho das vendas 

(LNS) e o crescimento das vendas e da rentabilidade (todos os modelos de regressão). 

Quayyum (2012) investigou a relação entre a gestão de capital de giro e rentabilidade 

das empresas de manufatura de Bangladesh, listadas na bolsa de Dhaka Exchange com a 

técnica de regressão. Os resultados revelaram que, exceto a indústria de alimentos, todos os 

outros setores selecionados possuem um nível significativo de relação entre os índices de 

rentabilidade e outros componentes de capital de giro. O R2 revela que 40% da variação total 

da rentabilidade da empresa é explicada pelo conjunto das variáveis independentes da gestão 

do capital de giro. Neste caso, as empresas de Bangladesh devem se concentrar na gestão de 

capital de giro junto com outras áreas de negócio, com ênfase adequada e, assim, impulsionar 

a lucratividade da empresa. 

Arbidane e Ignatjeva (2012) desenvolveram estudos com um grupo de 182 empresas 

na Letonia, entre 2004 a 2010. O estudo revelou uma correlação negativa significativa, nas 

empresas da Letonia, só entre o ROA e LC, e menos significativo entre a ROB e LC. Por 

outro lado, o CCC e ROA também apresentaram um coeficiente negativo, mas insignificante.  

Os autores concluem que as empresas precisam gerenciar melhor os problemas de 

gestão de contas a receber e estoques, porque têm um impacto fundamental sobre os 

indicadores de lucratividade e pode afetar o valor de uma empresa. 

Niresh (2012) desenvolveu estudos com 31 empresas de manufatura do Sri Lanka, 

entre 2007 a 2011. Foram encontrados variações no sinal entre a rentabilidade e liquidez nas 

correlações, em alguns casos a relação foi positiva e negativa com todas as medidas de 

rentabilidade. De maneira geral,  Niresh (2012) argumenta que a hipótese nula é aceita, ou 

seja, não existe uma relação significativa entre liquidez e rentabilidade entre as empresas do 

Sri Lanka. 

Egbide, Uwuigbe e Uwalomwa (2013) investigaram 150 empresas da Nigéria, no 

período de 2006 a 2010. O índice de liquidez corrente está positivamente relacionado com a 

rentabilidade, o ciclo de conversão de caixa é negativamente relacionado com a rentabilidade 
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das empresas de produção da Nigéria. Segundo os autores, os modelos, embora significativos, 

indicaram baixo poder da liquidez na explicação variação da rentabilidade. 

De maneira geral, José, Lancaster e Stevens (1996), Shin e Soenen (1998), Deloof 

(2003), Raheman e Nasr (2007), Uyar (2009), Chatterjee (2010) e Arbidane e Ignatjeva 

(2012) identificaram uma relação negativa entre a liquidez e a rentabilidade da empresa. 

Porém, poucos estudos, como os de Silveira (2006) e Pimentel e Lima, (2011) encontraram 

correlações positivas entre a liquidez e a rentabilidade. 

Outros estudos como os de Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), Gill, Biger e Mathur 

(2010), Koshio e Nakamura (2011), Hayajneh e Yassine (2011), Egbide, Uwuigbe e 

Uwalomwa (2013), encontraram uma correlação positiva e negativa.  

Percebe-se que, nos estudos analisados não há consenso científico único, embora 

exista uma parcela representativa que suporta a teoria do trade-off, a liquidez é negativamente 

correlacionada com a rentabilidade, e  administrando melhor os indicadores do capital de giro 

é possível melhorar a rentabilidade. Assim sendo, os estudos anteriores como os de Eljelly 

(2004), Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), Raheman e Nasr (2007), Chatterjee (2010) e 

Koshio e Nakamura (2011) contribuíram para formação da segunda hipótese de análise que 

investiga o relacionamento entre liquidez e rentabilidade:  

H2: Existe relação negativa entre os indicadores de liquidez do modelo tradicional do 

capital de giro com a rentabilidade.  

 

2.4.2 Modelo Dinâmico do Capital de Giro e Indicadores de Rentabilidade 

 

O Quadro 10, a seguir, apresenta um resumo de pesquisas da relação entre liquidez 

(solvência) medida através do modelo dinâmico de Fleuriet com as variáveis Capital de Giro 

(CDG), Necessidade de Capital de Giro (NCG) e Saldo de Tesouraria (ST), e alguns 

indicadores de rentabilidade como Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE), Retorno sobre 

o Ativo (ROA), Margem de Lucro (ML) e Receita sobre o Ativo, entre outros que também 

contribuíram para formulação das hipóteses deste estudo. 
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Quadro 10 - Estudos Empíricos de Variáveis do Modelo Dinâmico do Capital de Giro Relacionadas com Rentabilidade 

Autor  O que analisou-Variáveis Metodologia Principais resultados Lacunas Apontadas 
Marques e 
Braga (1995) 

Análise Dinâmica do Capital de 
Giro. O Modelo Fleuriet 
Variáveis: CCL, IOG, T, AUT, 
LC, LS, End Total, End CP, 
LBO/ROL, ATB, RSAT e FCO. 

Pesquisa Descritiva.   
Setor e número de empresas: 6 
empresas (Produtos Agrícolas e 
Alimentos) período 1993 

*Não foi possível identificar o 
relacionamento entre a rentabilidade e 
liquidez.  

Tamanho reduzido da amostra. 

Perobelli et 

al. (2006) 
Relação Liquidez-Retorno: 
Existiria também uma “Estrutura 
de Liquidez” Ideal para cada 
Perfil de Empresa? 
Variáveis: ROE, Margem, Giro, 
MAF, CCL, ACO, PCO, NCG, 
ST, AF. 

Método de Mínimos Quadrados 
Ordinários (MQO) Estatística 8.0 Teste de 
Breusch-Pagan correlação 
Setor e número de Empresas: 
7 empresas, Comércio (3) e Indústria (4); 
Demonst Financeiras não Consolidadas 
entre 1998 a 2005. Base Economatica. 

*Correlação inversa entre o perfil de 
liquidez das empresas e suas e 
rentabilidades. Ou seja, quanto mais 
uma empresa se aproxima do nível de 
excelência, em termos de liquidez, 
conforme modelo de Braga, menor é 
sua rentabilidade. 

Dificuldade do modelo Fleuriet na 
reclassificação das contas. O analista 
precisa ter acesso às contas da empresa 
e a dificuldades é o pequeno número 
de empresas que pode analisar e 
eventuais impressões nos montantes 
dos novos grupos de contas calculados. 

Michalischen 
e Savoia 
(2006) 

A Dinâmica do Investimento em 
Capital de Giro e a Rentabilidade 
da Empresa - uma análise 
utilizando o Modelo Fleuriet 
Variáveis: CPL, NCG, ST, 
CCL, LL, MLiq, Rentabilidade 
dos Ativos e do Patrimônio 
Líquido. 

 Pesquisa Qualitativa  
Setor e número de Empresas 
Setor - 5 empresas de Construção Civil 
(Bolsa de Valores) entre 2000 e dezembro 
de 2005.  Base Economatica. 

*Não se pode generalizar um padrão 
entre a política de curto prazo e a 
rentabilidade.  
*Todas as empresas analisadas 
apresentavam valores positivos no 
CPL e NCG, apesar da relação entre 
eles variar. 

Há existência fatores determinantes da 
rentabilidade, não somente a estratégia 
de curto prazo. Sugere isolar a 
influência destas possíveis variáveis, 
verificando de fato a influência das 
políticas de capital de giro no resultado 
obtido pela empresa. 

Melo e 
Coutinho 
(2007) 

O Modelo Fleuriet como 
Indicador Conjunto de Solvência 
e Rentabilidade 
Variáveis: ROA; ST (Saldo de 
Tesouraria). 

Estatística Comparativa de Médias além 
da análise de Regressão em Painel. 
Setor e número de Empresas: 
Setorial (17 setores), 100 empresas. 
Economatica, BP e DR de 2000 até 2004. 

*Indícios da existência de relação 
entre solvência e rentabilidade, pelo 
ST sobre (ROA).  
*O modelo Fleuriet é um indicador 
eficiente de rentabilidade. 

Realizar novos estudos com utilização 
de outros indicadores de rentabilidade. 
Incluir componentes como da retenção 
de lucros nos modelos de regressão. 

Sato (2007) Análise Econômico-Financeira 
Setorial: Estudo da relação entre 
Liquidez e Rentabilidade sob a 
ótica do modelo Dinâmico 
Variáveis: NCG, CDG e ST, 
FNCG, FAE CF (PMR, 
PMOCO, PMP, PMOFT), LBO, 
FCO, GCX, AUTOFIN, FCXA, 
FCLX, ML, ROE, ROA. 

Pesquisa Qualitativa-Exploratório-
Descritiva; Multi casos - dados 
secundários amostragem não 
probabilística – software Excel. Dados 
extraídos da Economatica e DIVEXT. 
Setor e número de Empresas: 
Subsetor Tecidos, Vestuário e Calçado 
1997-2006. Em 16 empresas BP, DRE e 
DOAR-Economática e DIVEXT -CVM 

*Ausência de relação entre a liquidez 
e rentabilidade. Não foi encontrada a 
relação entre a rentabilidade e a 
participação de capital de terceiros 
expressa pelo ST negativo.  
*O modelo dinâmico permite avaliar a 
análise econômico-financeira de forma 
mais analítica com a NCG adequada 
em equilíbrio financeiro.  

A rentabilidade se restringiu a 3 dos 
indicadores e com uma amostra 
pequena. Verificar se a rentabilidade 
pode ser explicada pelo modelo 
dinâmico a partir de uma análise 
quantitativa. Além disso, estudar sobre 
as características do setor e confrontar 
com os resultados apresentados pelas 
empresas analisadas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 10 

Autor O que analisou-Variáveis Metodologia Principais resultados Lacunas Apontadas 
Paixão et al. 
(2008) 

Análise Dinâmica do Setor 
Comercial Nacional: uma aplicação 
do Modelo Fleuriet. 
Variáveis: NCG, ST, Margem de 
Lucro, ROA, ROE, ROI, FCO, LI, 
LS e LC 

Comparação dos indicadores de 
Liquidez e Rentabilidade. 
Demonstrativos Financeiros 
entre 2002, 2003 e 2004. 
Setor e número de Empresas: 
Setorial - 10 empresas do 
Comércio, dados da CVM. 

*Á medida que um maior nº de empresa 
apresentam ROE positivo existe um maior 
nº de empresa que também apresentam ST 
maior que zero. Na relação entre a 
rentabilidade/ lucratividade, com a 
manutenção de ST, pode-se afirmar que 
existe relação direta entre lucratividade, 
com o nível do ST. 

Ainda que, apesar da manutenção de 
Saldos em Tesouraria possuírem ligação 
com os níveis de lucratividade, esta 
constatação indica apenas que, os 
mesmos são importantes, mas não as 
únicas fontes de recursos para o Capital 
de Giro.  

Rojas (2009) Desempenho Operacional de Curto 
Prazo e Administração do Capital de 
Giro: Uma análise comparativa de 
setores industriais brasileiros e 
peruanos.  
Variáveis: ILC, ILS, ILI, ROA, 
CDG, NCG e ST. 

Pesquisa Descritiva, Explicativa 
e Comparativa. 
Setor e número de Empresas: 
28 empresas brasileiras e 
peruanas, 6 setores 2000 a 2007. 
Técnica estatística de Regressão 
Linear. 

*Os índices LC e LI explicam a 
rentabilidade da empresa. Modelo Fleuriet 
não é muito significativo em relação ao 
Tradicional e consegue explicar em 
menor grau a variação o ROA em 
empresas peruanas. O modelo Fleuriet 
identificou o maior número de empresas 
brasileiras do tipo V, são sólidas e têm 
CDG positivo e ST positivo. 

Dificuldade na classificação de contas 
para o modelo Fleuriet. 
Realizar novos trabalhos com outros 
ramos de atividade ou com outros 
índices econômicos.  

Silva (2009) A Aplicação do Modelo Fleuriet 
como Instrumento de Gestão 
Financeira: Estudo da relação entre a 
liquidez e a rentabilidade do 
segmento de comércio atacadista 
com base no modelo Dinâmico. 
Variáveis: LAJIR, LAIR e LL, 
ROA, ROE, ROI, MOL e ML; 
CDG, NCG e ST 

Pesquisa análise Descritiva: 
Correlação. 
Setor e número de Empresas: 
Comércio Atacadista. Não 
observado o total da amostra 

*Não foi possível estabelecer uma relação 
entre o modelo Fleuriet e a rentabilidade.  

Execução de novos testes. Modelo 
apresentou ausência das relações entre 
liquidez e rentabilidade. 

Fonseca 
(2009) 

A Gestão da Liquidez e o seu 
Reflexo na Rentabilidade das 
Empresas Pertencentes à BOVESPA 
entre os anos de 1999 e 2008. 
Variáveis: ROE, IL, T, EB, ROB, 
AT, Alavancagem (Exig/AT), CV, 
IA 

Pesquisa Descritiva, técnica 
estatística Regressão Método 
Mínimos Quadrados (OLS) teste 
de Kruskal-Wallis. 
Setor e número de Empresas: 
Setorial com 18 setores em 110 
empresas entre 1999 e 2008. 

*Relação inversa entre a rentabilidade e a 
liquidez. Ao considerar a relação entre o 
ROE e o modelo Fleuriet não foi aceita a 
hipótese nula de inexistência de relação. 
No setor, o modelo Fleuriet mostrou-se 
significativo, com comportamento 
inverso. 

*O uso do modelo Fleuriet na relação 
entre a rentabilidade e a liquidez dá um 
fraco suporte à teoria de risco e retorno.  
Como sugestão novos estudos sobre o 
capital de giro de forma a clarear a 
influencia do modelo sobre a 
rentabilidade. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 



56 

 

 

De acordo com o acima exposto, é possível observar a um resumo de estudos 

brasileiros, como os de Marques e Braga (1995), Perobelli, Pereira e David (2006), Paixão et 

al. (2008), Melo e Coutinho (2007), Sato (2007), Silva (2009) e Fonseca (2009), ampliam as 

discussões sobre a relação da análise dinâmica do capital de giro com indicadores de 

rentabilidade, além de apresentarem resultados diferentes tanto na variação do sinal quanto a 

significância da associação entre as variáveis. Conclui-se que estas pesquisas foram 

conduzidas em setores e bases de dados diferentes e com amostras reduzidas, não permitindo 

consenso científico.  

Marques e Braga (1995) realizaram estudos em seis empresas de alimentos do 

segmento de frios, no período entre 1987 a 1992. Não foi possível identificar a relação entre 

indicadores de rentabilidade e a liquidez por ser amostra pouco representativa.  

Em outro estudo, Perobelli, Pereira e David (2006) fizeram uma tentativa de analisar a 

relação entre liquidez e o retorno no setor comercial (lojas de departamento) e um setor 

industrial (siderúrgicas), com base em demonstrações contábeis entre o primeiro trimestre de 

1998 e o quarto trimestre de 2005, foi utilizado à análise de regressão com dados em painel. 

Os resultados apresentaram uma correlação inversa entre o perfil de liquidez das empresas 

analisadas e a respectiva rentabilidade. No resultado das regressões para comércio, o ST 

quadrático foi negativamente correlacionado com a rentabilidade da empresa. Assim, quando 

tal saldo é muito baixo ou muito elevado, a rentabilidade é comprometida. Para Perobelli, 

Pereira e David (2006), quando a empresa apresenta excesso de liquidez, sua rentabilidade é 

comprometida, “na indústria o aumento de liquidez, bem como sua escassez, leva à 

deterioração do ROE (conforme pode ser percebido pelo indicador linear e pelo quadrático)” 

(PEROBELLI; PEREIRA e DAVID, 2006, p.13).  

Michalischen e Savoia (2006) analisaram o setor de construção civil e constataram que 

não é possível estabelecer um padrão entre a polícia de curto prazo e a rentabilidade nas 

empresas. Entretanto, foram encontrados valores positivos no Capital Permanente Líquido e 

na Necessidade de Capital de Giro, apesar da relação entre eles variar, resultando em Saldos 

de Tesouraria positivos e negativos de acordo com a empresa e o período analisado. 

Melo e Coutinho (2007), no estudo com 100 empresas em 17 setores, num período de 

2000 até 2004, analisaram a hipótese de o Modelo Fleuriet, em relação à saúde financeira das 

empresas, ser utilizado para classificá-las de acordo com o nível de rentabilidade. Eles 

optaram pelo Retorno sobre o Ativo (ROA) como indicador de rentabilidade global. Para os 

autores, há indícios de que a influência da rentabilidade sobre o nível de solvência seja 

pequena. Mas ao regredir o ST, foi possível observar que o ST foi significativo para explicar 
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56% da rentabilidade. Embora, a parcela retida pelo Lucro Líquido não apresente ligação com 

a busca de um melhor nível de solvência, os resultados “mostram que apesar de a causalidade 

não ter se mostrado reflexiva, os níveis de solvência do Modelo de Fleuriet podem ser 

considerados bons determinantes do nível de rentabilidade das empresas” (MELO; 

COUTINHO, 2007, p.1).  

Sato (2007) analisou empresas do subsetor de tecidos, vestuário e calçados, com base 

nos demonstrativos contábeis, entre janeiro de 1997 a dezembro 2006. A amostra foi de 16 

empresas. Os resultados não foram significativos para estabelecer relação entre liquidez e 

rentabilidade, segundo Sato (2007), o modelo dinâmico permite avaliar a situação econômico-

financeira da empresa de uma forma mais analítica a partir da identificação da NCG adequada 

ao seu equilíbrio financeiro.  

Paixão et al. (2008) analisaram 10 empresas do comércio varejista e atacadista, entre 

2002 a 2004. De acordo com as análises, sob a relação entre Rentabilidade/Lucratividade 

contábil, e a eficiência na manutenção do Saldo de Tesouraria (ST), foi constatado que existe 

uma relação direta entre os indicadores de Lucratividade com o nível apresentado pelo ST. 

Por outro lado, sob o posicionamento do Capital de Giro (CDG) foi identificada na maioria 

dos casos a estrutura do tipo IV CDG e NCG positivo, e o ST negativo. Porém, os autores 

argumentam que apesar do ST possuir relação com a lucratividade, não deve ser considerada 

como única fonte de recursos para o capital de giro. 

Rojas (2009) analisou um grupo de empresas brasileiras e peruanas nos anos de 2000 a 

2007. Os resultados apontam para os índices tradicionais que melhor explicam a rentabilidade 

da empresa enquanto o Modelo Fleuriet não é muito significativo em relação ao Tradicional. 

No caso de empresas peruanas, o ROA é melhor explicado pela liquidez Seca e Imediata. O 

autor ressalta que o modelo Fleuriet, aplicado às empresas peruanas, também consegue 

explicar em menor grau a variação do ROA. 

Silva (2009) desenvolveu estudos com aplicação do modelo Fleuriet em 308 empresas 

brasileiras que atuam no segmento de comércio atacadista, entre 2003 a 2007. Segundo o 

referido, há ausência de relação entre as variáveis do modelo Fleuriet com os resultados e 

indicadores de rentabilidade. Todavia, Silva ressalta que o modelo dinâmico do capital de giro 

pode ser aplicado na administração do capital de giro por gestores financeiros. 

Fonseca (2009) investigou 111 empresas distribuídas em 18 setores da economia 

brasileira, entre o período de 1999 a 2008. Foram utilizados dados em painel, regressões e 

teste de Kruscal-Wallis, entre outros métodos estatísticos. Os resultados apontaram para uma 

relação inversa entre a rentabilidade e a liquidez. Na relação entre o ROE e o modelo Fleuriet 
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como um todo, não foi aceita a hipótese nula de inexistência de relação. No entanto quando o 

setor de atuação é considerado, o modelo Fleuriet mostrou-se significativo, pois a relação 

entre rentabilidade e liquidez foi inversa. Na relação entre o desempenho econômico-

financeiro e o modelo Fleuriet, os modelos estimados apresentaram baixo poder de 

explicação, dificultando a generalização dos resultados. De acordo com a autora, o ROE tem 

uma relação de -0,0068 com a estrutura de balanço do modelo Fleuriet, mas não é possível 

afirmar que o LPA tem relação com o ST. Para Fonseca (2009), o uso do Modelo Fleuriet no 

estudo da relação entre rentabilidade e liquidez, dá um fraco suporte à teoria de risco e 

retorno, além disso, sugere novos estudos sobre gerenciamento do capital de giro, de forma a 

clarear a influência que este exerce sobre a rentabilidade. 

Observa-se então, que os resultados das pesquisas anteriores não chegam a um 

consenso científico no estudo das relações entre a liquidez e rentabilidade conforme já 

destacado anteriormente.  

Marques e Braga (1995), Sato (2007) e Silva (2009) observaram ausência nas relações 

entre a liquidez medida pelo indicador Fleuriet e Rentabilidade. Melo e Coutinho (2007) 

encontraram relação fraca entre a rentabilidade e liquidez. Fonseca (2009) aponta a existência 

de dependência entre rentabilidade e modelo Fleuriet, e entre LPA e o modelo Fleuriet.  

Com base nas pesquisas de Perobelli, Pereira e David (2006), Melo e Coutinho (2007) 

e Fonseca (2009) que relacionaram a liquidez e rentabilidade, é desenvolvida a terceira 

hipótese de pesquisa entre as variáveis do modelo dinâmico do capital de giro com a 

rentabilidade medida pelo ROE e ROA.  

H3: Existe uma associação negativa entre liquidez mensurada pelas variáveis do 

modelo dinâmico do capital de giro e a rentabilidade da empresa. 

 

2.5 Capital de Giro e Geração de Valor 

 

A dinâmica da firma consiste em adicionar valor ao seu negócio por meio da 

maximização da rentabilidade. Conforme Assaf Neto (2003), o ambiente empresarial vem 

apresentando importantes avanços na maneira de atuação por parte de seus gestores, saindo de 

uma postura convencional, ou seja, do lucro e rentabilidade para um enfoque totalmente 

voltado à riqueza dos acionistas.  

Nesse contexto, Shin e Soenen (1998), Afza e Nazir (2007) e Dong e Su (2010) 

esclarecem que os gestores podem criar um valor positivo para os acionistas ao manter o 

Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) adequado, ou seja, manter cada componente do capital 
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de giro a um nível ótimo que não coloque em risco o saldo de disponibilidade, assim, 

contribuirá também para o valor da empresa (KIESCHNICK; LAPLANTE; MOUSSAWI, 

2009). 

Em literatura de finanças corporativa, encontram-se duas medidas financeiras que 

podem ser usadas nas organizações para medir o desempenho financeiro as quais são: as 

métricas tradicionais e as de valor. Nesse caso, as medidas tradicionais geralmente usadas 

segundo Corrêa (2012), são pelo menos o retorno sobre o ativo, retorno sobre o patrimônio 

líquido, lucro, lucro por ação, crescimento das receitas, crescimento do fluxo de caixa, 

crescimento dos dividendos, índice de preço/lucro e outras. Mas, as medidas tradicionais não 

levam em consideração o custo de oportunidade dos proprietários empregados nos negócios, 

ou seja, desconsidera o risco (ASSAF NETO, 2003; MARTINS, 2009). 

Na visão de Assaf Neto (2003), uma empresa cria valor aos seus acionistas quando as 

receitas operacionais superam todos os custos e despesas incorridos, isto é, quando o retorno 

excede o custo de oportunidade do capital próprio. Assim, o valor da empresa é considerado 

importante para motivar investidores e outras partes interessadas no negócio. 

Medidas baseadas em valor auxiliam os gestores nas decisões estratégicas financeiras, 

ou seja, se a empresa está conseguindo a criação ou destruição de seu valor. (FABOZZI; 

GRANT, 2000). Neste sentido, Rappaport (2001) estaca que o valor de uma empresa deriva 

dos seguintes direcionadores: crescimento em vendas, margem de lucro operacional, 

investimento incremental em ativos fixos, investimento incremental em capital de giro, 

alíquota do imposto de renda base caixa, custo de capital e tempo de duração do crescimento 

em valor. Nesse caso, uma das medidas de desempenho que identifica a criação de valor da 

empresa e do acionista é o EVA®.   

Esta medida de avaliação vem ganhando espaço em muitas empresas e no campo de 

pesquisas também. O EVA® foi desenvolvido e popularizado pela empresa de consultoria 

Stern Stewart & Co, “e o EVA® ajuda os administradores a garantir que uma dada unidade de 

negócios esteja contribuindo para aumentar o valor do acionista” (BRIGHAM; HOUSTON, 

1999, p. 91). Brigham e Houston (1999) ressaltam que gigantes bem-sucedidos como Coca-

Cola, A&T, Aveias Quaquer, Briggs & Stratton e a CSX aderiram ao EVA®.  

No argumento de O’Byrne (1996), o EVA® é uma ferramenta importante para 

entendimento das expectativas dos investidores em uma empresa, ou seja, devido sua 

capacidade de criação da valor para o acionista. O EVA® é considerado como o lucro 

econômico porque desconta o custo total de capital existente na empresa. Neste sentido, 
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Gräbin, (2005) argumenta que a não consideração do custo de capital próprio e de terceiros, 

impossibilita saber se o negócio está agregando valor para os proprietários.  

Segundo Kyriazis e Anastassis:  

 

O conceito de valor foi questionado muito antes pelo economista Alfred 
Marshall, em 1890, quem primeiro falou sobre o conceito de lucro 
econômico, em termos de lucro real que uma empresa faz quando abrange, 
além das despesas de funcionamento diferentes, o custo do capital investido. 
(KYRIAZIS; ANASTASSIS 2007, p.71). 
 

De forma análoga, Baran, Hrotko e Olejník (2007) explicam que o EVA® é 

considerado como um instrumento de gestão da empresa que visa à criação e o crescimento de 

seu valor de mercado, além do mais, mede a capacidade da empresa para criar o lucro 

econômico (CHMELÍKOVÁ, 2008). 

A métrica de valor EVA® se baseia num conceito simples, mas os autores têm 

atribuído pequenas diferenças em sua operacionalização conforme pode ser identificado no 

Quadro 11. 

  

  Quadro 11 – Componentes do EVA® 

Autor Modelo de Análise Descrição das Variáveis 
Silva e Ferreira 
(2006) 

EVA = LL - (PL x CCP) LL Lucro Líquido; PL Patrimônio Líquido; CCP Custo do 
Capital Próprio. 

Dumitru e 
Dumitru (2005) 

EVA = (ROIC - WACC) x IC ROIC Retorno sobre Capital Próprio Investido; WACC 
Custo Médio Ponderado de Capital; IC Capital Investido 
(no inicio do ano). 

Assaf Neto 
(2003) 

VEA = (ROI - WACC) x 
INVESTIMENTO  

ROI Retorno sobre o Investimento; Investimento total de 
recursos próprios e de terceiros. 

Ramezani, 
Soenen e Jung 
(2002) 

EVA = NOPAT - (WACC x 
CAPITAL) 

NOPAT Lucro Operacional Líquido após Imposto; 
WACC Custo Médio Ponderado de Capital da Empresa; 
CAPITAL Quantidade de dinheiro investido no negócio. 

   Fonte: Embasadas em Silva; Ferreira (2006), Dumitru; Dumitru (2005), Assaf Neto (2003) e   
   Ramezani, Soenen e Jung (2002).   
 

Para Dumitru e Dumitru (2005), o valor de uma empresa depende do grau em que os 

investidores esperam que os lucros futuros ultrapassem ou fiquem distantes do custo de 

capital. Em outras palavras, caso os “investimentos gerem retornos maiores que os custos de 

captação, há o que chamamos de geração de valor, quer seja para credores, ou acionistas que 

obterão lucro econômico no negócio” (MATIAS 2007, p.203). Também o valor de uma 

empresa pode acontecer em função da atividade operativa (produção, comercialização e 

administração) ou por meio da atividade financeira (giro, tesouraria e impostos) (MATIAS, 
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2007). E as razões para utilização do EVA® são por sua relação aos interesses dos acionistas e 

ao valor de mercado, que se somam as expectativas dos investidores.  

Existe uma diversidade de pesquisas empíricas que ajudam a explicar as características 

de Stewart sob a métrica EVA® do ponto de vista econômico, bem como a sua utilidade e 

eficácia tem sido amplamente discutida na literatura de finanças por Dodd e Chen (1996), sob 

conteúdo informativo que o EVA® explica melhor os retornos das ações. Para O´Byrne (1996) 

o EVA® se correlaciona com valor de mercado. Dumitru e Dumitru (2005) sugerem cuidados 

ao focar apenas no EVA® como medida de escolha para o desempenho interno da empresa. 

Kyriazis e Anastassis (2007) não identificaram superioridade do EVA® na explicação do 

retorno das ações. Visaltanachoti, Luo e Yi (2008) dizem que a associação entre as medidas 

contábeis de desempenho e retorno do setor são maiores que EVA®.  Albuquerque, Valle e 

Matias (2010) não afirmam que a medida de geração de valor possui utilidade incremental 

para previsão de lucros.  

 

2.5.1 Modelo Tradicional do Capital de Giro e Geração de Valor 

  

Nessa sessão, são apresentados alguns estudos que analisaram as relações entre 

algumas medidas do capital de giro e a métrica de valor mensurada por valor econômico 

agregado (EVA®) e Q-Tobin para verificar qual medida está mais associada com a agregação 

de valor da empresa ou retorno do acionista. Nesse sentido, o Quadro 12 apresenta os estudos 

nacionais que relacionaram indicadores tradicionais e de valor econômico, enquanto o quadro 

13 apresenta um resumo dos estudos internacionais com índices tradicionais e valor 

econômico. 

É possível observar nos quadros 12 e 13, que os estudos nacionais como de Silva, 

Ferreira e Calegario (2009), Mario e Jupetipe (2010), Medeiros e Andrade (2010), Corrêa 

(2012) utilizaram como medida de valor o EVA®. enquanto  os estudos internancionais com 

excessão de Bolek e Wolski (2012), Bolek, Kacprzyk e Wolski (2012), aboram o Q de Tobin 

como medida de valor como Mohamad e Saad (2010), Alam et al. (2011), Ogundipe, Idowu e 

Ogundipe (2012) e Pouraghajan e Emamgholipourarchi. 
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Quadro 12 - Resumo de Estudos Brasileiros com os Indicadores Tradicionais que Relacionaram o Valor Econômico Agregado (EVA®) 

Autor O que analisou - Variáveis Metodologia Setor número de 
Empresas 

Principais Resultados Lacunas Apontadas 

Silva, 
Ferreira e 
Calegari
o (2009) 
Brasil   

Estratégias Financeiras Empresariais para 
Criação e Destruição de Valor 
Variáveis: 
Dependente EVA 
Independentes ILC, ILS, ILG, GE, PMR, 
PMP, GAT, EDV, IEG, ICJ, PCT, CDE, IPL, 
MLB, MLO, MLL, LPA, ROA, ROE, CGA, 
CGL, MCP, VLA, VPA. 

Regressão 
Logística 

182 empresas em setores 
não financeiros referente a 
2004. 

*Índices que influenciaram na 
criação de valor, a capacidade de 
geração de lucros, ROA, ROE e o 
Índice de Endividamento Geral 
(ILG), e apresentou como índices 
que influenciaram na destruição 
de valor e ILG. 

Aprofundar a análise com 
variáveis que influenciem na 
criação ou na destruição de 
valor das empresas com outras 
métricas além do EVA, que, 
embora possua diversos pontos 
positivos, apresenta limitações. 
Usar Regressão Múltipla. 

Mario e 
Jupetipe 
(2010)  
Brasil  

Estudo de Modelos de Indicadores 
Financeiros e Econômicos na Análise de 
Eventos de Default 
Variáveis: Valor, Indicadores Tradicionais e 
Dinâmicos do Capital de Giro. 
Estrutura Capital: PCT, ICE, IPL, IMRC.  
Tradicional: LG, LC, LS. Renovação: 
PMRV, PMRE, PMPC. CCP, CCL. 
Alavancagem Financeira: PGEm, PLm, Atm, 
GAF I, GAF II. Alav Fin /Passivo Oneroso: 
PGEms, PLms, GAF Is, GAF Iis. Retorno: 
Alav. ROI.  
Valor: CMPC, EVA.  
Dinâmico: ACO, PCO, NCG, AP, PP, ACF, 
PCF.  

Regressão 
Linear 

Demonstrações Financeiras 
entre 1986 e 2008 de 
empresas não financeiras. 
Setores: Alimentos, 
Autoindústria, Construção, 
Material de Construção, 
Curtume, Eletroeletrônico, 
Químico, Sider e Metalur, 
Plásticos, Petroquímica, 
Têxtil,Transporte, Varejista, 
Balanços Patrimoniais entre 
1986 e 2008 base 
Economatica. 

*Exceto índices de rentabilidade, 
os demais indicadores geraram 
modelos de regressão aceitos e 
capazes de demonstrar, sob 
diversos aspectos, a evolução da 
situação econômico-financeira 
das empresas. Percebe uma 
tendência da empresa para a 
ocorrência de um evento de 
default. Setores econômicos que 
concentraram maior quantidade 
de modelos aceitos são: 
Alimentos (44%), Transp. (16%), 
Eletroeletr (12%), Varejista e de 
Construção. 11%. 

Não houve prevalência dos 
indicadores de um modelo 
sobre o outro. A cada 
parâmetro que se estabeleceu e 
a cada visão em que se buscava 
obter a predominância dos 
indicadores de um determinado 
modelo de analise econômico-
financeira encontrava-se um 
resultado diferente. 

Medeiros 
e 
Andrade 
(2010)  
Brasil  

Modelos de Avaliação Financeira e Criação 
de Valor de Empresas Brasileiras de Capital 
Aberto. 
Variáveis: 
Valor EVA; Modelo Tradicional Liquidez, 
Endividamento, Rentabilidade e Prazos; 
Modelo Dinâmico NCG, CCL e ST. 

Método 
hipotético 
dedutivo. 
Correlação e 
Regressão 
Mínimos 
Quadrados 
Ordinários 

66 empresas - 2009. Agro e 
Pesca, Alim e Bebidas, 
Comerc, Constr, Eletroelet, 
Energia Elétrica, Máq 
Industriais, Min nâo Metais, 
Miner, Papel e Celulose, 
Petr e Gás, Química, Sider 
e Metal, Soft e Dados, 
Telecom, Têxtil, Transp e 
Serviço, Veículos e Peças. 

*Criação de valor foi melhor 
explicada pelo modelo de análise 
tradicional, do que o modelo de 
Fleuriet. 

Não foi feita uma segmentação 
das empresas por setor de 
atuação. Considerar um 
período maior de análise, com 
diferentes técnicas estatísticas 
que levem em conta a grande 
heterogeneidade dos casos 
observados. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 12 

Autor O que analisou - Variáveis Metodologia Setor número de 
Empresas 

Principais Resultados Lacunas Apontadas 

Corrêa 
(2012)   
Brasil 

Os Fatores Determinantes da 
Geração de Valor em Empresas não 
Financeiras de Capital Aberto 
Brasileiras. 
Variáveis: Dependente, EVA® 

Independente, Estrut Capital – 
IndFin, Endiv, EndOner, Cap Terc, 
CompEnd, EndBanc, ImobPL, 
ImobRNC. 
Rentabilidade - ROA, ROE, MB, 
MO, ML, GiroAt, GiroPL. 
Liquidez – LC, EBTIDA/DF, 
GerCx, LS, LI, LG, CG. 
Operação – CrescRec, EficOper, 
GAO, GAF, AliqIR. 
Imvestimento – Ki, KE, NOPAT, 
SpreadEM, SpreadAC, RetLL 

Pesquisa modelo não 
experimental transveral e 
Qualitativa. Correlação, 
Teste t dif. Médias, 
Regressão Múltipla, 
Regressão em Painel e 
Logística. 

345 empresas, 15 setores 
Agro e Pesca, Alimentos e 
Bebidas, Comércio, 
Construção, Energia Elétrica, 
Eletroeletrônicos, Máquinas 
Industriais, Mineração, Miner 
não metais, Papel e Celulose, 
Petróleo e Gás, Química, 
Sider e Metalur, 
Telecomunic, Têxtil, Transp 
e Serv, Veíc e Peças. Entre 
2000 – 2009  

*2/3 dos indicadores financeiros 
não explicam a geração de valor. 
Os que foram significativos são 
ROE, ROA, spred do acionista, 
MB, ML e GA positivos com o 
EVA®. 
*Não há uniformidade entre 
setores, as porcentagens variam 
nos setores 6,7% Têxtil, 66,7% 
Petróleo e Gás para o EVA®. 

Não podem afirmar que as 
variáveis do estudo são as 
únicas que influenciam ou 
que são relevantes para esse 
fim. É possível que algumas 
empresas e ou setores 
existam características 
específicas em diferentes 
médias. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes.  
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Quadro 13 - Resumo de Estudos Internacionais com os Indicadores Tradicionais que Relacionaram o Valor Econômico Agregado (EVA®). 

Autor  O que analisou – Variáveis Metodologia Setor nº Empresas Principais resultados Lacunas Apontadas 
Mohamad e Saad 
(2010)  
 Malásia 
 

Gestão do Capital de Giro: O Efeito da 
Avaliação da Rentabilidade no Mercado 
da Malásia 
Dependentes Q-Tobin, ROA e ROIC 
Independentes CCC, LC, AC/AT, 
PC/ITA e Dívida/Ativo. 

Correlação e 
Regressão 
Múltipla. Base 
de Dados 
Bloomberg 

(secundários) 

 172 empresas não 
financeiro – período 
2003 a 2007 

*Relaçao negativa entre CCC 
com o Q de Tobin. Relação 
negativa entre o ROA e ROIC 
com o capital de giro, com 
valor de mercado da empresa 
e rentabilidade. 

As hipóteses alternativas são o 
suporte por meio da análise, os 
resultados do estudo estão em 
contradição com alguns estudos 
anteriores. Sugestão ampliar a 
amostra com outras variáveis. 

Alam et al. (2011)   
Paquistão 
 
 
 

Impacto da Gestão do Capital de Giro na 
Rentabilidade e Valor de Mercado das 
Empresas Paquistanesas. 
Dependentes Q-Tobin, ROI e ROA. 
Independentes CCC, LC, AC/AT, 
PC/AT, Dívida/Ativo 

Correlação e 
Regressão 
Múltipla. Base 
de Dados 
Karachi Stock 

Exchange 

65 empresas não 
financeiras. Período 
2005 a 2009 

*Há correlações significativas 
entre os componentes de 
gestão do capital de giro com 
valor de mercado e 
rentabilidade da empresa. 

 Os resultados estão sujeitos a 
limitações práticas. Desenvolver 
estudos transversais que indique 
mudanças no capital de giro na 
indústria. 

Ogundipe, Idowu e 
Ogundipe (2012) 
Nigéria 

Gestão do Capital de Giro, Desempenho 
das Empresas e Avaliação de Mercado na 
Nigéria 
Dependentes Q-Tobin, ROA e ROI. 
Independentes CCC, LC, AC/AT, PC/AT 
e Dívida/Ativo 

Correlação 
Pearson e 
Regressão 
Múltipla. Bolsa 
de Valores  
da Nigéria  

54 empresas não 
financeiras – período 
1995-2009 

*Existe uma relação 
significativa entre o valor e 
mercado, rentabilidade e 
componente de capital de giro 

Analisar o impacto dos 
componentes do CCC no 
desempenho firma. 

Pouraghajan e 
Emamgholipourarchi 
(2012)  
Irã 

Impacto da Gestão do Capital de Giro na 
Rentabilidade e Avaliação de Mercado: 
evidências da bolsa de Teerã. 
Dependentes Q-Tobin, ROA e ROIC 
Independentes CCC, LC, AC/AT, 
PC/AT, Dívidas/AT 

Correlação e 
Regressão 

80 empresas não 
financeiras – período 
2006 a 2010 

*Correlação das variáveis 
independentes (componentes 
do capital de giro) com 
variáveis dependentes 

Os índices de capital de giro são 
diferentes das variações em 
relação a indústria e pode ser 
uma das limitações do estudo, os 
resultados podem ser diferente 
em diferentes indústrias. 

Bolek e Wolski 
(2012)  
Polônia 
 

Rentabilidade ou Liquidez: Influência do 
valor de mercado no caso da Polônia 
Variáveis EVA®, CCC, LC, LI, Aumento 
da Liquidez e Valor de Mercado. 

Correlação de 
Pearson, teste t 
Base Dados 
Notoria Bolsa 
Varsóvia -WSE 

696 observações, 
período 2000 a 2009. 

*O CCC foi negativamente 
correlacionado com o valor de 
mercado. A liquidez e o EVA® 
influênciam o valor de 
mercado das empresas. 

 O valor de mercado relacionou 
negativamente com os 
indicadores de liquidez, mas 
com duas exceções em um nível 
estatisticamente insignificante. 

Bolek, Kacprzyk e 
Wolski (2012)  
Polônia  
 

A relação entre o Valor Econômico 
Agregado e Ciclo de Conversão de Caixa 
das Empresas Listadas na WSE 
Dependente EVA® 
Independente CCC/365 

Correlação e 
Regressão 
Linear. Base de 
Dados WSA 

Período 1997-2009.  
Não informou o 
número de empresa. 

*O CCC pode ser associado 
com o EVA® para fornecer 
informações sobre o 
desempenho da empresa. 
 

A correlação entre os 
indicadores é fraca, e ausência 
de significância estatística.  
Variações nas sub-amostras no 
sinal da variável independente. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes.  
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Percebe-se, nos quadro acima explicitados, estudos que investigaram os benefícios de 

utilizar as medidas de valor agregado, em vez de medidas tradicionais e vice-versa. Por outro 

lado, alguns destes estudos apontaram que o capital de giro foi significativo para explicar o 

valor econômico da firma. Para Acheampong e Wetzstein (2001), as medidas tradicionais de 

desempenho, provenientes de lucros contábeis, podem não refletir a realidade econômica.  

Silva, Ferreira e Calegario (2009) identificaram quais índices financeiros influenciam 

na criação ou destruição de valor das empresas. Os resultados apontaram que os índices 

associados à criação de valor das empresas foram ROA e ROE foram significativos na 

regressão logística, o que indica a forte influência na manutenção de padrões positivos de 

EVA. Já a liquidez da empresa tem impacto sobre o EVA®, que pode levar à destruição de 

valor ao acionista. O fato inspira cuidado uma vez que a manutenção de índices de liquidez 

elevados pode levar à destruição de valor ao acionista. A “ocorrência da destruição do valor 

ao acionista é devido ao maior volume de capital próprio, comparado ao volume de capital de 

terceiros de curto prazo, o que acabará por reduzir o valor da empresa para seus proprietários” 

(SILVA; FERREIRA e CALEGARIO, 2009, p.360). 

Mario e Jupetipe (2010) desenvolveram estudos com indicadores tradicionais e 

dinâmicos do capital de giro e o EVA®, em empresas insolventes pertencentes aos setores de 

Alimentos, Transporte, Eletroeletrônico, Comércio Varejista e Construção, com balanços 

publicados entre 1986 e 2008. O objetivo foi para verificar quais métricas são capazes de 

antever o processo de concordata, recuperação judicial e falência. Foi verificado que a maioria 

das regressões é relativa aos indicadores que compõem o modelo de análise financeira 

tradicional, como R2 superior a 0,90, que se concentram nos setores de alimentos, transporte, 

eletroeletrônica, construção, têxtil e petroquímica e, em segundo lugar, os indicadores do 

modelo Dinâmico. Quanto ao EVA, apenas três dos modelos gerados foram aceitos. Os 

autores concluem que é possível perceber uma tendência da empresa para a ocorrência de 

concordata, recuperação e falência ao escolher indicadores mais adequados ao perfil da 

empresa.  

Medeiros e Andrade (2010) analisaram 66 empresas de brasileiras de capital aberto, 

listadas na BM&FBOVESPA, em 2009. O objetivo foi para verificar quais indicadores 

contribuem para criação ou destruição de valor. As análises de regressões constataram que as 

variáveis do Modelo Fleuriet não apresentam correlação entre as empresas classificadas como 

solventes (CCL>0) e insolventes (CCL<0) e o EVA®, índice que mede a criação de valor. Já 

os índices tradicionais, relacionam-se com a criação de valor. Os autores afirmam que o 

modelo de análise tradicional melhor explica o EVA que o modelo de Fleuriet. 
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Mohamad e Saad (2010) analisaram os componentes de gestão do capital de giro e seu 

efeito no desempenho e valor da empresa em 172 empresas da Malasia entre 2003 a 2007. No 

estudo foi utilizado o Q de Tobin  = (valor de mercado do patrimônio líquido + valor contábil 

do passivo) / ativo total, para representar o valor da empresa e demais indicadores de 

rentabilidade e liquidez e como indicador do capital de giro o Ciclo de Conversão de Caixa 

(CCC). Os testes estatísticos apontaram para a existência de associações negativas entre as 

variáveis do capital de giro, com o valor de mercado da empresa e a rentabilidade, em que o 

CCC tem uma associação negativa com o Q de Tobin, ROA e ROIC em nível significativo de 

1%. Os autores destacaram que o bom gerenciamento do capital de giro é importante para 

garantir melhoria no valor de mercado da empresa e rentabilidade e recomendaram estudos 

com outras variáveis de capital de giro para verificarem se os resultados são diferentes. 

Alam et al. (2011) usaram dados a partir da base Karachi Stock Exchange, entre 2005 

a 2009, em 860 empresas. Como proxy de análise, foi usado o Q de Tobin = (Valor de 

Mercado das Ações + Valor do Passivo Contábil) / Ativo Total, para determinar o valor da 

empresa e os indicadores de rentabilidade e de capital de giro foram representados pela 

liquidez tradicional. Os autores encontraram correlações significativas entre os componentes 

do capital de giro com o valor de mercado e rentabilidade da empresa. Os resultados do 

estudo apontam que qualquer aumento no Q de Tobin, ROA e ROIC pode ser explicado por 

uma redução no Ciclo de Conversão de Caixa. Na análise da liquidez através do ativo 

circulante em relação ao ativo total, foi encontrado uma relação negativa com o Q de Tobin e 

ROIC ao nível de significância de 10%, enquanto que para o ROA foi negativo. 

Ogundipe, Idowu e Ogundipe (2012) também desenvolveram estudos sobre o impacto 

da gestão do capital de giro no desempenho e valor das empresas, em uma amostra de 192 

empresas, na Nigéria, no período de 1995 a 2009. Para representar o valor da empresa foi 

utilizado como variável o Q de Tobin. Os resultados confirmaram que existe uma relação 

positiva significativa entre o valor de mercado, rentabilidade e componentes do capital de 

giro. Porém, os autores apontam que ao reduzir o Ciclo de Conversão de Caixa (CCC) a 

níveis aceitáveis maximiza-se o lucro e, consequentemente, o valor de mercado da empresa. 

Pouraghajan e Emamgholipourarchi (2012) investigaram uma amostra de 400 

empresas listadas na bolsa de valores de Tehran, durante 2006 a 2010. As análises apontaram 

que o CCC, LC, Ativo Circulante em relação ao Ativo Total, Passivo Circulante em relação 

ao Ativo Total e Dívida Total em relação ao Ativo Total, estatisticamente não são 

significativos com a medida de valor da empresa (Q de Tobin), porque (P-Value) é maior que 
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5%, que indica que não existe uma relação significativa entre a gestão do capital de giro e o 

valor de mercado. 

Bolek e Wolski (2012) desenvolveram estudos em um grupo de empresa na Polônia, no 

período de 2000 a 2009, com indicadores tradicionais de liquidez, valor de mercado e o valor 

econômico agregado. Os resultados confirmaram a existência da relação entre a medida do 

EVA® com o capital de giro - representado pelo CCC -, que influencia o valor de mercado das 

empresas, indicando que quanto menor for o CCC maior é o EVA®. Quando foi considerada a 

taxa de liquidez, esta foi positivamente correlacionada com o valor, significando que os 

investidores reagiram positivamente aos níveis elevados deste indicador. 

Bolek, Kacprzyk e Wolski (2012) analisaram a relação entre o EVA® e o CCC de 

empresas listadas na WSE, entre 1997 a 2009, e concluíram a seguinte questão: embora tenha 

sido encontrada uma correlação fraca entre as medidas, ficou evidente que uma redução da 

liquidez representada pelo CCC aumenta o EVA®, apesar de baixos parâmetros no modelo da 

regressão. Segundo os autores, o EVA® é uma medida de avaliação da rentabilidade da 

empresa e o CCC representa a medida de liquidez da empresa e que fornece informações 

sobre o desempenho da firma.  

Corrêa (2012) analisou quais indicadores financeiros são possíveis direcionadores de 

valor no setor durante período de 2000 a 2009. Foi encontrado um R2 de 89,9%, considerado 

significativo e positivo para as empresas geradoras de valor, com os índices de 

Endividamento Oneroso (EndOner), Composição do Endividamento Bancário (EndBanc), 

ROE e Liquidez Imediata (LI). Na análise por setor, a maioria das empresas destruiu o valor 

no período em que a média gerada pelo EVA® foi positiva, além disso, as porcentagens nos 

índices de análises apresentaram variações e apontam para a não uniformidade entre setores. 

O ROA não foi considerado direcionador de valor nos setores de Mineração e Petróleo 

e Gás. Já os Índices de EndOner, EndBanc e LI são considerados direcionadores de valor no 

setor de Alimentos e Bebidas. Outro aspecto observado, foi na diferença de média para as 

análises de regressões múltipla, painel e logística, em que o Giro do Ativo, Geração de Caixa, 

Margem Operacional, CompEnd, cover, NOPAT, Ke, LS, LG e LI, todos indicaram relação 

positiva com a geração de valor, exceto o custo de capital próprio que seu coeficiente foi 

negativo. Por fim, os indicadores de EndOner, ROE e LI contribuiram para o EVA® positivo. 

Medeiros (2012) analisou um grupo de empresas listadas na BM&FBOVESPA e 

Índice BM&FBOVESPA Small Cap (SMLL), e utilizou variáveis de liquidez, rentabilidade e 

de valor econômico em sua pesquisa. Os resultados apontaram que o ROE exerce influência 

sobre o EVA®, e constatou um coeficiente de regressão da equação +0,440, evidenciando que 
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quanto maior o retorno dos proprietários de capital próprio, maior será o valor agregado das 

empresas. Quanto à variável de liquidez CCL, esta foi encontrada com sinal negativo 

exercendo a influência no EVA na ordem de -0,333, apontando que quanto maior for a folga 

financeira da empresa, menor será a capacidade da geração de valor da firma. Em suma, o 

autor argumenta que o ROE, no índice MLCX e do PCT no SMLL, contribui positivamente 

para a criação de valor. De maneira geral, os índices econômicos financeiros que mais 

impactam na geração de valor das empresas são em ordem de significância: Índice MLCX as 

variáveis ROE, CCL e VPA e para o índice SMLL as variáveis ROA, P_L, CCL, PCT e 

WACC. 

Resumindo, pesquisas que antecedem a esse estudo apontam cuidados na maneira 

da conduzir a gestão do capital de giro para obtenção da rentabilidade em especial a 

geração ou destruição do valor econômico agregado. E, de acordo com Shin e Soenen 

(1998), Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Gill, Biger e Mathur (2010) e 

Chatterjee (2010) o gestor pode criar valor para seus acionistas por meio da redução do 

número de dias de contas a receber e aumentar seus estoques a um nível razoável, ou 

através da redução do ciclo de conversão de caixa a um nível mínimo possível.  

Diante dos estudos anteriores, considera-se que as evidências apresentadas fornecem 

oportunidades e contribuem para a teoria de finanças sob a relevância das medidas de liquidez 

do capital de giro e de valor na empresa. Entretanto, restam dúvidas com relação a lacunas 

que podem servir como meio para estudos entre as medidas financeiras tradicionais e de 

geração de valor. Com base nas lacunas observadas nos estudos anteriores e a 

contribuição destes estudos, surge a quarta hipótese de pesquisa com base no estudo 

Medeiros e Andrade (2010) Ogundipe, Idowu e Ogundipe (2012) e Corrêa (2012), que 

encontraram uma correspondência estatisticamente positiva entre EVA® e métricas de 

desempenho tradicional da contabilidade. 

  H4: Existe relação positiva entre o Retorno Econômico (RE) e as medidas de 

desempenho tradicionais como LC e LS no desempenho econômico da firma.  

Vale destacar que para responder esta hipótese, foi utilizado o Retorno Econômico 

(RE), uma medida similar ao EVA® e está detalhado no quadro 15, no item 3.0, da 

metodologia. 

 

 

 

 



69 

 

 

2.5.2 Modelo Dinâmico do Capital de Giro e Geração de Valor 

 

No quadro 14 são apresentados alguns estudos desenvolvidos para analisar as relações 

do modelo dinâmico do capital de giro e geração de valor econômico agregado na empresa. 

Assim, pode-se dizer que o gerenciamento eficiente do capital de giro é de 

fundamental importância na estratégia das empresas e na criação de valor para os acionistas, 

além de impactar significativamente sobre a rentabilidade e liquidez da empresa, conforme 

Smith (1973) e Deloof (2003). Neste caso, se as empresas mantiverem um nível adequado de 

cada um dos componentes do capital de giro, maximizará o seu valor, conforme Shin e 

Soenen, (1998), Jensen (2001), Deloof (2003), Afza e Nazir (2007), Raheman e Nasr (2007), 

García-Teruel e Martínez-Solano (2006), Mesquita (2008), Erasmus (2010) e Dong e Su 

(2010) argumentam.   
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Quadro 14 - Estudos com as Variáveis do Modelo Dinâmico do Capital de Giro e Relação com o EVA® .  

Autor O que analisou - Variáveis Metodologia Principais resultados Lacunas Apontadas 
Marques 
(2002) 

Uma Investigação do 
Relacionamento entre o Modelo 
Fleuriet e o Modelo Baseado no 
Valor Econômico Agregado: estudo 
utilizando dados de empresas 
relativos aos anos 1999 e 2000 
Variáveis:  
Independente - CDG, NCG e ST.   
Dependente – EVA® 

Hipotético-Dedutivo-Regressão Linear 
Múltipla Aplicativo Eviews 2000, 
SPSS v.10.0 Revista Balanço Anual 
da Gazeta Mercantil. 
 
Setor e número de Empresas: 
Comércio Varejista, Transportes e 
Veículos e Autopeças - dados 
Economática, Demonstrações 
Contábeis, 171 empresas. 

*O relacionamento o Modelo Fleuriet e 
EVA® é significativo, embora o modelo 
Fleuriet tenha explicado somente parte do 
comportamento da variável dependente 
com empresas heterogêneas. O setor 
econômico influencia o relacionamento 
entre os dois modelos, porém o modelo é 
inadequado ao setor de veículos e 
autopeças e mais adequado para o setor de 
transporte. 

O questionamento dos modelos 
depende do setor e/ou do segmento 
econômico no qual a empresa atua. 
Realizar os mesmos testes em outros 
setores/segmentos econômicos, 
objetivando verificar se as conclusões 
tenderiam ser as mesmas, ou para uma 
amostra com menor grau de 
heterogeneidade de atividades. 

Oliveira 
e Braga 
(2004) 

Influência do Modelo Fleuriet na 
Geração de Valor Econômico 
Agregado das Empresas do Setor 
Varejista e de Transportes 
Variáveis:  
Independente - CCL, IOG e ST. 
Dependente – EVA 

Exploratório básico, Regressão Linear 
Excel 2000 Ferramentas de Análise – 
VBA. 
 
Setor e número de Empresas: 
Setor comércio varejista e transportes 
71 empresas Balanço Anual; Gazeta 
Mercantil 2002 base 1999, 2000 e 
2001 (43 empresas comerciais e 28 
empresas de Transporte Aéreo de 
Cargas e de Passageiros). 

*Empresas que apresentavam saldo de 
tesouraria negativo agregavam menos 
valor econômico, enquanto as que 
possuíam ST positivo tendem a agregar 
mais valor ao acionista. Há uma 
correlação entre o Capital Circulante 
Líquido (CCL), e o Investimento 
Operacional (IOG) e cálculo do Valor 
Econômico Agregado, dado o 
comportamento das variáveis estudadas. 

Considerando a qualidade da amostra 
poderia ser mais apurada caso dados 
mais internos da empresa pudessem ser 
obtidos, bem como a ampliação dos 
anos de estudos, para poder confirmar 
se há algum comportamento de 
determinado setor que teve em 
determinado ano uma característica 
diferente dos outros anos estudados. 
Estudar outros setores. 

Gräbin 
(2005) 

Avaliação dos Resultados dos 
Modelos Fleuriet e EVA em 
Cooperativas Agropecuárias do 
Estado do Rio do Sul 
Variáveis:  
Independente - CDG, NCG e ST 
Dependente - EVA. 

Quantitativo Empírico-analítico 
pesquisa não experimental ou pesquisa 
ex-post-facto análise de correlação 
não-paramétrica Aplicativo Excel 
2000, SAS Statistical Análysis System 
12.0 
 
Setor e número de Empresas: 
51 Cooperativas (Agrícola, Pecuária e 
Agropecuária) Relatório anual 
econômico/financeiro da 
FECOAGRO/RS 2001, 2002 e 2003. 

*O resultado econômico tem uma relação 
significativa com o CDG e NCG, porém o 
ST está menos correlacionada com 
EVA®. A análise de correlação não 
paramétrica, a associação entre modelo 
Dinâmico e EVA®, constatou-se que a 
relação entre as variáveis independentes 
com a variável dependente, que no inicio 
do período em análise é descrita como 
fraca, transforma-se nos registros 
subsequente. 

A contabilidade ainda destaca-se no 
desempenho das empresas; A criação 
de valor econômico pode estar 
associada a diversos fatores, tais como 
os volumes de capital de giro, ao nível 
de endividamento ou ao desempenho 
dos ciclos operacionais das 
cooperativas. Realizar testes em outros 
segmentos econômicos do setor 
primário, e verificar se as conclusões 
tendem a serem as mesmas. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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CONTINUAÇÃO DO QUADRO 14 

Autor O que analisou –Variáveis Metodologia Principais resultados Lacunas Apontadas 
Carneiro 
Junior 
(2006) 

Uma Investigação do 
Relacionamento entre Indicadores 
Econômicos e Financeiros e a 
Criação de Valor: Um estudo 
aplicado ao setor elétrico brasileiro 
no período de 2000-2004 
Variáveis:  
Dependente – EVA® 
Independente – Endividamento 
Total, AT, RL, NCG, CDG, LL. 

Bibliográfica, ex-post facto e 
experimental-hipotético-dedutivo 
SPSS 12 e Excel 2000 Modelo de 
regressão múltipla e Análise de 
Correlação.  
 
Setor e número de Empresas: 
Revista Balanço anual 2000 a 2004 – 
total 94 empresas para Produção e 
transmissão e 45 empresas para 
distribuição de energia. 

*As variáveis independentes explicam o 
comportamento do EVA®.  
*A correlação mostrou certa associação 
entre CDG/RL e NCG/R, porém, 
observando a teoria sobre o modelo 
Fleuriet, sabe-se que dois indicadores 
possuem características diferentes. Que a 
correlação do EVA/LR com LL/AT no 
subgrupo de transmissão e produção 
apresentou o maior coeficiente, 0,966. 

Realizar testes em outro setor econômico 
e com novas métricas financeiras com a 
regressão múltipla. Confirmar o motivo 
do comportamento inverso dos 
coeficientes NCG/RL e CDG/RL. O uso 
de dados pela Revista Balanço Anual 
impossibilitou a realização de testes para 
verificar a confiabilidade dos cálculos 
elaborados para determinação dos 
valores. Utilização de um único setor 
econômico. 

Coscarelli 
(2008) 
 

Liquidez Corporativa e Criação de 
Valor para Acionistas 
Variáveis: 
Independentes – NAL, LG, LC, 
LS, LI, T, NCG, DMCG1, 
DMDCG2, DMDCG3, DMDCG3, 
DMDCG4, DMDCG5. 
Dependentes – EVA e MVA 
Controle: IPO, GC, DR, ROA, 
DSET, Payout endiv, END. 

Pesquisa ex-post facto, enfoque 
Quantitativa e Descritiva. Dados em 
Painel, Regressão. BP de 29 
empresas entre 2007- 2008.   
 
Setor e número de Empresas: 
Alimentos e Bebidas, Comércio, 
Energia Elétrica, Maq Industriais, 
Outros, Papel e Celulose, Petróleo e 
Gás, Química, Sider e Metalurgia, 
Transp e Serv, Veículos e Peças. 

*As variáveis do MDCG ou do NAL, 
impacta a criação de valor para os 
acionistas.  
*Indicadores tradicionais não foram 
relevantes para explicar o EVA® e o MVA 

Amostra não probabilística.  
Reaplicar a metodologia deste estudo 
para outras amostras. 
Verificar empresas que faliram ou 
insolventes se apresentam indícios destes 
fatos antes dos mesmos ocorrerem. 
Ampliar estudo com as variáveis CDG, 
NCG, ST, EVA® e MVA. 

Bezerra, 
Silva e 
Dieng 
(2010) 

Análise da Relação entre o Capital 
de Giro e a Criação de Valor: um 
estudo em pequenas e médias 
empresas da Paraíba 
Variáveis: 
Capital de Giro: CCL, ILC. 
Valor: NOPAT e LR 

Método Descritivo, Quantitativo. 
Amostragem não probabilística  
 

Setor e Número de Empresas: 
Emp. Industriais e Prestadoras de 
Serviços. 
17 empresas entre 2004 a 2009. 
Estatística Descritiva-ANOVA 

*Não existe diferença de médias entre CCL 
e LR. 
*Algumas empresas apresentaram CCL 
negativo, mas conseguiram criar valor. Não 
existe relação entre CCL e LR. 

Quanto ao LR, as empresas analisadas 
não se mantiveram constantes, pois 
alternaram entre criação e destruição de 
valor durante os seis anos. 

Fonte: Elaborado pelo autor, com base em estudos existentes. 
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No quadro 14 é possível observar que as variáveis do modelo dinâmico do capital 

relacionaram com a métrica de valor EVA®. Porém, os estudos apontam lacunas quanto ao 

uso do modelo dinâmico em relação a métrica de valor. Outro ponto observado está 

relacionado à associação da criação de valor com diversos fatores como estratégicos e 

operacionais. Concordando com Shin e Soenen (1998), o Ciclo Líquido do Negócio que 

representa uma medida do capital de giro está diretamente relacionado com a questão da 

avaliação da empresa e a criação de valor para o acionista. Dessa forma, os gestores podem 

criar valor aos acionistas reduzindo o ciclo de conversão de caixa ao nível aceitável que não 

coloque em risco o saldo de disponibilidade de caixa. 

Marques (2002) investigou a relação das variáveis do modelo dinâmico do capital de 

giro e Valor Econômico Agregado (EVA®), com uma amostra de 171 empresas, nos anos de 

1999 e 2000. De acordo com os resultados, afirma-se que o relacionamento entre as variáveis 

é significativo, porém o modelo dinâmico do capital de giro explicou parte do comportamento 

da variável dependente. Segundo Marques (2002), a análise por tipo de setor e de segmento 

econômico influenciou no relacionamento entre os modelos estudados.  

Oliveira e Braga (2004) analisaram a influência do Modelo Fleuriet do capital de giro 

sob geração de valor econômico. Os resultados apontaram que as empresas com ST negativo 

agregavam menor valor econômico, e as com ST positivo tendem a agregar mais valor ao 

acionista. Foi identificada a existência de correlação entre o CCL, NCG e EVA®. Na 

regressão, o R-múltiplo foi de 91,1%, significando um forte relacionamento entre as variáveis. 

Segundo o autor, se o CCL for mantido a valores positivos elevados, ocorrerá incremento de 

valor agregado. Por fim, Oliveira e Braga (2004, p.14) concluíram que o EVA®, “quando 

analisado em conjunto com outras variáveis, é tão importante quanto o nível de 

endividamento, ou má gestão dos ciclos operacional e financeiro”. 

Ainda complementando as discussões, Gräbin (2005) selecionou cinquenta e uma 

Cooperativas Agropecuárias do estado do Rio Grande do Sul (2001 a 2003); a análise teve 

como variáveis independentes CDG, NCG e ST, e EVA® como variável dependente. Para 

Gräbin (2005) o “modelo dinâmico de Fleuriet consegue indicar o perfil financeiro da 

empresa e predizer tendências preocupantes, e o EVA® verifica se o capital investido pela 

empresa está sendo remunerado de forma adequada” (GRÄBIN, 2005, p.140). A análise de 

correlação aponta que o resultado econômico tem uma relação mais significativa com o CDG 

e NCG, porém o ST é a variável que menos está correlacionada com o EVA®. Assim, é 

possível dizer que a gestão operacional do capital de giro assume um papel importante e 

decisivo no valor da empresa. Todavia, uma ineficiência na gestão do capital de giro, além de 
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afetar o desempenho financeiro de curto prazo, pode afetar também a longo prazo no 

desempenho da maximização do valor da firma.  

Carneiro Junior et al. (2007) investigaram a relação entre o modelo Fleuriet e a 

medida de criação de valor EVA® em empresas do setor elétrico brasileiro, no período de 

2000 a 2004, em 109 empresas. As variáveis independentes explicaram o comportamento do 

EVA®. No subgrupo de distribuição explicaram 39,7% do comportamento do EVA®. Já no 

subgrupo produção e transmissão explicaram o comportamento do EVA® em 94%. Foi 

observado que as variáveis de análises inverteram os sinais nos subgrupos CDG/RL, sendo 

este negativo no subgrupo distribuição e positivo no subgrupo produção e transmissão, 

contudo o processo inverso ocorre na NCG/RL. A análise de correlação foi significativa entre 

CDG/RL e a NCG/RL, como também entre EVA/RL com LL/AT no subgrupo transmissão e 

produção com o coeficiente de 0,966. De maneira geral, o tipo de setor econômico influenciou 

no relacionamento entre os modelos analisados. Os autores sugerem novos estudos com os 

mesmos testes em outros setores econômicos e/ou com outra base de dados, para verificar se 

os resultados são os mesmos.  

Coscarelli (2008) analisou a relação entre liquidez por meio do modelo dinâmico e o 

EVA®, no período de 2003 a 2007. Os resultados das análises indicaram que o ST e suas 

estruturas, captadas por meio de dummies, apresentaram efeitos sobre a proxy na criação de 

valor para os acionistas – o EVA®, porém os outros indicadores tradicionais de liquidez e o 

NAL=Disp e Inv.CP/AT não apresentaram efeito significante nas análises encontradas. A 

análise de painel verificou a relevância do Modelo dinâmico do capital de giro no caso da 

estimação em corte transversal do EVA® médio, o T/PL apresentou relação direta com o 

regressando em menor grau. Por fim, os índices de liquidez tradicional não se relacionaram 

com o NAL e o EVA®. Foi encontrada a inexistência de relação entre as estruturas financeiras 

do modelo dinâmico do capital de giro e entre os índices tradicionais. 

Bezerra, Silva e Dieng (2010) realizaram um estudo empírico sobre a relação entre o 

capital de giro e a criação de valor. Apesar de algumas empresas apresentarem CCL negativo, 

as mesmas conseguiram criar valor, o que indica que não existe uma relação entre as variáveis 

do Capital Circulante Líquido (CCL) e Lucro Residual (LR). Através do teste de hipótese da 

Anova, entre as variáveis CCL e LR, o nível de significância estabelecido foi de 0,535 > 0,05, 

ou seja, a hipótese H0 é aceita e não há diferença nas médias de capital circulante líquido e de 

lucro residual das empresas que compuseram a amostra da pesquisa. 

As pesquisas citadas procuraram esclarecer os pontos de cada indicador econômico-

financeiro em que as variáveis do modelo dinâmico explicam o comportamento do EVA®. 
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Percebem-se explicações diferentes por parte dos autores sob as medidas financeiras, sem 

existência de consenso. Desta maneira, este estudo procura de forma empírica responder à 

quinta hipótese por meio da relação entre a liquidez do modelo dinâmico com o EVA® que 

será representado pelo Retorno Econômico (RE). Tendo como trabalhos de base Marques 

(2002), que descobriu que o relacionamento entre as variáveis é significativo, embora o 

modelo Fleuriet explicasse parte do comportamento da variável dependente (EVA®), e de 

Oliveira e Braga (2004), que identificaram uma correlação positiva entre o CCL, NCG e o 

Valor Econômico Agregado (EVA®). Além destes trabalhos, o estudo de Gräbin (2005), o 

qual encontrou uma relação mais significativa entre o resultado econômico com o CDG e 

NCG, do que com o ST. Dá suporte para determinar a quinta hipótese: 

 H5: Existe relação positiva entre o modelo dinâmico do capital de giro e a medida de 

Retorno Econômico (RE) na criação de valor para o acionista.      
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3. METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, são apresentados os métodos e técnicas, bem como os aspectos gerais 

que norteiam o trabalho. O procedimento operacional dessa dissertação discorre sobre a 

característica da pesquisa, variáveis de análise e coleta de dados, procedimentos estatísticos, 

natureza da pesquisa e delimitação do estudo e, por fim, análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

 Com a intenção de responder aos objetivos anteriormente explicitados, determinou-se 

como técnica a pesquisa descritiva, cujo objetivo é a descrição das características no 

estabelecimento de relações entre variáveis de estudo. Na visão de Hair Jr et al. (2005, p.86), 

os planos de pesquisa descritiva “são estruturados e especificamente criados para medir as 

características descritas em uma questão de pesquisa”. Desta forma, esta pesquisa procura 

testar as hipóteses que são tiradas da teoria para verificar as características de um determinado 

problema conforme explicitou Malhotra (2001) e Collis e Hussey (2005) e responde a 

seguinte questão: Quais as relações entre as variáveis dos modelos tradicional e dinâmico do 

capital de giro com a rentabilidade e geração de valor de empresas brasileiras de capital 

aberto?   

 A abordagem da quantitativa, devido ao tratamento dos dados por meio de técnicas 

estatísticas. As mensurações são entre números, nas quais as hipóteses deste estudo são 

testadas para verificar para verificar as relações entre as variáveis Hair Jr et al. (2005), ou 

seja, inferências a partir de amostras de uma população.  

Esse  é um trabalho de caráter empírico-analítico que objetiva a busca de uma relação 

causal entre as variáveis de dependência e explicativa por meio de fundamentos e inferências 

estatísticas. Os resultados apurados no software, bem como as conclusões, segundo Hair Jr et 

al. (2005), são tiradas com base na lógica para verificar a significância analítica de cada 

métrica econômico-financeira.     

 

 3.2 Variáveis de Pesquisa 

 

A pesquisa tem como variáveis independentes, aquelas do modelo dinâmico e do 

modelo tradicional do capital de giro e, como variáveis dependentes, a rentabilidade 
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mensurada por ROE e ROAOp e o Retorno Econômico (RE), em que cada uma designa um 

modelo de análise, além destas foi utilizado duas variáveis de tamanho da empresa AT e 

ROL.  

 Enfatiza-se que será utilizado para estudo, o Certificado de Depósito Interbancário 

(CDI) como estimativa do Ke que será descontado do ROE conforme quadro 15. O CDI 

representa o custo de capital próprio, sendo representado por “Ke, revela o retorno desejado 

pelos acionistas de uma empresa em suas decisões de aplicação de capital próprio” (ASSAF 

NETO, 2003, p.358). Quanto ao uso do CDI como taxa livre de risco, também foi abordado 

nos estudos de Silveira, Famá e Barros (2002), os quais analisaram possíveis aproximações da 

taxa livre de risco para o mercado brasileiro. 

 Para determinação do ROAOp, foi utilizado o EBIT, no qual foi calculado com base 

no Lucro Operacional LO (antigo) + Resultado não Operacional, e o Ativo Total (AT), ambos 

apurados por meio da base Economatica. 

As variáveis operacionais de análise foram escolhidas com base em estudos anteriores 

e, de acordo com a proposta deste trabalho, estão apresentadas no Quadro 15: 
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   Quadro 15 – Detalhamento da Operacionalização das Variáveis 

Variáveis Fórmulas Autores que utilizaram 
Retorno sobre o 
Patrimônio Líquido 
(ROE) 

ROE = Lucro Líquido / 
Patrimônio Líquido 

Perobelli, Pereira e David (2006), Sato 
(2007), Nogueira (2008) e Silva, Ferreira e 
Calegario (2009).  

Retorno sobre Ativo 
(ROA) Operacional 

ROA = EBIT / AT Jose, Lancaster e Stevens (1996) 

Retorno Econômico 
(RE) 

RE = ROE – Ke Ghemawat (1999) e Bandeira de Mello e 
Marcon (2004). 

Liquidez Seca (LS) ILS = (AC – Estoques) 
/PC 

Theiss Jr e Wilhem (2000), Silveira (2006) e 
Silva et al. (2010).  

Liquidez Corrente 
(LC) 

LC = AC / PC Theiss Jr e Wilhem (2000), Eljelly (2004), 
Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), 
Silveira (2006) e Silva et al. (2010).   

Capital de Giro 
(CDG) 

CDG = PP – AP Marques (2002), Oliveira e Braga (2004), 
Gräbin (2005), Perobelli, Pereira e David 
(2006), Carneiro Jr et al. (2007), Melo e 
Coutinho (2007) e Silva et al. (2010). 

Necessidade do 
Capital de Giro 
(NCG) 

NCG = ACO – PCO Marques (2002), Oliveira e Braga (2004), 
Gräbin (2005), Perobelli, Pereira e David 
(2006), Carneiro Jr et al. (2007), Melo e 
Coutinho (2007) e Silva et al. (2010). 

Saldo de Tesouraria 
(ST) 

ST = Aer – Per Marques (2002), Oliveira e Braga (2004), 
Gräbin (2005), Perobelli, Pereira e David 
(2006), Carneiro Jr et al. (2007) e Melo e 
Coutinho (2007). 

Tamanho da Firma 
Logaritmo Natural 
do Ativo Total 
Logaritmo Natural 
da Receita 
Operacional Líquida 

LNAT 
 
 
LNROL 

Eljelly (2004), Garcia-Teruel e Martínez-
Solano (2006), Nazir e Afza (2009), Fonseca 
(2009) e Egbide, Uwuigbe e Uwalomwa 
(2013). 

          Fonte: pesquisa. 
 

• Variáveis Dependentes 

 A escolha pelas variáveis do quadro 15 foi influenciada por estudos como os de 

Marques (2002), Oliveira e Braga (2004) e Gräbin (2005), que relacionaram as variáveis 

independentes CDG, NCG e ST com a variável dependente ou explicativa EVA®. Por outro 

lado, Melo e Coutinho (2007) utilizaram a variável ST como dependente do ROA. Já na 

relação da liquidez tradicional e rentabilidade, a escolha das variáveis foi com base no 

trabalho de Pimentel, Braga e Casa Nova (2005) e Pimentel (2008), consideraram a LC e 

ROE. A escolha pela variável ROA Operacional que representa a rentabilidade operacional da 

empresa, foi evidenciado por estudos como os de Jose, Lancaster e Stevens (1996), os quais 
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argumentam que esta métrica tem foco na eficiência operacional e, assim, evita diferenças de 

estrutura de capital. Na visão de Uremadu, Egebidi e Enyi (2012), o ROA mede a eficiência 

global da empresa em gerar lucros com ativos disponíveis e equivalentes ao ROI, porém é 

uma medida mais apropriada da eficiência operacional de uma empresa. Por outro lado, a 

maioria dos estudos utilizou a variável ROA = LL/Atm, como Michalischen e Savoia (2006), 

Melo e Coutinho (2007), os quais relacionaram a rentabildiade com o modelo dinâmico do 

capital de giro. 

 Por outro lado, no exterior, o trabalho de Ghemawat (1999), e no Brasil, estudos como 

os de Bandeira de Mello e Marcon (2004) utilizaram ROE - Ke, segundo os autores, esta 

métrica explica a criação ou destruição de valor para o acionista. Por outro lado, Coscarelli 

(2008) utilizou EVA = ROEit - Kpit . Se Kp é inferior ao ROE a empresa estará criando valor 

para seu acionista ou destruindo o valor, se o custo de capital for superior ao ROE.    

 Optou-se pela metodologia de Ghemawat (1999) e Bandeira de Mello e Marcon 

(2004), para o cálculo do Retorno Econômico ao acionista, uma métrica equivalente ao 

EVA®. Quanto ao uso do CDI, como taxa livre de risco, também foram abordados no estudo 

de Silveira, Famá e Barros (2002), estes analisaram possíveis aproximações da taxa livre de 

risco para o mercado brasileiro. 

 A intenção de substituir o EVA® pelo RE se deu a partir da dificuldade de calcular o 

custo de capital de cada empresa nos diversos setores econômicos, além de ajustes nos 

demonstrativos contábeis. 

 

• Variáveis independentes: 

As variáveis independentes são as métricas financeiras dos modelos, tradicional e 

dinâmico, do capital de giro, que influenciam ou afetam uma a outra devido o resultado ou 

efeito sobre as variáveis dependentes. Foram determinadas a partir da literatura de finanças, 

pois estão relacionadas com o capital de giro e estratégias empresariais e mensuram o 

desempenho financeiro da empresa. As variáveis estão divididas por Índices de Liquidez 

tradicional e os Dinâmicos do Capital de Giro. 

 

• Variáveis de controle: 

A escolha das variáveis de controle, foram de acordo com pesquisas anteriores sobre o 

capital de giro. A intenção do uso da variável de controle é para manter a dinâmica 

operacional dos dados, como na regressão busca auxiliar na explicação e minimizar o viés no 
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modelo. Para este estudo foi utilizado o Logaritmo Natural do Ativo Total (LNTA) e 

Logaritmo Natural da Receita Operacional Líquida (LNROL), cuja intenção de utilizar as 

variáveis de controle conforme já comentado, está em acordo com a literatura de capital de 

giro. Diversos estudos têm utilizado mais que uma variável de controle, associado com as 

variáveis do capital de giro, a fim de ter uma análise pertinente da gestão de capital de giro 

sobre outras variáveis de desempenho financeiro, como Eljelly (2004), Garcia-Teruel e 

Martinez-Solano, (2007), Nazir e Afza (2009), Fonseca (2009) e Egbide, Uwuigbe e 

Uwalomwa (2013). 

Além das variáveis já citadas anteriormente bem como a metodologia para este estudo, 

será abordada a tipologia de estruturas financeiras conforme o modelo de Marques e Braga 

(1995) constante no quadro 5 para enquadramento de empresas que compõe a amostra. 

       

3.3 Coleta e Amostra de Dados 

 

O levantamento de dados para a pesquisa aqui explicitado se deu a partir de fontes 

secundárias da base de dados Economatica. Essas fontes de informações foram obtidas através 

das demonstrações financeiras consolidadas no fechamento anual dos exercícios disponíveis 

na base Economática, tendo como universo as empresas brasileiras de capital aberto, com 

ações ordinárias (ON ou ORD). Além disso, foram baixados os demonstrativos financeiros do 

site de cada empresa, constatados neste estudo, para cálculo dos indicadores do modelo 

dinâmico do capital de giro para o período de 2010.    

Por outro lado, a exclusão de algumas empresas foi devido à falta de informações em 

todos os períodos de sua atividade. Porém, para não comprometer a análise, foram 

acrescentadas na amostra as empresas com até quatro períodos com informações de variáveis, 

pois para Hair Jr et al (2005), uma amostra precisa ser representativa para alcance de seus 

objetivos. Por fim foi retirada todas as empresas devido à natureza específica das suas 

atividades do setor de fundos, finanças e seguros, assim como Falope e Ajilore (2009), 

Kieschnick, LaPlante e Moussawi (2012) argumentam que as características financeiras e de 

investimento em capital de giro são substancialmente diferentes das empresas não financeiras.  

 Os procedimentos operacionais para apuração dos indicadores do modelo dinâmico do 

capital de giro foram através da reclassificação de balanços patrimoniais de cada empresa que 

compõe a amostra, cuja característica deste modelo é a análises da situação financeira da 

organização. Diferentemente da estrutura contábil que segue a Lei nº 11.638/2007, com 

apenas seu registro, porém a nova estrutura se alinha ao modelo de Fleuriet. Na tabela 1, são 
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apresentadas as estrutura da base de dados utilizada na pesquisa por setor e quantidade de 

empresas. Além disso, as demais tabelas com as respectivas médias dos indicadores 

econômico-financeiros para base das correlações e regressões múltiplas estão no grupo do 

apêndice A.  

 

                 Tabela 1 – Amostra de Empresas da Pesquisa por Setor 

Setores Frequência Porcentagem 
Agro e Pesca 4 2,15% 

Alimento e Bebidas 13 6,99% 
Comércio 12 6,45% 

Construção 22 11,83% 
Eletroeletrônicos 6 3,23% 
Energia Elétrica 20 10,75% 

Máquinas Industriais 4 2,15% 
Mineração 5 2,69% 

Minerais não Metais 4 2,15% 
Papel e Celulose 6 3,23% 
Petróleo e Gás 4 2,15% 

Química 11 5,91% 
Siderurgia e Metalurgia 20 10,75% 

Telecomunicações 12 6,45% 
Têxtil 20 10,75% 

Transporte Serviços 10 5,38% 
Veículos e Peças 13 6,99% 

Total 186 100,00% 
                                      Fonte: Dados gerados da Economatica. 
 

A tabela 1 dá uma visão geral da amostra e, observa-se que o setor “Construção” com 

11,83 é o mais representativo, seguidos dos setores “Energia Elétrica, Siderurgia e Metalurgia 

e Têxtil” com 10,75% cada um. Os setores “Alimento e Bebidas e Veículos e Peças” fazem 

parte do terceiro grupo representativo do total da amostra com 6,99% cada. E os setores de 

menor representatividade na amostra são “Agro e Pesca, Máquinas Industriais, Minerais não 

Metais e Petróleo e Gás” com 2,15% cada um. 

Quanto ao número de empresas que compõem os 17 setores base de estudo, são 

empresas listadas na BM&FBOVESPA, e que estão na base de dados da Economática®, com 

dados no período de 2000 a 2010, totalizando 186 empresas. Vale ressaltar que foi excluído o 

da base de dados o setor Software e Dados porque continha apenas 3 empresas. E o setor 

Outros, porque compreende de empresas Holding e diversos tipos de segmentos de empresas 

os quais poderiam influenciar nas análises de correlação e de regressão. 
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3.4 Procedimentos Estatísticos 

 

Com a finalidade de examinar o grau de associação e dependência das variáveis ROE, 

ROAOp e RE, com as variáveis de liquidez tradicional, LC, LS, e as do modelo dinâmico do 

capital de giro, CDG, NCG e ST, a técnica estatística utilizada será a Correlação de Pearson e 

Regressão Linear Múltipla.   

 As observações foram apuradas das demonstrações contábeis e dados levantados na 

base de dados Economatica e do site de cada empresa para o cálculo do modelo dinâmico do 

capital de giro. Os dados foram transpostos para o software Microsoft Excel® 2010 para 

cálculo dos valores e das médias das variáveis, e procedeu a análise Multivariada, o Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS v.17) e Minitab 16. Para testes de ANOVA e Tukey foi 

utilizado o pacote Statgraphics Centurion XVI e o Microsoft Excel
® 2010. Os dados foram 

analisados a partir da estatística descritiva e multivariada, com as técnicas de correlação de 

Pearson e Regressão Múltipla, para verificar a significância analítica, de quais os indicadores 

econômico-financeiros apresentam maior poder explicativo na relação entre liquidez e a 

rentabilidade e o valor econômico da empresa, considerando o setor econômico.  

Para estabelecer a relação entre as variáveis, foram detalhados os modelos de análise 

de Correlação e Regressão Múltipla. Os modelos de Correlação e Regressão Múltipla foram 

utilizados nos trabalhos de Marques (2002), Eljelly (2004), Mohamad e Saad (2010), Dong e 

Su (2010) e Rocha, Sousa e Luporini (2011) para verificar a associação entre indicadores de 

rentabilidade, valor, liquidez e componentes do capital de giro, que serviram de base para este 

estudo.  

Devido a existência de poucas variáveis e uma baixa variabilidade e assim foi 

escolhido para elaborar os modelos estatísticos o método Enter, embora a literatura apresenta 

outros como Stepwise, Forward e Backward para modelar a regressão HAIR JR et al. (2005). 

Neste caso, em comparação com o método Enter, o Stepwise é um método “misto” do 

Backwrad e Forward, ou seja, inclui-se e retiram-se as variáveis até que fiquem somente 

variáveis significantes. Já o Forward é o inverso ao Backward, na qual vai incluindo variável 

a variável, somente as significantes. Enquanto que o Backward inclui todas as variáveis, mas 

vai retirando as não significantes até ficarem somente as significantes. Dessa maneira, caso a 

opção fosse para outros métodos, haveria o risco de, em várias regressões, não manter 

nenhuma variável e assim, ficar sem modelos.   
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3.5 Testes Estatísticos 

 

 Foram realizados testes de correlação de Pearson entre todas as variáveis para 

mensurar o quanto estão interligadas e na sequência os testes de regressão linear. 

Os resultados das correlações foram apresentados em percentual para melhor 

compreensão de valores positivos ou negativos.  

A Regressão Linear foi determinada para descrever o modelo genérico em base dos 

dados amostrados com a intenção de verificar a força das variáveis explicativas em relação as 

dependentes como também na análise segmentada por setor. 

Nesta pesquisa a equação geral da regressão múltipla é dada pelas equações a seguir: 

 

Modelo 1 ROE = α+β1.LC+β2.LS+β3.CDG+β4.NCG+β5.ST+β6.LNAT+β7.LNROL+εi 

Modelo 2 ROAOp = α+β1.LC+β2.LS+β3.CDG+β4.NCG+β5.ST+β6.LNAT+β7.LNROL+εi 

Modelo 3 RE = α+β1.LC+β2.LS+β3.CDG+β4.NCG+β5.ST+β6.LNAT+β7.LNROL+εi  

 

Em que: 

ROE = Retorno sobre o Patrimônio Líquido; ROAOp = Retorno Operacional do Ativo; RE = 

Retorno Econômico; LC = Liquidez Corrente; LS = Liquidez Seca; CDG = Capital de Giro; 

ST = Saldo de Tesouraria; LNAT = Logaritmo Natural do Ativo Total e LNROL = Logaritmo 

Natural da Receita Operacional Líquida.  

 

• Tratamento de outliers: 

A amostra apresentou problemas com a presença de outliers e foram adotados os 

procedimentos quanto à identificação de valores distintos (altos e baixos) em cada variável 

ano-a-ano, por meio da exclusão dos valores que excederam a 2,5 de desvios padrão para mais 

e para menor da média, ou seja, excluídos os valores mais extremos para não influenciar na 

estimação dos coeficientes estatísticos. Hair et al. (2009) esclarece que amostras com 80 

observações ou menos, utiliza-se o escore de 2,5 de desvio padrão para os outliers. Já amostra 

maiores, pode ser aumentado até 4 o escore padrão. Estudos como os de Losekann (2008) e 

Fonseca (2009) optaram por não retirá-los da amostra os outliers.  
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• Tratamento da Colinearidade:  

No que se refere à presença da colinearidade, esta foi constatada na análise de 

regressão entre uma das variáveis no modelo dinâmico do capital de giro no SPSS e está 

detalhado no apêndice C e D. Cabe relatar que o CDG foi desconsiderado para evitar a 

presença de colinearidade, ou ainda, por possuir alta correlação. Isso foi executado para não 

prejudicar ou favorecer a correlação, devido ao fato da combinação linear do ST=CDG-NCG 

no modelo de Fleuriet. De maneira semelhante, Marques (2002) separou do modelo de análise 

o CDG na análise de regressão linear.  
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4 APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS  

 

Nesse capítulo, são apresentados e analisados os resultados das análises descritivas, 

correlações e regressões, entre as variáveis independentes e dependentes e de controle das 

empresas listadas na BM&FBOVESPA entre 2000 a 2010, nos setores conforme tabela 1 

anterior. Com essas análises, buscou-se a resposta para a questão de pesquisa.  

O capítulo é dividido em três subitens, os quais receberam os seguintes tratamentos 

estatísticos: 1) Estatística Descritiva relativa a todas as variáveis de pesquisa. Além disso, são 

apresentados os tipos de estruturas financeiras das empresas conforme a tipologia de Fleuriet. 

2) Análises de Variâncias (ANOVA) para verificar as diferenças significativas entre os pares 

dos setores, além disso, foi aplicado o teste de Tukey para verificar quais setores possuem 

médias diferentes. 3) Análise de Correlações de Pearson entre todas as variáveis e análises de 

Regressões Lineares para validação dos modelos. 

 

4.1 Estatística Descritiva das Variáveis de Análise 

 

Aqui são apresentadas as estatísticas descritivas completas de cada variável de análise 

por ano: ROE, ROAOp, RE, LC, LS, CDG, NCG e ST, cujo período foi de 2000 a 2010. Nas 

tabelas estão expostas a média, mediana, desvio padrão, mínimo e máximo e o N definido 

como o tamanho amostral, ou seja, a quantidade de informações em cada situação, como na 

tabela 2.  

 

Tabela 2 - Descritiva Completa das Variáveis ROE, ROAOp e RE por Ano 

ROE
N Média Med Dv Pad Min Max N Média Med Dv Pad Min Max N Média Med Dv Pad Min Max

2000 127 4,37 6,31 17,25 -58,98 70,40 138 7,15 6,59 6,25 -8,29 23,4 127 3,74 5,32 14,38 -49,71 59,33
2001 135 -0,27 6,91 39,04 -215,66 150,46 140 8,11 7,98 6,15 -8,54 24,1 133 -0,16 5,78 31,84 -174,64 121,84
2002 135 -10,60 4,13 54,73 -296,24 69,38 144 7,63 7,55 9,43 -21,49 39,8 133 -7,95 3,72 41,34 -222,68 52,15
2003 138 7,43 10,46 37,25 -197,28 149,41 151 8,60 8,01 10,61 -37,56 42,5 135 5,41 8,63 29,79 -165,18 56,66
2004 145 14,44 14,17 33,57 -234,53 176,91 155 11,98 10,62 9,16 -18,37 41,1 145 12,10 11,72 27,77 -192,88 145,49
2005 151 13,30 13,20 19,45 -58,48 77,87 158 9,38 9,32 7,92 -9,37 34,3 151 10,82 10,83 15,89 -47,96 63,86
2006 167 11,06 11,71 25,52 -134,12 129,18 177 6,95 7,23 8,12 -20,67 25,0 167 9,96 10,71 22,56 -116,46 112,17
2007 168 11,35 10,53 13,82 -24,26 46,81 182 7,03 7,07 8,94 -19,41 32,0 166 10,06 9,36 12,29 -21,56 41,60
2008 162 8,24 10,74 25,64 -98,00 86,67 178 8,16 7,92 10,77 -39,10 47,3 161 6,98 8,91 22,16 -84,65 74,87
2009 162 8,95 10,65 33,71 -196,04 155,72 166 6,19 6,02 8,31 -28,56 33,4 161 8,14 9,68 30,92 -179,28 142,41
2010 165 11,54 11,18 17,42 -59,69 74,92 165 7,77 7,30 5,99 -9,56 27,4 165 10,31 9,99 15,56 -53,34 66,95

ROAOp RE
Anos

  
Fonte: Dados gerados a partir do SPSS versão 17. 
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A tabela 2 apresenta os valores médios anuais das variáveis dependentes ROE, 

ROAOp e RE. Pode-se observar que as medidas de tendência central, média e mediana, os 

valores das médias de ROE e RE, para a maioria dos indicadores são menores que a mediana, 

com poucas exceções. Já a média de ROAOp excede a mediana na maioria dos períodos, com 

exceção de dois períodos. O ROE e RE variaram e a média destas variáveis alterna entre 

positivos e negativos, pelo menos em dois períodos foi negativo e com média dispersão. A 

ocorrência dos valores negativos pode ter sido evidenciada a maiores índices de liquidez, 

conforme tabela 2, que podem ter contribuído para a redução da rentabilidade. 

Com relação às medianas para ROE, ROAOp e RE, denota-se uma baixa variabilidade 

em relação à média, e percebe-se, então, uma distribuição assimétrica. A maior mediana foi 

em 2004, com ROE=14,20 e RE=11,70 e o menor valor da mediana aconteceu em 2002, com 

ROE=4,13 e RE=3,72. Já a mediana do ROAOp, se manteve próximo da média com poucas 

variações, caracterizando uma distribuição mais simétrica. A maior mediana do ROAOp foi 

10,60 em 2004, e menor foi em 2009, com 6,02. Nota-se que as três variáveis possuem alta 

variabilidade entre o valor mínimo e máximo. Neste caso, sugere que a disposição dos dados, 

quando analisados ano-ano para esta análise, não pode ser considerada uma distribuição 

homogênea. O estudo de Losekann (2008) em empresas brasileiras com análise de cluster 

identificou a não existência de homogeneidade dos setores do ponto de vista de indicadores.  

A seguir a tabela 3 mostra a estatística descritiva para as variáveis de liquidez LC e 

LS, por ano. 

 

Tabela 3 - Descritiva Completa da LC e LS por Ano 

Anos 
LC LS 

N Média Med Dv Pad Min Max Média N Med Dv Pad Min Max 

2000 139 1,44 1,27 0,83 0,01 4,25 1,11 140 0,94 0,68 0,01 3,54 

2001 144 1,39 1,19 0,89 0,01 4,68 1,02 143 0,87 0,66 0,01 3,04 

2002 144 1,31 1,13 0,79 0,00 3,98 0,99 144 0,82 0,61 0,00 3,07 

2003 148 1,35 1,18 0,76 0,01 4,18 1,00 148 0,92 0,54 0,00 3,01 

2004 152 1,41 1,35 0,68 0,02 3,81 1,07 156 1,00 0,56 0,02 2,87 

2005 168 1,57 1,36 0,98 0,01 5,58 1,18 169 1,04 0,74 0,01 4,21 

2006 182 1,74 1,59 1,11 0,00 8,42 1,27 182 1,15 0,80 0,00 5,35 

2007 179 1,76 1,55 1,02 0,00 5,35 1,34 179 1,27 0,77 0,04 3,92 

2008 177 1,67 1,53 1,01 0,01 5,39 1,21 176 1,08 0,75 0,02 4,16 

2009 169 1,67 1,58 0,90 0,02 4,81 1,27 170 1,18 0,71 0,01 3,76 

2010 168 1,69 1,59 0,85 0,01 4,28 1,31 169 1,22 0,68 0,01 3,64 
 

Fonte: Dados gerados a partir do SPSS versão 17. 
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De acordo com os períodos observados na tabela 3, o maior valor da média em 2006 

da LC=1,74, já o menor valor da média da LC=1,31 foi em 2002.  Para a LS, a maior média 

foi de 1,34 e menor média 0,99 em 2002. De acordo com tais dados, pode-se dizer que a 

maioria das empresas nos setores possuía boa capacidade para saldar seus compromissos no 

curto prazo, assim como indica a maior mediana para a LC=1,59 em 2006 e 2010, e menor 

mediana LC=1,13. A maior mediana de LS=1,27em 2007, e menor 0,82 em 2002. Observa-se 

que apenas a mediana indicou menores índices de LS abaixo de 1,0 entre os anos de 2000 a 

2003, mesmo assim todas as médias e medianas estão acima de 1,0. De acordo com a teoria 

de finanças, o resultado indica a existência de um capital circulante líquido positivo. Com 

relação ao desvio padrão durante os períodos analisados, o maior foi para LC=1,02 e LS=0,80 

e menores desvio padrão foram para LC=0,68 e LS=0,54, significativamente bons, pois os 

valores estão distante da média, o que indica baixa variabilidade entre as variáveis de 

liquidez. Pode-se inferir que para as duas variáveis de liquidez há indícios de distribuição 

mais simétrica e com características de homogeneidade dos dados. 

A tabela a seguir relata a estatística descritiva das variáveis CDG, NCG e ST, por ano. 

 

Tabela 4 - Descritiva Completa do CDG, NCG e ST por Ano 

N Média Med Dv Pad Min Max N Média Med Dev Pad Min Max N Média Med Dv Pad Min Max

2000 130 86.820 36.247 288.918 -711.613 1.378.575 131 144.392 59.514 263.721 -379.979 1.327.808 131 -51.590 -19.240 286.561 -1.054.788 898.017
2001 141 -35.636 16.147 456.014 -2.704.491 1.898.538 137 117.671 43.679 186.104 -296.179 1.031.499 139 -168.727 -31.890 433.453 -2.616.518 497.878
2002 142 -44.575 13.752 487.329 -2.107.917 1.270.618 140 176.176 72.426 346.586 -988.281 1.826.725 137 -165.062 -23.396 446.423 -2.444.916 754.514
2003 150 35.924 43.295 605.717 -3.130.833 2.831.667 151 315.291 88.173 731.227 -963.903 5.112.326 150 -255.575 -25.027 698.596 -3.200.093 596.891
2004 158 213.311 68.572 799.031 -3.392.000 4.308.597 155 243.974 102.588 463.294 -455.400 3.356.792 156 -73.842 -33.257 396.895 -1.798.429 1.933.728
2005 163 248.422 82.096 544.886 -646.268 3.344.424 164 319.789 106.779 716.562 -661.464 4.645.415 161 -21.243 -9.544 384.211 -2.166.235 1.208.191
2006 179 392.761 128.572 811.698 -1.582.522 4.488.622 178 302.371 114.237 527.510 -562.377 2.972.762 178 76.071 -1.054 487.555 -1.600.183 2.249.977
2007 180 394.159 212.589 620.567 -646.167 2.790.388 181 304.763 120.495 591.886 -2.058.962 3.167.515 178 76.253 19.899 452.420 -2.017.678 1.851.255
2008 178 640.586 184.565 1.534.923 -954.197 8.695.472 176 453.276 186.286 910.181 -1.844.209 5.530.751 175 56.971 -6.936 563.681 -1.442.936 2.307.093
2009 172 584.224 183.954 1.115.923 -989.575 6.449.684 172 429.640 141.597 902.119 -1.549.851 4.932.842 174 131.161 -2.772 790.055 -2.745.464 3.296.600
2010 170 921.292 250.459 1.812.191 -1.320.132 11.337.733 165 326.928 121.673 905.155 -2.014.300 4.798.000 170 353.617 5.438 971.811 -1.247.251 5.392.086

STNCG
Anos

CDG

 
 

Fonte: Dados gerados a partir do SPSS versão 17. 
 

Em relação a tabela acima, apenas em 2001 e 2002 o CDG apresenta médias 

negativas, enquanto que nos demais anos para esta variável a média do CDG é positiva com 

maior valor em 2010 no CDG=921.292. Em quanto que as médias da variável NCG são 

positivas em todos os períodos, uma vez que, a maior média da NCG=453.276, foi em 2008, e 

menor média da NCG=117.671. Ao considerar os valores de médias do ST conforme a tabela 

4, percebe-se que entre os períodos de 2000 a 2006, 2008 e 2009 a disponibilidade de caixa é 

negativa com a menor média do ST=-255.575, ao passo que, em 2007 e 2010, é positivo com 
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a maior média de ST=353.617 em 2010. Isso demonstra que, embora as empresas que 

compõem os setores na maioria dos períodos possuam capital de giro, este não foi suficiente 

para financiar as suas operações (o giro), pois a NCG é positiva, evidenciando diretamente 

sob o ST, ou seja, a disponibilidade passa a ser negativa não apresentando condições para 

saldar suas dívidas de curto prazo. 

Com relação aos valores mínimos e máximos, o valor mínimo encontrado para o CDG 

foi de 3.392.000 em 2004 e o valor máximo de CDG=11.337.733 em 2010. Já a NCG 

mínima, foi em 2010 (2.014.300), máxima NCG=5.530.751 em 2008. O ST mínimo foi de 

(3.200.093) em 2003, máximo ST=5.392.086 em 2010. 

Conclui-se que os indicadores do modelo dinâmico apresentam alta variabilidade, isto 

porque o valor do desvio padrão é maior que 50% do valor da média, que demonstra que os 

dados são heterogêneos. Os valores encontrados nas medianas possuem grandes 

variabilidades nas três variáveis em relação à média, como constatado pelo alto desvio padrão, 

como uma distribuição assimétrica. Bezerra, Silva e Dieng (2010) também identificaram que 

o desvio padrão foi altíssimo durante todo o período analisado com variáveis CCL, ILC, 

NOPAT e LR em uma amostra com 17 empresas entre 2004 a 2009. 

 

4.2 Tipologia de Estruturas Financeiras 

 

A seguir são apresentadas as classificações de empresas, de acordo com cada tipo de 

estrutura financeira sob a ótica do modelo dinâmico - considerando os seis tipos existentes 

conforme Marques e Braga (1995). Desta forma foi possível identificar o perfil financeiro das 

empresas, ou seja, o risco intrínseco. Acerca disto, foram classificadas as empresas pela média 

dos onze anos e média geral de cada setor conforme tabelas 5 e 6.  
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Tabela 5 – Classificação das Empresas Segundo os Tipos de Estruturas do Modelo Fleuriet 

Tipo I Tipo II Tipo III Tipo IV Tipo V Tipo VI 

Setores Excelente Sólida Insatisfatória Péssima Muito Ruim Alto Risco Total 

Agro e Pesca 1 0 2 1 0 0 4 

Alimentos e Bebidas 1 3 6 1 2 0 13 

Comércio 0 9 3 0 0 0 12 

Construção 0 12 10 0 0 0 22 

Eletroeletrônicos 0 3 3 0 0 0 6 

Energia Elétrica 2 3 6 7 2 0 20 

Máquinas Industriais 0 3 1 0 0 0 4 

Mineração 1 3 1 0 0 0 5 

Minerais não Metais 0 2 0 1 1 0 4 

Papel e Celulose 0 3 0 2 1 0 6 

Petróleo e Gás 1 1 1 1 0 0 4 

Química 0 6 2 1 2 0 11 

Siderur e Metalurgia 0 12 7 1 0 0 20 

Telecomunicações 3 6 0 2 1 0 12 

Têxtil 0 6 10 1 3 0 20 

Transporte Serviços 3 3 0 0 4 0 10 

Veículos e Peças 0 3 5 2 3 0 13 

Totais 12 78 57 20 19 0 186 
Fonte: Dados gerados no Economatica. 

 

Observando a tabela acima, constata-se que os enquadramentos das empresas 

encontradas se alinham à teoria de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003), que argumentam que os 

tipos I ao IV são os que mais aparecem na prática e com mais frequência. 

 

      Tabela 6 – Enquadramento dos Setores Segundo os Tipos de Estruturas do Modelo 

      Fleuriet 

Situação/Tipo Empresas Setores % Empresas % Setores 
Excelente (I) 12 1 6,45% 5,88% 

Sólida (II) 78 8 41,94% 47,06% 
Insatisfatória (III) 57 7 30,65% 41,18% 

Péssima (IV) 20 1 10,75% 5,88% 
Muito Ruim (V) 19 0 10,22% 0,00% 
Alto Risco (VI) 0 0 0,00% 0,00% 

Totais 186 17 100,00% 100,00% 
       Fonte: Pesquisa.  
 

 Ao observar a tabela 6, conclui-se que as maiores predominâncias de empresas nas 

estruturas financeiras são do tipo II e III, que juntas correspondem a 72,59% do total de 
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empresas ou representam 88,24% dos 17 setores da economia pela média geral de cada setor. 

No estudo de Fonseca (2009), os tipos III e II foram os mais citados entre a amostra de 110 

empresas. 

 A presença de empresas que compõe o tipo I foi de 6,45% do total da amostra com 

base na média, neste grupo as empresas estão com a melhor situação financeira, em que a 

NCG (-) caracteriza uma fonte de recursos que somado com o saldo positivo do CDG (+) 

resulta da aplicação no ST com equilíbrio financeiro, baixo risco e pode incrementar 

negócios.  

 Com relação à predominância forte da estrutura tipo II = 41,94%, ou seja, CDG, NCG 

e ST positivos, segundo Marques e Braga (1995), são o tipo de estrutura que mais se encontra 

no ambiente. Neste sentido, os recursos de Longo Prazo (LP) investidos no CDG, garantirão a 

continuidade de um ST favorável (+), desde que o nível de atividade operacional seja 

mantido. Pode-se dizer que empresas classificadas no tipo II podem estar com equilíbrio 

financeiro, baixo risco e podem incrementar os negócios. Neste grupo de estruturas sólidas 

correspondem os seguintes setores: Agro e Pesca, Comércio, Máquinas Industriais, 

Mineração, Papel e Celulose, Petróleo e Gás, Química e Telecomunicações os quais somam 

47,06% do total da amostra com base na média geral.  

 Na característica de estrutura financeira do tipo III, considerado o segundo grupo de 

maior concentração de empresas com 30,65% da amostra, em que as empresas classificadas 

possuem situação financeira insatisfatória, o ST negativo indica que o CDG não é suficiente 

para financiar os investimentos para assegurar à manutenção do nível de atividade 

operacional. Além disso, apresenta risco intermediário, ou seja, de acordo com Marques e 

Braga (1995), as fontes de financiamento de curto prazo, como o Passivo Circulante 

Operacional (PCO), vêm sendo empregadas como complemento e pode se agravar caso haja 

recessão ou em função das taxas de juros. Os setores que representam o tipo III em 41,18% 

dos 17 setores pela média geral são: Construção, Eletrônicos, Minerais não Metais, Siderurgia 

e Metalurgia, Têxtil e Veículos e Peças. Estudos como o de Sato (2007) identificou maior 

agrupamento de empresas com estruturas financeiras do tipo III. Já Nascimento et al. (2012), 

identificaram maior predomínio de estrutura financeira dos tipos II e III. Porém, o estudo de 

Sato (2007) foi apenas no setor têxtil, já Nascimento et al. (2012) analisaram 87 empresas 

industriais.   

 O tipo de estrutura financeira IV está representado pelas organizações com situação 

financeira péssima e representaram 10,75% das empresas da amostra. Já no setor, apenas um é 

do tipo IV e representa 5,88% dos 17 setores com base na média geral. O setor de Energia 
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Elétrica foi evidenciado pelo maior número de empresas dentre todos os setores que constitui 

a amostra. As características do tipo IV estão presentes em empresas que se encontram com 

alto risco de insolvência, CDG negativo, indicando insuficiência de recursos para financiar 

aplicações de longo prazo, descapitalizada e Passivo Circulante (PC) financiando o Ativo 

Permanente (AP). O estudo de Paixão et al. (2008), identificou, durante três períodos de 

análise, que a maioria das empresas é do tipo IV, a amostra se limitou a dez empresas do 

comércio varejista.  

 Por outro lado, foram encontrados 10,22% de empresas em situação muito ruim, (tipo 

V) com CDG negativo indicando insuficiência de recursos para financiar suas aplicações de 

longo prazo, descapitalizada e com PC financiando o AP com ST negativo, sem 

disponibilidade de recursos e com alto risco de insolvência. Vale destacar que as empresas 

que foram enquadradas no grupo de estrutura financeira V, estão distribuídas entre os 

seguintes setores: Alimentos e Bebidas, Energia Elétrica, Minerais não Metais, Papel e 

Celulose, Petróleo e Gás, Química, Telecomunicações, Têxtil e Transporte e Serviços. 

 Observando as análises referentes às classificações das empresas por tipo de estruturas 

financeiras conforme o modelo de Fleuriet, Kehdy e Banc (1980 e 2003), Braga (1991) e 

Marques e Braga (1995) com base na média geral, foram constatados 7 setores dos 17 em 

situação financeira insatisfatória, onde a liquidez mensurada pelo ST está negativa, ou seja, 

CDG não suficiente para financiar a NCG. Isso significa que as empresas do setor utilizam 

recursos financeiros de curto prazo para financiar suas necessidades líquidas de capital de giro 

nos setores: Alimentos e Bebidas, Construção, Eletroeletrônicos, Minerais não Metais, 

Siderurgia e Metalurgia, Têxtil e Veículos e Peças contrariando a abordagem do modelo 

tradicional da liquidez. Por outro lado, estes setores foram identificados com bons índices de 

liquidez tradicional de acordo teoria finanças. Neste caso, a liquidez tradicional representada 

pela variável LC nos setores citados, apresentou boa liquidez com índices médios entre 1,17 a 

2,29, onde a menor média da LC=1,17 foi para o setor de Veículos e Peças e o maior índice 

médio de LC=2,29 no setor de Construção. Em relação a variável LS, apenas dois setores 

ficaram com índices médios baixo de 1,0, sendo os de Alimentos e Bebidas LS=0,95 e 

Veículos e Peças com LS= 0,84. Os demais setores, seus respectivos índices médios de LS 

foram entre 1,15 a 1,62. Desta forma é possível apontar que em quanto o modelo dinâmico 

verifica a disponibilidade de caixa no setor. O modelo tradicional avalia a capacidade 

financeira da empresa no setor econômico, quanto a solvência, isto é, capacidade de cumprir 

com os compromissos de pagamento junto a terceiros.  
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 Ressalta-se que o modelo dinâmico foi destacado com intuito de identificar o 

desempenho dos setores em situação financeira insatisfatória pela média geral, mais do que o 

modelo tradicional do capital de giro, que aponta que todos os setores estão em boa situação 

de liquidez. Nesta linha, Filho (2011) aponta que não foram observadas divergências em 

ambos os modelos de análise financeira, sob a ótica da solidez financeira. 

 

4.3 Análise de Variância (ANOVA) 

 

Com a intenção de verificar se existem diferenças significativas entre as médias das 

variáveis estudadas, foram utilizados os testes de ANOVA e Tukey. Nos testes foi usado um 

nível de confiabilidade de 95%, e um nível de significância de 0,05. Desta forma, os valores 

de P abaixo de 0,05, indicam que há diferenças significativas entre as médias. Os valores do 

teste de ANOVA estão apresentados na tabela 7, com as variáveis ROE, ROAOp, RE, LC, 

LS, CDG, NCG e ST com a finalidade de responder a hipótese, como segue: 

H0: As médias dos indicadores econômico-financeiros das amostras de cada setor são 

iguais. 

H1: As médias dos indicadores econômico-financeiros das amostras de cada setor são 

diferentes. 
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Tabela 7 – ANOVA para as Variáveis ROE, ROAOp, RE, LC, LS, CDG, NCG e ST 

Variáveis Fonte 
Variação 

Soma dos 
Quadrados 

g.l. Média 
Quadrática 

Estatística F Valor P 

ROE 
Setores 29.638,30 16 1.852,39 1,28 0,2167 

Resíduos 246.537,00 170 1.450,22 
Total 276.175,00 186 

ROAOp 
Setores 1.155,17 16 72,20 1,66 0,0598 

Resíduos 7.415,29 170 43,62 
Total 8.570,46 186 

RE 
Setores 21.716,20 16 1.357,26 1,25 0,2338 

Resíduos 184.267,00 170 1.083,92 
Total 205.983,00 186 

LC 
Setores 26,22 16 1,64 7,27 <0.0001 

Resíduos 38,33 170 0,23 
Total 64,56 186 

LS 
Setores 7,87 16 0,49 2,61 0,0011 

Resíduos 31,98 170 0,19 
Total 39,84 186 

CDG 
Setores 3,01122E+14 16 1,88201E+13 11,72 <0.0001 

Resíduos 2,73013E+14 170 1,60596E+12 
Total 5,74135E+14 186 

NCG 
Setores 1,13019E+14 16 7,06371E+12 17,44 <0.0001 

Resíduos 6,88436E+13 170 4,04962E+11 
Total 1,81863E+14 186 

ST 
Setores 7,70307E+13 16 4,81442E+12 6,37 <0.0001 

Resíduos 1,28493E+14 170 7,55839E+11 
Total 2,05523E+14 186 

 Fonte: Dados gerados no Statgraphics Centurion XVI. 
 

Observando a tabela 7, relacionada às variáveis ROE, ROAOp e RE, o valor de P está 

acima de 0,05, não há evidências para rejeitar a hipótese nula, ou seja, não há indícios para 

afirmar que as médias para estes indicadores são diferentes entre os setores, indicando que 

podem ser iguais. 

Com relação às variáveis de liquidez tradicional, a LC e LS o valor de P está abaixo de 

0,05. Assim sendo, há evidências para rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa 

H1 de que as médias para estes indicadores não são iguais para todos os setores. 

No que se refere às variáveis dinâmicas do capital de giro CDG, NCG e ST, observa-

se que o valor de P está abaixo de 0,05 e assim é possível afirmar que existem diferenças 

significativas, ou seja, pode-se afirmar que as médias para estas variáveis não são iguais para 

todos os setores. Com isso, pode-se rejeitar a hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. 

A seguir são apresentados os testes de Tukey para certificar quais setores possuem 

médias diferentes entre as variáveis de análises.
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4.4 Teste de Tukey  

 

Depois de realizado o teste de ANOVA entre os setores, nesta sessão são apresentados 

os testes de Tukey que verificam quais médias diferem ou não entre si. Para isso foram 

comparadas as variáveis ROE, ROAOp, RE, LC, LS, CDG, NCG e ST ao nível de 

significância de 0,05, conforme as tabelas 8 a 15.  

 

Tabela 8 – Diferenças de Médias da variável ROE e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00
Alim. e Bebidas -9,49 0,00
Comércio -14,10 -4,61 0,00
Construção -11,96 -2,47 2,14 0,00
Eletroeletrônicos 34,59 44,08 48,69 46,55 0,00
Energia Elétrica -9,35 0,13 4,74 2,61 -43,94 0,00
Minerais não Met 0,81 10,30 14,91 12,77 -33,78 10,17 0,00
Mineração -20,54 -11,05 -6,44 -8,57 -55,12 -11,18 -21,35 0,00
Máquinas Indust -18,17 -8,68 -4,07 -6,21 -52,76 -8,81 -18,98 2,37 0,00
Papel e Celulose -6,64 2,85 7,46 5,32 -41,23 2,72 -7,45 13,90 11,53 0,00
Petróleo e Gás -16,12 -6,63 -2,02 -4,16 -50,71 -6,77 -16,93 4,42 2,05 -9,48 0,00
Química -5,56 3,93 8,54 6,40 -40,15 3,79 -6,37 14,98 12,61 1,08 10,56 0,00
Siderur e Metalur -19,38 -9,89 -5,29 -7,42 -53,97 -10,03 -20,19 1,15 -1,21 -12,74 -3,26 -13,82 0,00
Telecomunicações -6,87 2,62 7,23 5,09 -41,46 2,49 -7,68 13,67 11,30 -0,23 9,25 -1,31 12,51 0,00
Têxtil 3,03 12,51 17,12 14,99 -31,56 12,38 2,21 23,56 21,19 9,66 19,15 8,59 22,41 9,89 0,00
Transp Serviços -11,70 -2,21 2,40 0,26 -46,29 -2,34 -12,51 8,84 6,47 -5,06 4,42 -6,14 7,69 -4,83 -14,72 0,00

Veículos e Peças -17,21 -7,72 -3,11 -5,25 -51,80 -7,85 -18,02 3,33 0,96 -10,57 -1,09 -11,65 2,17 -10,34 -20,23 -5,51 0,00

Fonte: Dados gerados no Statgraphics Centurion XVI. 

 

Sob a variável ROE, não há diferenças significativas entre todos os setores. Assim 

sendo, há razões para aceitação da hipótese H0 para a variável de rentabilidade. Por outro 

lado, é possível observar que os setores Eletroeletrônico e Têxtil apresentaram médias 

positivas na maior parte da análise e podem ser considerados os mais rentáveis. Já os demais 

setores apresentaram variações nas médias entre positivas e negativas praticamente em quase 

todos os momentos.    

Na tabela 9 são apresentadas as médias da variável ROAOp. 
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Tabela 9 - Diferenças de Médias da Variável ROAOp e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00

Alim. e Bebidas -3,64 0,00

Comércio -6,55 -2,90 0,00

Construção -0,89 2,75 5,66 0,00

Eletroeletrônicos -5,16 -1,51 1,39 -4,26 0,00

Energia Elétrica -5,39 -1,74 1,16 -4,50 -0,23 0,00

Minerais não Met -3,62 0,03 2,93 -2,72 1,54 1,77 0,00

Mineração -8,99 -5,35 -2,44 -8,10 -3,84 -3,60 -5,38 0,00

Máquinas Indust -4,90 -1,26 1,64 -4,01 0,25 0,48 -1,29 4,09 0,00

Papel e Celulose -5,42 -1,77 1,13 -4,53 -0,26 -0,03 -1,80 3,58 -0,51 0,00

Petróleo e Gás -2,74 0,91 3,81 -1,85 2,42 2,65 0,88 6,25 2,17 2,68 0,00

Química -6,44 -2,79 0,11 -5,55 -1,28 -1,05 -2,82 2,56 -1,53 -1,02 -3,70 0,00

Siderur e Metalur -9,67 -6,03 -3,12 -8,78 -4,52 -4,28 -6,06 -0,68 -4,77 -4,25 -6,93 -3,24 0,00

Telecomunicações -4,27 -0,63 2,28 -3,38 0,88 1,12 -0,66 4,72 0,63 1,15 -1,53 2,16 5,40 0,00

Têxtil -2,37 1,27 4,18 -1,48 2,78 3,02 1,24 6,62 2,53 3,05 0,37 4,06 7,30 1,90 0,00

Transp Serviços -6,37 -2,73 0,18 -5,48 -1,22 -0,98 -2,76 2,62 -1,47 -0,95 -3,63 0,06 3,30 -2,10 -4,00 0,00

Veículos e Peças -6,61 -2,96 -0,06 -5,71 -1,45 -1,22 -2,99 2,39 -1,70 -1,19 -3,87 -0,17 3,07 -2,33 -4,23 -0,23 0,00  
Fonte: Dados gerados no Statgraphics Centurion XVI. 
 

Como se pode observar, não existem diferenças significativas na variável ROAOp 

entre as médias nos setores. Dessa maneira, é possível confirmar a aceitação da hipótese H0 e 

rejeição da hipótese alternativa. De maneira mais ampla, observa-se que os setores Comércio, 

Mineração, Siderurgia e Metalurgia e Veículos e Peças, apresentarem médias negativas na 

liquidez em todas as observações. Já nos demais setores, as médias sofreram variações entre 

positiva e negativa. 

A tabela 10 apresenta as diferenças de médias da variável de valor RE. 

 

Tabela 10 – Diferenças de Médias da Variável RE e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00

Alim. e Bebidas -8,50 0,00

Comércio -12,75 -4,25 0,00

Construção -9,68 -1,18 3,07 0,00

Eletroeletrônicos 29,96 38,47 42,71 39,65 0,00

Energia Elétrica -8,56 -0,05 4,20 1,13 -38,52 0,00

Minerais não Met 0,34 8,85 13,10 10,03 -29,62 8,90 0,00

Mineração -17,44 -8,94 -4,69 -7,76 -47,41 -8,89 -17,79 0,00

Máquinas Indust -15,42 -6,92 -2,67 -5,74 -45,39 -6,87 -15,77 2,02 0,00

Papel e Celulose -5,85 2,65 6,90 3,83 -35,81 2,71 -6,19 11,59 9,57 0,00

Petróleo e Gás -13,73 -5,23 -0,98 -4,05 -43,69 -5,17 -14,07 3,71 1,69 -7,88 0,00

Química -5,10 3,40 7,65 4,58 -35,06 3,46 -5,44 12,34 10,32 0,75 8,63 0,00

Siderur e Metalur -16,52 -8,02 -3,77 -6,84 -46,48 -7,97 -16,87 0,92 -1,10 -10,67 -2,79 -11,42 0,00

Telecomunicações -5,96 2,54 6,79 3,72 -35,92 2,60 -6,30 11,48 9,46 -0,11 7,77 -0,86 10,56 0,00

Têxtil 1,87 10,37 14,62 11,55 -28,10 10,42 1,52 19,31 17,29 7,72 15,60 6,97 18,39 7,83 0,00

Transp Serviços -10,08 -1,58 2,67 -0,40 -40,05 -1,53 -10,43 7,36 5,34 -4,23 3,65 -4,98 6,44 -4,12 -11,95 0,00

Veículos e Peças -14,29 -5,79 -1,54 -4,60 -44,25 -5,73 -14,63 3,15 1,13 -8,44 -0,56 -9,19 2,23 -8,33 -16,15 -4,21 0,00  
Fonte: Dados gerados no Statgraphics Centurion XVI. 
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Em observação às médias do RE não foi possível constatar diferenças significativas ao 

nível de significância de 5%, com isso aceita H0. Os setores Eletroeletrônico e Têxtil 

apresentaram médias positivas, percebe-se que estes setores apresentaram desempenho 

econômico, em média agregaram valor. Por outro lado, os setores Alimentos e Bebidas, 

Comércio e Mineração suas respectivas médias foram negativas. Os demais setores 

apresentaram variações no sinal da variável.  

A seguir são apresentadas as médias da variável de liquidez LC na tabela 11. 

 

Tabela 11 - Diferenças de Médias da Variável LC e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00
Alim. e Bebidas 0,69 0,00
Comércio 0,24 -0,45 0,00
Construção -0,22 -0,91 -0,46 0,00
Eletroeletrônicos 0,20 -0,49 -0,04 0,42 0,00
Energia Elétrica 0,96 0,27 0,72 1,17 0,75 0,00
Minerais não Met 0,31 -0,38 0,07 0,53 0,11 -0,65 0,00
Mineração 0,18 -0,51 -0,06 0,40 -0,02 -0,77 -0,13 0,00
Máquinas Indust -0,27 -0,95 -0,50 -0,05 -0,47 -1,22 -0,58 -0,45 0,00
Papel e Celulose 0,60 -0,09 0,36 0,82 0,40 -0,36 0,29 0,42 0,86 0,00
Petróleo e Gás 0,31 -0,37 0,08 0,53 0,11 -0,64 0,00 0,13 0,58 -0,28 0,00
Química 0,38 -0,31 0,14 0,60 0,18 -0,58 0,07 0,20 0,64 -0,22 0,06 0,00
Siderur e Metalur -0,18 -0,87 -0,42 0,04 -0,38 -1,14 -0,49 -0,36 0,09 -0,78 -0,49 -0,56 0,00
Telecomunicações 0,76 0,07 0,52 0,97 0,55 -0,20 0,45 0,57 1,02 0,16 0,44 0,38 0,93 0,00
Têxtil 0,12 -0,57 -0,12 0,34 -0,08 -0,84 -0,19 -0,06 0,39 -0,48 -0,19 -0,26 0,30 -0,64 0,00
Transp Serviços 0,86 0,17 0,63 1,08 0,66 -0,09 0,55 0,68 1,13 0,26 0,55 0,48 1,04 0,11 0,74 0,00

Veículos e Peças 0,79 0,10 0,55 1,01 0,59 -0,17 0,48 0,61 1,05 0,19 0,47 0,41 0,97 0,03 0,67 -0,08 0,00

Fonte: Dados gerados no Statgraphics Centurion XVI. 

  

Na tabela 11, para a variável LC não há padrões para as diferenças entre os setores. 

Porém, constatam-se algumas diferenças significativas de médias entre Construção com 

Alimentos e Bebidas. Energia Elétrica com Agro e Pesca Comércio e Construção. Em 

Máquinas Industriais, a média é diferente dos setores de Alimentos e Bebidas e Energia 

Elétrica. A média de Mineração é apenas diferente do setor de Energia Elétrica. Pode-se 

observar também que Máquinas Industriais, difere de Alimentos e Bebidas e Energia Elétrica. 

No setor de Papel e Celulose, a média é diferente apenas de dois setores Construção e 

Máquinas Industriais enquanto a Siderurgia e Metalurgia se diferenciam de Alimentos e 

Bebidas e dos setores de Energia Elétrica e Papel e Celulose. Telecomunicações possui 

diferença de média entre a Agro e Pesca, Construção, Máquinas Industriais e Siderurgia e 

Metalurgia. Já o setor Têxtil difere apenas de Energia Elétrica. Em relação ao Transporte e 

Serviços, observa-se que é o único que difere de cinco setores sendo: Agro e Pesca, 
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Construção, Máquinas Industriais, Siderurgia e Metalurgia e Têxtil. Por fim, Veículos e Peças 

a média da variável difere dos seguintes setores: Agro e Pesca, Construção, Máquinas 

Industriais e Siderurgia e Metalurgia.  

As médias negativas da variável de liquidez foram constatadas em praticamente todos 

os setores em uma ou mais vezes. Pode-se concluir que, para a variável LC, deve-se rejeitar a 

hipótese nula e aceitar a hipótese alternativa. De maneira semelhante, Rojas (2009) constatou 

diferenças significativas entre as empresas da amostra com a LC.  

A tabela 12 mostra a média da variável de liquidez LS. 

  

Tabela 12 – Diferenças de Médias da Variável LS e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00
Alim. e Bebidas 0,54 0,00
Comércio 0,20 -0,34 0,00
Construção 0,01 -0,54 -0,20 0,00
Eletroeletrônicos 0,19 -0,36 -0,02 0,18 0,00
Energia Elétrica 0,48 -0,06 0,28 0,48 0,30 0,00
Minerais não Met 0,33 -0,21 0,13 0,32 0,14 -0,15 0,00
Mineração 0,15 -0,40 -0,06 0,14 -0,04 -0,34 -0,18 0,00
Máquinas Indust -0,12 -0,67 -0,33 -0,13 -0,31 -0,61 -0,45 -0,27 0,00
Papel e Celulose 0,37 -0,18 0,16 0,36 0,18 -0,12 0,04 0,22 0,49 0,00
Petróleo e Gás 0,13 -0,42 -0,08 0,12 -0,06 -0,36 -0,20 -0,02 0,25 -0,24 0,00
Química 0,35 -0,20 0,14 0,34 0,16 -0,14 0,02 0,20 0,47 -0,02 0,22 0,00
Siderur e Metalur 0,07 -0,48 -0,13 0,06 -0,12 -0,42 -0,26 -0,08 0,19 -0,30 -0,06 -0,28 0,00
Telecomunicações 0,30 -0,24 0,10 0,30 0,12 -0,18 -0,03 0,16 0,43 -0,06 0,18 -0,04 0,23 0,00
Têxtil 0,30 -0,25 0,10 0,29 0,11 -0,19 -0,03 0,15 0,42 -0,07 0,17 -0,05 0,23 0,00 0,00
Transp Serviços 0,50 -0,05 0,29 0,49 0,31 0,01 0,17 0,35 0,62 0,13 0,37 0,15 0,43 0,19 0,20 0,00

Veículos e Peças 0,64 0,10 0,44 0,63 0,46 0,16 0,31 0,50 0,77 0,27 0,51 0,29 0,57 0,34 0,34 0,14 0,00  
Fonte: Dados gerados pelo Statgraphics Centurion XVI 
  

De acordo com a tabela 12, existem duas diferenças significativas na LS. Os setores 

Máquinas Industriais e Alimentos e Bebidas, e a outra diferença entre os setores Veículos e 

Peças. Destaca-se que o setor Máquinas Industriais teve a maior média, enquanto que 

Alimentos e Bebidas e Veículos e Peças tiveram médias menores. Por outro lado, os demais 

setores não apresentaram diferenças significativas de médias com a variável de liquidez 

tradicional. Percebe-se que não se rejeita a hipótese nula. Vale ressaltar que os resultados 

apurados na tabela acima para o teste de Tukey, são semelhantes aos apresentados por Rojas 

(2009), pois não existem diferenças significativas amostrais entre os índices de liquidez seca 

por meio do teste de Levene e o teste t- de Student.  

A seguir são apresentadas as tabelas 13, 14 e 15 que representam o CDG, NCG e ST. 

Na tabela 13 é apresentada a variável Capital de Giro (CDG). 
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Tabela 13 - Diferenças de Médias da Variável CDG e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,00

Alim. e Bebidas -238.420,0 0,00

Comércio -228.245,0 10.175,2 0,00

Construção -291.982,0 -53.561,9 -63.737,1 0,00

Eletroeletrônicos -134.423,0 103.997,0 93.821,9 157.559,0 0,00

Energia Elétrica 62.152,8 300.573,0 290.398,0 354.135,0 196.576,0 0,00

Minerais não Met 37.888,5 276.308,0 266.133,0 329.870,0 172.311,0 -24.264,3 0,00

Mineração -3.043.980,0 -2.805.560,0 -2.815.730,0 -2.752.000,0 -2.909.560,0 -3.106.130,0 -3.081.870,0 0,00

Máquinas Indust -390.208,0 -151.789,0 -161.964,0 -98.226,6 -255.786,0 -452.361,0 -428.097,0 2.653.770,0 0,00

Papel e Celulose -502.538,0 -264.118,0 -274.293,0 -210.556,0 -368.115,0 -564.691,0 -540.427,0 2.541.440,0 -112.330,0 0,00

Petróleo e Gás -4.884.290,0 -4.645.870,0 -4.656.040,0 -4.592.300,0 -4.749.860,0 -4.946.440,0 -4.922.180,0 -1.840.310,0 -4.494.080,0 -4.381.750,0 0,00

Química -140.061,0 98.358,5 88.183,4 151.920,0 -5.638,6 -202.214,0 -177.950,0 2.903.920,0 250.147,0 362.477,0 4.744.230,0 0,00

Siderur e Metalur -855.762,0 -617.342,0 -627.517,0 -563.780,0 -721.339,0 -917.914,0 -893.650,0 2.188.220,0 -465.553,0 -353.223,0 4.028.530,0 -715.700,0 0,00

Telecomunicações -476.679,0 -238.259,0 -248.434,0 -184.697,0 -342.256,0 -538.832,0 -514.568,0 2.567.300,0 -86.470,7 25.859,0 4.407.610,0 -336.618,0 379.082,0 0,00

Têxtil -102.133,0 136.287,0 126.111,0 189.849,0 32.289,5 -164.286,0 -140.022,0 2.941.850,0 288.075,0 400.405,0 4.782.150,0 37.928,1 753.628,0 374.546,0 0,00

Transp Serviços 1.795,4 240.215,0 230.040,0 293.777,0 136.218,0 -60.357,5 -36.093,2 3.045.770,0 392.004,0 504.334,0 4.886.080,0 141.857,0 857.557,0 478.475,0 103.929,0 0,00

Veículos e Peças 1.696,6 240.116,0 229.941,0 293.678,0 136.119,0 -60.456,3 -36.192,0 3.045.680,0 391.905,0 504.235,0 4.885.980,0 141.758,0 857.458,0 478.376,0 103.830,0 -98,82 0,00

Fonte: Dados gerados pelo Statgraphics Centurion XVI. 

 

Na tabela 14 são apresentados os valores das médias de variações da variável Necessidade de Capital de Giro (NCG).  
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Tabela 14 – Diferenças de Médias da Variável NCG e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,0

Alim. e Bebidas -248.631,0 0,0

Comércio -218.699,0 29.932,2 0,0

Construção -297.888,0 -49.256,9 -79.189,1 0,0

Eletroeletrônicos -160.535,0 88.095,5 58.163,3 137.352,0 0,0

Energia Elétrica -207.626,0 41.005,0 11.072,8 90.261,9 -47.090,5 0,0

Minerais não Met 5.070,6 253.701,0 223.769,0 302.958,0 165.606,0 212.696,0 0,0

Mineração -2.786.240,0 -2.537.610,0 -2.567.540,0 -2.488.350,0 -2.625.700,0 -2.578.610,0 -2.791.310,0 0,0

Máquinas Indust -274.878,0 -26.247,0 -56.179,2 23.009,9 -114.342,0 -67.252,0 -279.948,0 2.511.360,0 0,0

Papel e Celulose -310.416,0 -61.785,1 -91.717,3 -12.528,2 -149.881,0 -102.790,0 -315.486,0 2.475.820,0 -35.538,1 0,0

Petróleo e Gás -2.183.100,0 -1.934.470,0 -1.964.400,0 -1.885.210,0 -2.022.560,0 -1.975.470,0 -2.188.170,0 603.143,0 -1.908.220,0 -1.872.680,0 0,0

Química -86.724,7 161.906,0 131.974,0 211.163,0 73.810,5 120.901,0 -91.795,3 2.699.520,0 188.153,0 223.691,0 2.096.370,0 0,0

Siderur e Metalur -1.035.050,0 -786.420,0 -816.352,0 -737.163,0 -874.516,0 -827.425,0 -1.040.120,0 1.751.190,0 -760.173,0 -724.635,0 1.148.050,0 -948.326,0 0,0

Telecomunicações -268.857,0 -20.226,0 -50.158,2 29.030,9 -108.321,0 -61.231,0 -273.927,0 2.517.380,0 6.021,0 41.559,1 1.914.240,0 -182.132,0 766.194,0 0,0

Têxtil -147.147,0 101.484,0 71.551,8 150.741,0 13.388,5 60.479,0 -152.217,0 2.639.090,0 127.731,0 163.269,0 2.035.950,0 -60.422,0 887.904,0 121.710,0 0,0

Transp Serviços 144.897,0 393.528,0 363.596,0 442.785,0 305.432,0 352.523,0 139.827,0 2.931.140,0 419.775,0 455.313,0 2.327.990,0 231.622,0 1.179.950,0 413.754,0 292.044,0 0,0

Veículos e Peças -57.055,7 191.575,0 161.643,0 240.832,0 103.480,0 150.570,0 -62.126,3 2.729.180,0 217.822,0 253.360,0 2.126.040,0 29.669,0 977.995,0 211.801,0 90.091,0 -201.953,0 0,0  
Fonte: Dados gerados pelo Statgraphics Centurion XVI.  
 

 

Na tabela 15 são apresentados os valores das médias do Saldo de Tesouraria (ST). 
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Tabela 15 - Diferenças de Médias da Variável ST e Significância do Teste de Tukey 
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Agro e Pesca 0,0

Alim. e Bebidas 102.443,0 0,0

Comércio -1.640,6 -104.083,0 0,0

Construção 15.794,9 -86.647,6 17.435,5 0,0

Eletroeletrônicos 26.112,5 -76.330,1 27.753,0 10.317,5 0,0

Energia Elétrica 251.483,0 149.040,0 253.123,0 235.688,0 225.370,0 0,0

Minerais não Met 32.818,1 -69.624,5 34.458,6 17.023,2 6.705,6 -218.665,0 0,0

Mineração -257.739,0 -360.182,0 -256.099,0 -273.534,0 -283.852,0 -509.222,0 -290.557,0 0,0

Máquinas Indust -115.331,0 -217.773,0 -113.690,0 -131.126,0 -141.443,0 -366.814,0 -148.149,0 142.409,0 0,0

Papel e Celulose -192.122,0 -294.565,0 -190.482,0 -207.917,0 -218.235,0 -443.605,0 -224.940,0 65.617,1 -76.791,5 0,0

Petróleo e Gás -2.701.190,0 -2.803.630,0 -2.699.550,0 -2.716.980,0 -2.727.300,0 -2.952.670,0 -2.734.010,0 -2.443.450,0 -2.585.860,0 -2.509.070,0 0,0

Química -108.291,0 -210.733,0 -106.650,0 -124.086,0 -134.403,0 -359.774,0 -141.109,0 149.448,0 7.039,9 83.831,4 2.592.900,0 0,0

Siderur e Metalur 67.654,6 -34.787,9 69.295,2 51.859,7 41.542,2 -183.828,0 34.836,5 325.394,0 182.985,0 259.777,0 2.768.840,0 175.946,0 0,0

Telecomunicações -146.389,0 -248.831,0 -144.748,0 -162.184,0 -172.501,0 -397.872,0 -179.207,0 111.351,0 -31.058,0 45.733,5 2.554.800,0 -38.097,9 -214.043,0 0,0

Têxtil 39.274,4 -63.168,2 40.914,9 23.479,5 13.161,9 -212.209,0 6.456,3 297.014,0 154.605,0 231.397,0 2.740.460,0 147.565,0 -28.380,3 185.663,0 0,0

Transp Serviços -161.355,0 -263.798,0 -159.715,0 -177.150,0 -187.468,0 -412.838,0 -194.173,0 96.384,1 -46.024,5 30.767,0 2.539.830,0 -53.064,4 -229.010,0 -14.966,5 -200.630,0 0,0

Veículos e Peças 72.447,5 -29.995,1 74.088,0 56.652,5 46.335,0 -179.035,0 39.629,4 330.187,0 187.778,0 264.570,0 2.773.640,0 180.738,0 4.792,8 218.836,0 33.173,1 233.803,0 0,00  
Fonte: Dados gerados pelo Statgraphics Centurion XVI.  
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Na variável CDG, apresentadas na tabela 13 existem dois grupos distintos “Mineração 

e Petróleo e Gás”, os quais tiveram médias acima dos demais, estes setores são diferentes de 

todos os outros ao nível de significância de 0,05, mas não são diferentes entre si. Também na 

tabela 13, o teste de Tukey apontou que os setores de Química, Siderurgia e Metalurgia, 

Telecomunicações, Têxtil, Transporte e Serviços e Veículos e Peças diferem pelo menos de 

Petróleo e Gás. Outros setores como Máquinas Industriais, Papel e Celulose, Química, 

Siderurgia e Metalurgia, Telecomunicações, Têxtil, Transporte e Serviços e Veículos e Peças 

diferem de Mineração. 

Com relação à variável NCG na tabela 14, é possível afirmar que também os setores 

de Mineração e Petróleo e Gás apresentam diferenças significativas entre os demais setores. 

Além disso, Siderurgia e Metalurgia diferem de Transporte e Serviços e Veículos e Peças. Há 

diferenças de médias em Minerais não Metais 

Ainda na tabela 14, foi possível verificar que o setor com média menor, como Agro e 

Pesca, difere de alguns setores entre os quais: Mineração, Petróleo e Gás, Siderurgia e 

Metalurgia. Em observação aos setores que apresentaram médias positivas na NCG nas 

ocorrências foram Minerais Mineração, Petróleo e Gás e Siderurgia, Metalurgia e 

Telecomunicações, enquanto os demais setores apresentaram mudanças no sinal nas 

respectivas médias. 

Em relação a variável ST, apresentada na tabela 15, apenas o setor de Petróleo e Gás  

apresenta diferença significativa dos demais setores ao nível de significância de 0,05, sem 

exceções, nos demais setores não se diferenciam entre si. Por outro lado, o setor que 

apresentou média positiva no ST foi Energia Elétrica. Já os demais setores, apresentaram 

variações de sinais nas respectivas médias entre positivo e negativo. É possível afirmar que o 

teste de Tukey foi significativo para confirmar que as médias de um ou mais setores com as 

variáveis CDG, NCG e ST do capital de giro são diferentes indicando a aceitação da hipótese 

alternativa H1. 

Em linhas gerais, não foi possível identificar diferenças significativas entre a 

rentabilidade e o retorno econômico nos setores de análise. Mas, os testes de ANOVA e de 

Tukey confirmaram a rejeição da hipótese H0, e apontam que as médias das variáveis LC, LS, 

CDG, NCG e ST são diferentes pelo menos entre um ou mais setores conforme citados 

anteriormente. Assim sendo, os resultados dessa análise possuem alguma semelhança com os 

trabalhos que Filbeck e Krueger (2005) e Gupta e Huefner (1972) encontraram diferenças 

significativas entre as indústrias nos indicadores financeiros. Filbeck e Krueger (2005) 

apontam que o teste de ANOVA, identificou diferenças relevantes entre as indústrias com 
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relação às medidas de capital de giro entre os 26 setores. Eljelly (2004) ao analisar a relação da 

rentabilidade e liquidez nos setores Agrícola, Industrial e de Serviços, descobriu que existe 

variação significativa entre as indústrias que compõe os setores econômicos no quê diz 

respeito a medida de liquidez. As regressões nos setores mostram padrões diferentes na 

Agricultura e na Indústria. No setor de Serviços a diferença da disponibilidade de caixa foi 

pequena. Segundo Eljelly (2004), dentro de cada setor, as empresas de grande porte, são mais 

capazes de tolerar falhas de disponibilidade de caixa do que as empresas de menor porte. 

Silva e Ferreira (2006) descobriram por meio da análise discriminante que existem diferenças 

significativas entre alguns índices financeiros de empresas que criam valor e as empresas que 

destroem valor. Neste caso, a análise apontou o ILG, MLL e índice capacidade geração de 

lucros (ICGL) em empresas que criam valor em uma amostra de empresas não financeiras.  

De maneira geral, outros estudos como os de Fonseca (2009), que encontrou 

diferenças significativas em pelo menos uma das variáveis de estrutura de balanço do modelo 

dinâmico, é diferente do ROE. Rojas (2009) afirma que existem diferenças significativas entre 

as amostra dos índices de liquidez corrente dos países em estudo, Brasil e Peru. Nogueira 

(2008) afirma que não há diferenças significativas nas relações entre as variáveis 

independentes e dependentes. Em contrapartida, Bezerra, Silva e Dieng (2010) não 

identificaram diferenças nas médias da medida de capital de giro que foi representado por 

Capital Circulante Líquido (CCL) e Lucro Residual (LR), uma métrica que representa o valor 

do acionista.  

 Em linhas gerais, o setor pode ser influenciado por características financeiras de cada 

empresa como a política de capital de giro, a qual pode induzir um desempenho melhor ou 

pior e afetar os lucros das empresas e, assim, possibilitar uma melhor percepção a partir dos 

valores encontrados nas variáveis. 

 

4.5 Análise de Correlação de Pearson 

 

Nessa sessão são apresentadas as análises de correlação de Pearson para determinar se 

há relacionamento significativo entre as variáveis de análise, ou ainda, apresenta uma análise 

preliminar da grandeza das relações lineares com as variáveis. A tabela 16 apresenta as 

correlações de Pearson com todas as variáveis pela média dos onze anos de análise. As 

demais correlações efetuadas ano a ano estão no apêndice B e podem responder as hipóteses 

deste estudo. 
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  Tabela 16 - Correlação das Variáveis na Média dos Onze Anos   

Média Anos ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 

RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,004* 0,144 0,004* 1,000 
LS 0,002* 0,057** 0,002* <0,001* 1,000 

CDG 0,020** 0,369 0,031** <0,001* 0,002* 1,000 
NCG 0,029** 0,025** 0,040** 0,004* 0,154 <0,001* 1,000 

ST 0,127 0,470 0,188 0,001* <0,001* <0,001* 0,762 1,000 
LN AT <0,001* <0,001* <0,001* 0,249 0,711 <0,001* <0,001* 0,207 1,000 

LN RLO <0,001* <0,001* <0,001* 0,385 0,834 <0,001* <0,001* 0,102 <0,001* 
  Nível de significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
  Fonte: Dados gerados no SPSS V17, Minitab 16. 
 

A seguir é apresentada a primeira hipótese deste estudo que trata da análise de 

correlação entre as variáveis dos modelos tradicional e dinâmico do capital de giro. 

 

4.5.1 Relação Modelo Tradicional e Modelo Dinâmico do Capital de Giro 

 

Com a finalidade de responder a primeira hipótese, foram analisadas as tabelas de 

correlações ano a ano (apêndice B), como também pela média, conforme tabela 16. 

Relembrando a hipótese H1: Os indicadores tradicionais da contabilidade e as 

variáveis do modelo dinâmico do capital de giro não possuem diferenças no conteúdo de 

informação. 

De acordo com a tabela 16 pela média dos 11 anos, as análises de correlações apontam 

que há associação positiva entre LC=AC/PC com CDG=AC-PC, NCG=ACO-PCO e ST=AEr-

PEr porém com baixos valores de correlação. Na análise foi observado o maior valor entre 

LC com CDG em 30,2%. Também a variável LS=(AC-Est)/PC relacionou-se positivamente 

com o CDG em 23,3% e ST 26,9%, mas ambos com valor ruim.  

Na análise ano a ano, no período de 2000 e 2001, as variáveis LC e LS relacionaram 

diretamente com o CDG e ST, a correlação foi regular no ano de 2000, com o valor de 42% 

entre LC e CDG. Na relação entre LS com CDG, o máximo valor encontrado foi de 45,30%. 

Com relação ao ano de 2001 o maior valor da correlação foi observado entre a LC e CDG em 

38,20%, e a LS com CDG em 36,50% (apêndice B). 

Em 2002 e 2003 a correlação foi significativa entre LC e LS com CDG e ST, tendo o 

maior valor obtido entre LC e CDG em 42,10% no ano de 2002, considerada regular, 

enquanto o menor valor foi entre a LS com ST em 2003, considerada muito baixa. 
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Nos anos de 2004 e 2005, também foi possível estabelecer uma relação entre as 

variáveis LC e LS com CDG e ST. Os valores das correlações foram baixos, uma vez que o 

maior valor foi em 2004, entre LC e ST em 31,90%, o menor valor foi em 2005 entre LC e 

CDG (apêndice B). 

No período de 2006 e 2007 houve correlação entre a LC com CDG, NCG e ST, mas 

esta foi considerada fraca do ponto de vista estatístico, já que o maior valor em 2007 foi entre 

a LC e CDG em 31,70%. Com relação a LS, relacionou-se positivamente, em 2006, com 

CDG, NCG e ST, porém em 2007 a LS se relacionou apenas com CDG e ST, também 

considerada fraca. O maior valor da correlação foi em 2007, entre LS com ST em 36,20% 

(apêndice B). 

Em relação aos anos de 2008 e 2009 a correlação foi significativa entre as variáveis de 

liquidez tradicional com as do modelo dinâmico do capital de giro, porém considerada 

estatisticamente ruim. Nestes períodos o maior valor da correlação foi em 33,80% no ano de 

2009, entre LC e CDG. 

Por fim, no ano de 2010 também foi constatado uma correlação significativa entre a 

LC com o CDG em 39,50%, e LC com NCG ao valor em 35%, estatisticamente considerada 

ruim. Por outro lado, a variável LS se correlacionou positivamente com as três variáveis do 

modelo dinâmico do capital de giro. Os valores das correlações foram em LS x CDG=31,5%; 

LS x NCG=25,1% e LS x ST=19,5% (apêndice B). 

De maneira geral, as correlações entre as variáveis do modelo tradicional e dinâmico 

do capital de giro foram significativas ao nível de 1% e 5%. Na maioria dos períodos de 

análises os valores das correlações foram fracos, com exceção nos anos de 2000 e 2002, em 

que a correlação foi regular entre a LC e LS com o CDG, e entre LC e LS com o CDG apenas 

no ano 2000. As variáveis CDG e ST se relacionaram diretamente com os índices tradicionais 

em todos os períodos e média da série. A única variável do modelo dinâmico que menos se 

relacionou com o modelo tradicional foi a NCG. Só foi possível uma relação entre a LC e LS 

com a NCG a partir de 2006 a 2010 e média da série, porém as correlações foram fracas. 

Com base nos resultados acima, conclui-se que, tanto os indicadores tradicionais como 

dinâmicos do capital de giro, não são iguais para medir o desempenho financeiro da firma. 

Isso demonstra que os resultados das análises de correlações para esta base são diferentes do 

estudo de Silva et al. (2012), que encontraram altas correlações entre os modelos tradicional e 

o dinâmico do capital de giro em todos os anos, ou seja, em 10 anos de análise. O menor valor 

da correlação que Silva et al. (2012) encontraram foi de 74,94%, e o maior valor foi de 
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99,78%, ou seja, as correlações foram superiores a 90% de maneira que os dois modelos de 

análise financeira possuem o mesmo nível informacional.  

Outros estudos como os de Mesquita (2008) e Rojas (2009), afirmam que as medidas 

de análise financeiras se mostram iguais para avaliar a situação financeira das empresas. Filho 

(2011) não identificou divergências nos resultados das medidas de análise tradicional e 

dinâmica do capital de giro, no que diz respeito à solidez financeira das empresas, ou seja, os 

modelos de análise são iguais. Em contraste, Braga (1991), Theiss Júnior e Wilhelm (2000) e 

Alves e Aranha (2007) afirmam a existência de diferenças entre os modelos de análise para 

avaliar a performance financeira da empresa.   

O objetivo a seguir é verificar a relação entre a liquidez e a rentabilidade por meio da 

análise de correlação. 

 

4.5.2 Relação entre o Modelo Tradicional da Liquidez e a Rentabilidade 

 

Para responder a hipótese H2 foram simuladas as correlações ano-a-ano e também pela 

média da série (2000-2010), conforme a tabela 16 de média geral e as demais no apêndice B. 

Ressaltando a segunda hipótese, H2: Existe relação negativa entre os indicadores de liquidez 

do modelo tradicional do capital de giro com a rentabilidade.  

As análises de correlações foram significativas entre a rentabilidade e liquidez 

tradicional, porém em alguns períodos a correlação não foi significativa, além do mais, houve 

variações do sinal entre rentabilidade com as variáveis de liquidez, conforme segue: 

O ROE se relacionou positivamente com a LC e LS nos anos de 2000 a 2004 e com a 

média dos anos. O maior valor da correlação foi em 2002 com a variável LC em 30,1%, e o 

menor valor com a mesma variável foi de 21,0% no ano de 2001. Já o maior valor para ROE e 

LS aconteceu em 2002 com 28,6% e menor valor da correlação foi com a média dos 11 anos 

em 23,2%, conforme tabela 16 e apêndice B. 

Por outro lado, foi encontrada uma relação inversa entre o ROE e LC, apenas em 

2007. Isto demonstra que a medida que uma empresa tem mais liquidez em seus ativos, menor 

será a rentabilidade, configurando a teoria do trade-off. Concordando com os apontamentos 

de Shin e Soenen (1998), se uma empresa possuir muita liquidez, consequentemente afetará a 

rentabilidade.  

Vale destacar que o sinal da variável oscilou pelo menos em um período, no entanto, 

outros estudos encontraram correlações positivas e negativas durante os períodos de análises 
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como Pimentel, Braga e Casa Nova (2005), Vishnani e Shar (2007), Albuquerque e Matias 

(2010), Koshio e Nakamura (2011) e Niresh (2012). 

Com relação ao ROAOp a correlação foi positiva apenas com a LC no ano de 2000, 

mas com valor de 24,70%, considerada fraca. Já nos períodos seguintes, o relacionamento 

entre ROAOp foi com LC e LS, também positivo em 2001 a 2004 e 2008 (apêndice B). O 

maior valor da correlação foi em 2004 com a LC em 40,9% e LS com 30,4%. Por outro lado, 

o ROAOp relacionou-se apenas com a LS em 2006, 2009 e média dos 11 anos, mas com 

valores muito baixos entre 14,40% a 15,20%. Assim sendo, pode-se dizer que nesta análise os 

resultados possuem algumas semelhanças com os estudos de Silveira (2006), Vishnani e Shar 

(2007), Pimentel (2008), Azam e Haider (2011) e Pimentel e Lima (2011), os quais também 

encontraram relações positivas entre a liquidez e a rentabilidade. 

Por fim, apenas nos anos de 2005, 2006, 2008 e 2009 as correlações não foram 

significativas entre o ROE e as variáveis LC e LS, como também para o ROAOp em 2005, 

2007 e 2010 (apêndice B). Observa-se que também Albuquerque e Matias (2010) não 

identificaram correlação significativa em alguns períodos de suas análises.  

A seguir são apresentadas as análises de correlações com a intenção de responder à 

hipótese três.  

 

4.5.3 Relação entre a Liquidez do Modelo Dinâmico do Capital de Giro e a Rentabilidade 

 

Para responder a terceira hipótese deste estudo utilizaram-se as tabelas de correlações 

no apêndice B e a tabela 16 da média geral dos onze anos. 

A hipótese três é: Existe uma associação negativa entre liquidez mensurada pelas 

variáveis do modelo dinâmico do capital de giro e a rentabilidade da empresa. 

As correlações foram significativas e positivas entre o ROE com o CDG nos seguintes 

períodos: 2000, 2002 a 2006 e 2008 e na média dos 11 anos. Neste caso, os valores das 

correlações entre o ROE e CDG oscilaram entre 13,80% a 27,60% considerados fracos. 

Também o ROAOp se relacionou positivamente com o CDG nos períodos de 2000, 2002, 

2004, 2005, 2006 e 2008, porém, com valores fracos, em que o menor valor da correlação 

aconteceu em 2002 com 17,70% e maior valor obtido foi em 2004, com 29,80% (tabela 16 e 

apêndice B). 

De acordo com os resultados analisados das correlações, é possível inferir que quanto 

maior o capital de giro, maior será a probabilidade de aumentar o retorno operacional, assim 

também acontece com a necessidade de capital de giro, maior será o lucro operacional. Os 



106 

 

 

efeitos positivos e negativos de capital de giro evidenciam que as decisões do CDG devem ser 

bem administradas, pois envolvem um trade-off entre a liquidez e a rentabilidade.  

Também o ROE se correlacionou positivamente com a NCG entre 2005 e 2006 e a 

média dos 11 anos. Os valores das correlações foram fracos e o menor valor foi de 13,60%, já 

o maior valor obtido nos períodos foi de 25,90%, considerado estatisticamente fraco. Já o 

ROAOp se relacionou com a NCG apenas em 2000, 2004, 2005 e 2006, na qual o menor 

valor foi em 17% pela média da série, enquanto que o maior valor foi de 32,40% em 2005 

(apêndice B). Tal fato revela que, quanto maiores forem as fontes de passivos operacionais, 

maior será a rentabilidade operacional da empresa, caso o capital de giro seja suficiente para 

financiar o giro desta. Por outro lado, se houver aumento da NCG pode gerar uma carência de 

recursos para financiamento das necessidades operacionais e prejudicará a solvência da 

empresa se houver excesso de estoques, o que poderá desvalorizar a organização prejudicando 

a rentabilidade, principalmente se o capital de giro não for administrado a níveis suficientes 

para cobrir as operações no período. 

Observando a variável ST, nota-se que esta foi a que menos se relacionou com a 

rentabilidade medida pelo ROE e ROAOp em praticamente quase todos os períodos. Porém, 

em 2002, o ST se relacionou positivamente com o ROE ao valor de 15,60%, considerado 

extremamente baixo (apêndice B). De maneira similar, Perobelli, Pereira e David (2006) 

argumentam em seu estudo que a variável ST linear não foi estatisticamente significante, 

talvez pela relação quadrática desse indicador com a rentabilidade. Já, Paixão et al. (2008) 

encontraram uma relação direta positiva entre o ST com a lucratividade ROE, ROA e ROI, 

porém a amostra se limitou ao setor comercial em dez empresas. 

Também para esta análise a correlação não foi significativa nos períodos de 2001, 

2007, 2009 e 2010. De forma semelhante, Marques e Braga (1995) não identificaram o 

relacionamento entre a liquidez e rentabilidade. O estudo de Marques e Braga (1995) foi com 

uma amostra reduzida em 6 empresas. Sato (2007) também não observou uma relação direta 

entre a liquidez sob a ótica do modelo dinâmico do capital de giro e os indicadores de 

rentabilidade de maneira geral, porém encontrou seis empresas que apresentaram elevados 

indicadores de liquidez, como também de rentabilidade. Silva (2009) encontrou ausência de 

qualquer relação entre as variáveis do modelo de Fleuriet com os indicadores de rentabilidade.             

Melo e Coutinho (2007) descartam a hipótese da existência da relação de casualidade 

em duas vias entre rentabilidade e solvência para a amostra selecionada, na qual os resultados 

da estatística F no modelo apresentaram o coeficiente de determinação R² = 4%, considerado 

muito baixo pelos autores. Fonseca (2009) identificou uma relação significativa entre a 
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Estrutura de Balanço (EB) do Modelo de Fleuriet com o ROE das empresas em -0,0068. E 

quando foi considerado o setor, ocorreu ajuste no setor Siderurgia e Metalurgia entre a EB 

com o ROE, o qual se mostrou significativo com relação negativa.  

A seguir são apresentadas as análises de correlações que procuram responder a quarta 

hipótese de pesquisa. 

 

4.5.4 Relação entre o Retorno Econômico e as Medidas de Desempenho Tradicionais 

 

Para responder a quarta hipótese que trata da agregação de valor, foi utilizado o RE, 

uma medida similar ao EVA®. Os valores das análises de correlações podem ser observados 

nas tabelas constantes no apêndice B e tabela 16, pela média dos onze anos. 

A hipótese quatro é: Existe relação positiva entre o Retorno Econômico (RE) e as 

medidas de desempenho tradicionais como LC e LS no desempenho econômico da firma.  

O retorno econômico (RE) se relacionou positivamente com a liquidez, LC e LS, nos 

seguintes períodos (2000 a 2004) e com a média dos 11 anos, de acordo com a tabela 16 e 

apêndice B. O menor valor da correlação foi entre o RE e LC em 21,20% no ano de 2001, e o 

maior valor com a mesma variável de liquidez foi 30,10% em 2002. Com relação a variável 

LS, a menor correlação foi 22,90% em 2004, já a maior correlação para a LS foi 28,70%. 

Vale destacar que estatisticamente ambos os valores das correlações foram fracas entre RE 

com LC e LS.  

Esta relação indica que a liquidez contribui positivamente para a geração de valor ao 

acionista, ou seja, quanto maior a liquidez, maior será a probabilidade de agregação de valor 

ao acionista. Ressalta-se que resultados desta parte corroboram o estudo de Corrêa (2012), 

que utilizou o EVA® como variável de valor e identificou uma relação positiva entre 

indicadores de liquidez LS, LG, LI e demais índices com a geração de valor EVA®. Já 

Ogundipe, Idowu e Ogundipe (2012) utilizaram o Q de Tobin para representar a medida de 

valor das empresas e como medida de liquidez do capital de giro o Ciclo de Conversão de 

Caixa (CCC). Os resultados confirmaram uma relação positiva, mas os autores esclarecem 

que, ao reduzir o CCC a níveis aceitáveis, são maximizados o lucro e o valor de mercado da 

empresa.  

Por outro lado, foi encontrada uma baixa correlação entre o RE e LC em 2007 com 

sinal negativo. Isso indica que quanto maior for a liquidez da empresa, menor será o valor do 

RE, embora a manutenção da liquidez seja importante para fazer frente às obrigações de curto 

prazo. No entanto, uma liquidez alta poderá contribuir para destruição de valor do acionista se 
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não for gerenciada de maneira eficiente. Este resultado se adiciona aos estudos de Silva e 

Ferreira (2006), Silva, Ferreira e Calegario (2009) e Medeiros (2012), os quais apontam que 

índices elevados de liquidez, podem levar à destruição de valor ao acionista. Já Bolek e 

Wolski (2012) e Bolek, Kacprzyk e Wolski (2012) relacionaram o EVA® e o CCC, e 

constataram uma relação inversa entre as medidas, chegando à conclusão de que quanto 

menor for o CCC, maior é o EVA®. Em outro estudo, Mohamad e Saad (2010) e Alam et al. 

(2011) encontraram associações negativas entre as variáveis de capital de giro e o valor de 

mercado mensurado pelo Q de Tobin.  

Como indicam Kieschnick, LaPlante e Moussawi (2008) e Mohamad e Saad (2010), o 

bom gerenciamento do capital de giro contribui para agregação de valor da empresa e deve 

fazer parte do pensamento estratégico e operacional da empresa. Já Shin e Soenen (1998), 

Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Gill, Biger e Mathur (2010), Chatterjee (2010) e 

Mathuva (2010), argumentam que o gestor pode criar valor para seus acionistas por meio da 

redução do número de dias de contas a receber e aumentar seus estoques a um nível razoável, 

ou através da redução do CCC a um nível mínimo possível. 

Por fim, as análises de correlações não foram significativas para determinar as 

relações entre a liquidez tradicional e a medida de valor nos seguintes períodos (2005, 2006, 

2008, 2009 e 2010). 

A seguir é apresentada a última hipótese deste estudo que tem como objetivo verificar 

a relação entre as medidas de liquidez do modelo dinâmico do capital de giro com o retorno 

econômico. 

 

4.5.5 Relação entre o Modelo Dinâmico do Capital de giro e o Retorno Econômico 

  

Com a finalidade de responder a quinta hipótese, foram utilizados os dados das tabelas 

de correlações ano a ano no apêndice B e também pela média dos onze anos na tabela 16.  

Esclarecendo, a quinta hipótese: Existe relação positiva entre o modelo dinâmico do 

capital de giro e a medida de Retorno Econômico (RE) na criação de valor para o acionista.   

As correlações foram significativas a níveis de 1% e 5%, havendo apenas em dois 

períodos ao nível de 10% de significância entre o RE e modelo dinâmico do capital de giro, 

nos seguintes períodos: 2000, 2002 a 2005, 2008 e média dos 11 anos (tabela 16 e apêndice 

B). Entretanto os valores das correlações entre o RE e o CDG foram fracos e oscilaram entre 

14,10% a 27,70%. Isto significa que as empresas que procuram manter um nível adequado de 

capital de giro maximizam o seu valor, como trata Shin e Soenen, (1998), Deloof, (2003), 
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Afza e Nazir, (2007), Raheman e Nasr, (2007), Garcia-Teruel e Martinez-Solano (2007), 

Mesquita, (2008) e Erasmus (2010). Pode-se inferir que a relação entre capital de giro e 

retorno econômico indica que um aumento do capital de giro assegura a liquidez das 

empresas, também contribui para a percepção do mercado de capitais. Oliveira e Braga (2004) 

encontraram uma relação positiva entre o CDG e a medida de valor EVA®. Para Oliveira e 

Braga (2004) se a empresa manter o CDG positivo, mas não exageradamente elevado, e a 

NCG negativa, haverá incremento de valor agregado. 

A NCG se relacionou também com o RE, porém foi apenas em 2005 e média geral da 

série. Neste caso, o maior valor da correlação foi possível em 2005 entre RE e NCG = 23% e 

15,70% pela média geral dos 11 anos, conforme tabela 16 e apêndice B. 

Com relação a variável ST, observa-se que foi a que menos se relacionou com o RE 

em praticamente quase todos os períodos da análise. Porém, só foi possível estabelecer uma 

relação e positiva em 2002, mas o valor foi muito baixo e ficou em 15,80%. Assim, na 

medida em que a liquidez mensurada pelo ST aumenta, o retorno econômico também aumenta 

e vice versa. 

De maneira geral, pelo menos uma das variáveis do modelo dinâmico do capital se 

relacionou com o retorno econômico em 6 períodos e na média dos 11 anos. Os estudos 

anteriores como Gräbin (2005), que descobriu que o CDG e a NCG possuem uma relação 

significativa com o EVA®, vale ressaltar que o estudo de Gräbin foi limitado em um grupo de 

cooperativas agrícolas. Coscarelli (2008) observou em seu estudo que as variáveis do modelo 

dinâmico de Fleuriet apresentaram efeitos no EVA®. Vieira e Bueno (2008) investigaram o 

setor de energia elétrica e constataram que a NCG apresentou uma correlação de -0,3375; o 

CDG com 0,3576, ambas as correlações baixas, e o ST com 0,5291, considerada moderada 

com o EVA®. As conclusões apontaram que as empresas praticamente não foram capazes de 

adicionar valor aos seus acionistas, sendo que somente nos últimos anos apresentaram criação 

de valor para os seus acionistas.  

Já Bezerra, Silva e Dieng (2010) não encontraram uma relação entre o Capital 

Circulante Líquido (CCL) e as medidas de valor representadas por Lucro Residual (LR) e 

Lucro Operacional Líquido após Impostos (NOPAT). Pires, Panhoca e Bandeira (2010) 

também não encontraram relações entre as variáveis do modelo dinâmico com a medida de 

valor EVA® e não afirmam se as empresas criaram ou destruíram o valor econômico 

agregado. O estudo ficou restrito apenas ao setor calçadista e em três períodos. 

No que diz respeito ao tamanho da empresa (LNAT e LNROL), embora não faça parte 

do objetivo deste estudo, permite-se fazer as seguintes conclusões:  
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A liquidez tradicional se relacionou negativamente com o tamanho da empresa entre 

os anos de 2000 a 2003. Já a liquidez mensurada pelo ST se relacionou negativamente com 

tamanho da empresa entre 2000 a 2004. Sugere que quanto maior for o tamanho da empresa, 

menor será a liquidez. Por outro lado, a liquidez se relacionou positivamente com o tamanho 

da empresa entre 2005 a 2010 e média da série. Isso demonstra que a liquidez aumenta em 

função das receitas operacionais. Koshio e Nakamura (2011) utilizaram diversas variáveis de 

controle, entre as quais está a variação da receita, e identificaram variações no sinal da 

variável com a liquidez. Para estes autores, empresas com rentabilidades maiores têm 

melhores condições de aumentar a liquidez do que as empresas com menores rentabilidades 

em períodos de crise. 

Com relação ao CDG, a relação foi positiva com LNAT e LNROL em 2000 e 2004 a 

2010 e média da série. Conclui que o quando o tamanho da empresa aumenta, levará ao 

aumento do capital de giro. Porém em 2001 e 2002, a relação foi inversa entre o CDG e 

LNAT e LNROL. Conclui que quanto maior for a empresa, menor é capital de giro. Já a NCG 

relacionou positivamente em dez períodos e média da série com o LNAT e LNROL. Quanto 

maior for a empresa, maior é a fonte de recursos operacionais que estão contidos na NCG. 

As variáveis (ROE e ROAOp), relacionaram-se positivamente com as variáveis de 

tamanho da empresa (LNAT e LNRLO) entre 2000, 2005, 2006, 2007, 2010 e média dos 11 

anos (tabela 16 e apêndice B). Isto sugere que quanto maior for o tamanho da empresa maior 

é a rentabilidade e vice-versa. Se LNRLO, que representa a receita da empresa, aumentar a 

partir das atividades operacionais, maior será o desempenho financeiro da firma. Estes 

resultados se adicionam ao estudo de Fonseca (2009), que encontrou relação positiva entre 

LnROB e LnAT com o ROE. Também com Raheman e Nasr (2007), Chatterjee (2010), 

Zubairi (2010) e Hayajneh e Yassine (2011), que identificaram uma correlação positiva entre 

o LnVendas e a rentabilidade. Para estes autores, os gestores podem aumentar a rentabilidade 

ao reduzir o prazo médio de contas a receber, como também o prazo médio de estoques.   

Em relação ao Retorno Econômico, os resultados foram significativos e positivos entre 

o tamanho da firma (LNAT e LNRLO) nos seguintes períodos: 2000, 2003, 2005, 2006, 2007 

e 2010 e média da série. Entretanto, em 2004 e 2009 apenas o LNRLO relacionou-se com o 

RE. Os valores das correlações nestes períodos variaram entre 14,5% a 36,9%, considerados 

muito baixos. Os valores por serem positivos sugerem que o tamanho da empresa pode 

influenciar no retorno do acionista. Isto indica que um aumento no tamanho da empresa 

poderá aumentar o retorno econômico. Fonseca (2009) identificou o tamanho da firma (ROB 

e AT), possui uma relação positiva com o ROE e com a variação do LPA. 
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4.6 Análises de Regressão Linear Múltipla 

 

A correlação é o primeiro passo para uma analise de regressão, em que se tenta criar 

um modelo estatístico para predizer o resultado das variáveis dependentes ROE, ROAOp e 

RE, baseando-se nos resultados das correlações de Pearson, não puderam ser consideradas 

significativas em alguns períodos. Além do mais, os valores das correlações ficaram entre 

moderada e baixa. Mesmo assim foram desenvolvidos os modelos de regressão linear 

múltipla considerando as variáveis explicativas.  

Vale ressaltar, embora já citado anteriormente que o método utilizado para elaborar os 

modelos de regressão foi o “Enter”, que incluiu todas as variáveis explicativas no modelo, 

com a intenção de evitar o risco de em várias regressões não ficar com nenhuma variável. 

Foram utilizados os testes paramétricos, pois estes são testes mais robustos que os testes não 

paramétricos.  

Em praticamente todos os modelos gerados, a variável CDG foi excluída devido à 

colinearidade com exceção de 2003, quando a exclusão foi da NCG. Enfatiza-se que a 

propriedade indica que num conjunto de três ou mais pontos, eles estão posicionados de tal 

forma que se pode traçar uma reta que os contenha. Do mesmo modo, Marques (2002) 

encontrou multicolinearidade com o CDG durante a análise do mesmo modelo com NCG e 

ST. Já Oliveira e Braga (2004) e Carneiro Júnior (2006) não incluíram o ST no modelo por 

apresentar forte correlação com o CDG e a NCG.  

A tabela 17 apresenta os modelos de regressões para as variáveis dependentes com a 

média dos onze anos, as demais tabelas referentes aos períodos de 2000 a 2010 estão 

exemplificadas no apêndice C, que são a base para as respostas das hipóteses desta pesquisa. 

 

        Tabela 17 - Regressão de ROE / ROAOp / RE na Média dos Onze Anos 

Média Anos 
ROE – Mod 1 ROAOp – Mod 2 RE – Mod 3 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 
Constante -8,15 0,063 5,33 <0,001 -9,03 0,037 

LC -2,59 0,596 -1,15 0,369 -2,13 0,662 
 LS 12,54 0,068*** 2,91 0,105 11,92 0,080*** 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 6,85E-06 0,050** 1,72E-06 0,060*** 6,21E-06 0,074*** 
ST 1,40E-06 0,796 -6,75E-07 0,634 5,64E-07 0,917 
R2 8,60% 4,80% 8,10% 

ANOVA 0,006 0,094 0,008 
          Nível de significância 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
          Fonte: Dados gerados no SPSS V17, Minitab 16. 
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Como se observa na tabela 17, que apresenta a média geral da série (2000-2010), o 

coeficiente de determinação R² foi de 8,6%, o que significa que apenas 8,6% da variação do 

ROE pode ser explicada pelas variáveis LC, LS e NCG inclusas no modelo. Por outro lado, o 

ROAOp pode ser explicado em 4,8% de sua variância com a variável NCG. Por fim, o RE 

pode ser explicado pela LS e NCG em 8,1% de sua variância. Assim sendo os valores de R² 

ficam muito baixos e isso demonstra baixo poder explicativo das variáveis independentes no 

modelo. Segundo Figueiredo Filho e Silva Júnior (2009), valores de R2 entre 1% e 9% são 

apontados como fracos, já entre 16% a 36% são indicados moderados, e acima de 49% fortes.   

De acordo com os resultados da regressão pela média dos 11 anos, conforme tabela 17, 

sugere-se que quanto mais eficiente for a gestão do capital de giro, maior será a liquidez, o 

que permitirá um aumento da rentabilidade, como também do valor econômico da empresa. 

 

4.6.1 Análises das Regressões para Cada Ano 

 

Ao analisar as variáveis dependentes no ano de 2000, observa-se que o coeficiente de 

determinação R² foi de apenas 15,7%. Isso significa que apenas 15,7% da variância do 

ROAOp é explicada pelas variáveis independentes LC, LS, NCG e ST ao nível de 

significância entre 1% e 5%. Percebe-se na equação que os coeficientes da LC, NCG e ST são 

positivos e a LS é negativa. De maneira geral, pode-se dizer que quanto maior for a liquidez 

da empresa, mas que não seja tão alta, maior será o retorno operacional da firma. Quanto ao 

ROE e RE, o modelo não foi significativo na predição da variação das variáveis citadas. 

Em relação aos anos de 2001 e 2002 também é possível observar que apenas o 

ROAOp pode ser explicado em 11,5% de sua variação. Neste caso, a LC se destacou mais do 

que as demais variáveis na predição da rentabilidade operacional. Todavia, o modelo 

apresentou baixo poder da liquidez na explicação da variação da rentabilidade (apêndice C). 

Por outro lado, no ano de 2003, as variáveis explicativas utilizadas no modelo não 

puderam ser consideradas significativas na predição das variáveis dependentes ROE, ROAOp 

e RE. De maneira semelhante, Rocha, Sousa e Luporini (2011) desenvolveram estudos com 

103 empresas com indicadores do capital de giro e LC e não encontraram evidências das 

variáveis para explicar a lucratividade da empresa. 

Em comparação ao ano de 2004 apenas as variáveis LC e NCG, no modelo, foram 

mais robustas para explicar 21,6% da variância do ROAOp, Ainda assim, o valor de R² é 

considerado moderado. Os coeficientes das variáveis foram positivos, o que significa que 

qualquer aumento da liquidez pode contribuir para um aumento da rentabilidade operacional. 
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Neste sentido, Deloof (1998) aponta que empresas que possuem uma liquidez adequada, 

principalmente como geração de caixa, e buscam no ambiente financeiro ativos de menor 

liquidez, geram retornos marginais futuros maiores.  

Assim, montando o modelo deste exemplo, ou seja, para ROAOp em 2004 seria o 

seguinte: ROAOp mod2 =2,68 + 5,19 · LC + 0,64 · LS + 4,19E -06 · NCG -9,86E-07 · ST 

 

Quanto ao ano de 2005 o modelo foi significativo e com destaque para a NCG, mas 

com baixíssimo poder de explicação para ROE, ROAOp, ou seja, pouco significante do ponto 

de vista predição da rentabilidade, como também o retorno econômico. Na equação, o 

coeficiente foi positivo, o que sugere uma gestão mais efetiva da liquidez em especial para a 

NCG que representa os ativos e passivos operacionais (giro) da empresa. Vale destacar que 

uma NCG positiva pode apresentar grande volume de estoques, o que pode levar aos gestores 

a busca por recursos para as operações do período, caso o capital de giro não seja o suficiente 

para financiar o ciclo operacional.  

Em observação o ano de 2006, o modelo foi significativo, porém com baixo poder de 

explicação do ROAOp. O coeficiente de determinação R² ficou em 11,7%, considerado fraco 

para os padrões estatísticos. As variáveis LC, LS e NCG em conjunto explicaram 11,7% da 

variância do ROAOp (apêndice C). Por outro lado, o ROE e ROAOp não puderam ser 

explicados devido ao modelo não ser significativo (apêndice C). Cabe ressaltar que qualquer 

aumento na liquidez pode influenciar em um aumento do ROAOp. Gräbin (2005) analisou os 

setores Agrícola, Pecuária e Agropecuária no total de 51 empresas entre 2001 a 2003. As 

relações encontradas foram significativas entre o EVA®, CDG, NCG e ST e por meio da 

correlação não paramétrica, apresentou variabilidade entre fraca, moderada e bem fraca. 

 No que se refere ao ano de 2007, o modelo é pouco significativo em termos de padrão 

estatístico, demonstrando que a LC e LS juntas conseguem explicar 4,4% da variação do 

ROAOp. O coeficiente do modelo é negativo para a LC e positivo para LS, o que significa 

que uma redução da LC provoca um aumento em ROE, ROAOp e RE. Contrariamente um 

aumento em LS, aumenta o ROE, ROAOp e RE (apêndice C). 

Abordando os períodos de 2008 e 2009, apenas a LS no conjunto foi mais robusta na 

predição do ROAOp, porém este modelo de regressão apresentou um baixo coeficiente de 

determinação R² para os padrões estatísticos. Por outro lado, o modelo não é significativo para 

explicar a variância das variáveis resposta de ROE, ROAOp e RE no ano de 2010, o R² e 

ANOVA ficaram muito abaixo dificultando a criação de bons modelos.  
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Considerando os períodos analisados, os resultados da maioria dos modelos de 

regressão não foram tão significativos, o valor de R² ficou baixo, indicando que a variância 

das variáveis dependentes é pouco influenciada pelas variáveis explicativas. Devido as baixas 

correlações em alguns períodos não foi possível a criação de modelos mais robustos, ou seja, 

melhores de capacidades preditivas na regressão linear.  

Outro aspecto observado nas análises foi que a liquidez se relacionou positivamente 

com a rentabilidade e a métrica de valor RE. Assim, os resultados foram contrários às 

hipóteses dois e três da presente pesquisa, no que se refere a relação entre a liquidez e 

rentabilidade, além de serem contrários a literatura de finanças. Apesar disso, assemelham-se 

ao estudo de Pimentel (2008), Lima (2010), Koshio e Nakamura (2011) já que ambos 

observaram uma relação positiva entre a liquidez e rentabilidade no médio e longo prazo e 

negativa no subperíodo. Hayajneh e Yassine (2011) também encontraram uma relação 

positiva por meio da regressão entre a liquidez e a medida de rentabilidade ROA. Quayyum 

(2012) apontou em seu estudo que 40% da variação total da rentabilidade da empresa é 

explicada pelo conjunto das variáveis independentes de gestão do capital de giro. Egbide, 

Uwuigbe e Uwalomwa (2013) afirmam que as variáveis independentes de Liquidez Corrente, 

Imediata e Ciclo de Conversão de Caixa inclusas no modelo de regressão explicaram 20,50% 

da variação do Retorno sobre o Capital Empregado (ROCE).  

Ao considerar a variável dependente de valor RE, o modelo foi significativo e parcial, 

(conforme tabela 17 e apêndice C) apresentando-se positivamente na predição, mas com o 

coeficiente de determinação R² foi muito baixo, indicando que a liquidez pode contribuir para 

o desempenho econômico da firma e do acionista, caso os gestores administrem a liquidez a 

níveis aceitáveis, como também reduzam o prazo de contas a receber e estoques. Silva e 

Ferreira (2006) identificaram que 50% da variação do EVA® das empresas que destruíram 

valor pode ser explicado pelo ROE, Cap Ger Lucro, LC, LS e MLO. 

As variáveis que melhor se ajustaram ao modelo foram a LC, LS e NCG na predição 

do RE. Tal fato corrobora as hipóteses quatro e cinco dessa pesquisa, que trata da relação 

positiva entre as variáveis de liquidez tradicional e do modelo dinâmico do capital de giro, e 

se adiciona ao trabalho de Silva e Ferreira (2006), os quais encontraram a LS com sinal 

positivo, indicando relação com a medida de valor EVA®, revelando que a criação de valor 

está relacionada com ativos líquidos. Contrariando tal fato, Marques (2002) que analisou 171 

empresas entre 1999 a 2000 nos setores de Comércio Varejista, Transportes e Veículos e 

Autopeças e conseguiu bons modelos para explicar o EVA®, embora em um ano o ST não 

tenha sido significativo para explicar a variação da variável dependente. Oliveira e Braga 
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(2004) analisaram o setor Varejista e de Transporte e os modelos de análises foram 

significativos, apresentando relacionamento positivo entre as variáveis explicativas e a 

dependente de valor EVA® com um R² ajustado em 82,70%. Por outro lado, Coscarelli (2008) 

afirma que a liquidez tradicional não foi capaz de explicar o valor econômico das empresas, 

mas o ST e as estruturas financeiras do modelo dinâmico impactaram no valor econômico 

agregado da empresa sendo relevantes para explicar o valor para o acionista.  

 

4.6.2 Análises por Setor Econômico 

 

Com a intenção de verificar o comportamento das variáveis dependentes ROE, 

ROAOp e RE, foi executada uma análise segmentada por setores com as todas variáveis 

explicativas incluídas no modelo da regressão linear. Nesta etapa, os resultados gerados foram 

para cada um dos setores separadamente e somente a média dos onze anos, pois fazendo ano a 

ano não haveria massa de dados em níveis interessantes para as análises. No entanto foram 

considerados somente os setores com seis ou mais empresas e totalizando 12. Vale destacar 

que as análises segmentadas por setor não são tão fidedignas, pois existe baixa amostragem. 

Destaca-se que a variável NCG foi excluída dos modelos por colinearidade nos setores 

de Alimentos e Bebidas e Eletroeletrônicos. Da mesma maneira, o CDG foi excluído nos 

setores: Comércio, Construção, Energia Elétrica, Papel e Celulose, Química, Siderurgia e 

Metalurgia, Telecomunicações, Têxtil, Transporte e Serviços e Veículos e Peças. 

A seguir é apresentada a tabela 18 referente ao setor de Comércio. As demais tabelas 

para explicação das análises referente aos outros setores constam no apêndice D.  

 

• Análise no Setor de Comércio 

 
Tabela 18 - Regressão de ROE / ROAOp / RE na média do Setor de Comércio 

Comércio 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 
Constante 0,167 0,005 0,149 

LC 0,674 0,328 0,627 
LS 0,844 0,246 0,867 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,376 0,049 0,362 
ST 0,964 0,846 0,996 
R2 19,00% 66,70% 20,60% 

ANOVA 0,834 0,111 0,809 
   Significância: 0,01; 0,05 e 0,10 
   Fonte: Dados gerados pelo SPSS V17, Minitab 16 
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Dentre as variáveis incluídas no modelo, conforme a tabela 18, destaca-se a NCG que 

foi a mais significativa e positiva na predição do ROAOp no setor do comércio, e que 66,70% 

da variância do ROAOp é explicada pela variação dos índices financeiros. Isso significa que 

caso o capital de giro seja positivo e se mantido em níveis aceitáveis, e uma NCG negativa, 

maior será o desempenho do retorno do ativo operacional das empresas deste setor. 

Bastos et al. (2008) desenvolveram estudos em cinco setores e 40 empresas. Os 

resultados da análise fatorial mostraram que as variáveis EG, LC, LG, MO, ETR e IRNC 

foram as mais relevantes e explicaram 31,88% da variância total no setor comércio. Já a NCG 

e EBTIDA, explicaram 14,73% da variância do setor (comércio). Os indicadores relevantes 

foram LG, LS, LC, ROI e IRNC e os indicadores de liquidez foram os que apresentaram 

características latentes com todos os setores da amostra. 

 

• Análise nos Setores de Alimentos e Bebidas e Construção 

Em relação aos setores de Alimentos e Bebidas como também Construção, os modelos 

não foram significantes, ou seja, não apresentaram bom ajuste para explicar a variação do 

ROE, ROAOp e RE. Os valores de p estão acima dos níveis de significância, isso é 

demonstrado também pelos valores da ANOVA que ficou muito abaixo. (Apêndice D) 

 

• Análise no Setor de Eletroeletrônico 

No setor eletrônico, analisando o modelo como um todo, apenas o CDG apresentou 

melhor ajuste para explicar a variância do ROE e RE no setor. O poder explicativo desse 

modelo foi alto, e indica que 99,80% da variação do ROE e 99,50% do RE podem ser 

explicados pelo capital de giro. Isto sugere que caso as empresas mantenham o capital de giro 

positivo a nível satisfatório e a NCG negativa, melhor será a solvência da mesma, o que 

ocasionará um incremento da rentabilidade, como também do valor agregado para o acionista. 

Raheman e Nasr (2007) e Kieschnick, Laplante e Moussawi (2009) argumentam que é 

possível ter um nível ótimo de capital de giro que maximize o valor da empresa para o 

acionista. 

 

• Análise no Setor de Energia Elétrica 

No setor de Energia Elétrica, nenhuma das variáveis independentes no modelo foram 

significativas para explicar variação do ROE, RE e ROAOp. Todos os valores de R² e 

ANOVA foram muito baixos. Desta maneira, impossibilitou inferir que as empresas neste 

setor tivessem reflexo nos lucros ou agregassem valor. Neste setor, Carneiro Júnior et al. 
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(2007) constataram que o modelo Fleuriet foi significativo para explicar o EVA®. Segundo os 

autores, no subgrupo distribuição de energia elétrica, as variáveis independentes ET/AT, 

NCG/RL, CDG/RL e LL/AT explicaram apenas 39,70% da variável dependente EVA®, no 

subgrupo produção e transmissão de energia elétrica explicou o EVA® em 94%. O estudo 

limitou-se em 94 empresas para produção e transmissão, e 45 empresas para distribuição, 

entre 2000 a 2004. 

Este setor é formado por de empresas de economia mista, estatais, ente outras, e 

representa 20 empresas. Foi classificado como o único setor em situação financeira péssima 

pela média geral conforme as estruturas do modelo de Fleuriet. Com isso foram identificados 

os seguintes tipos de empresas quanto às estruturas financeiras: 7 em situação péssima, 6 com 

situação insatisfatória, 2 com situação financeira ruim, ao passo que apenas 2 com estruturas 

excelente e 3 sólidas. Este setor não possui estoques de insumos devido as características do 

negócio. Segundo Marques e Braga (1995), é o tipo de setor que é mais comum encontrar 

empresas em situação financeira péssima. 

 

• Análise no Setor de Papel e Celulose 

No setor de Papel e Celulose, as variáveis explicativas foram eficientes para explicar o 

comportamento do ROE e RE com um R² excelente em 100%. Neste caso todas as variáveis 

de liquidez como LC, LS, NCG e ST contribuíram positivamente em média para o retorno do 

capital investido, como também para agregação de valor das empresas que compõe este setor.  

Com relação a LC e LS, destaca-se que um alto estoque contido na LC pode 

comprometer o capital de giro e prejudicar o valor do acionista, mas não na LS. Shin e Soenen 

(1998), Deloof (2003), Lazaridis e Tryfonidis (2006), Samiloglu e Demirgünes (2008) e 

Chatterjee (2010) esclarecem que é possível o gestor reduzir os estoques e contas a receber à 

um nível ótimo, que contribua positivamente para criação de valor ao acionista sem prejudicar 

a rentabilidade.  

Sugere-se que no caso da NCG e ST serem positivos e suficientes para cobrir as 

operações da empresa, a qual não terá dificuldades no curto prazo e, ainda, poderá contribuir 

para a maximização do retorno ao acionista. Raheman e Nasr (2007) e Kieschnick, Laplante e 

Moussawi (2008) argumentam que é possível ter um nível ótimo de capital de giro que 

maximize o valor da empresa para o acionista. 

Assim, montando o modelo de exemplo no setor Papel e Celulose, ou seja, para ROE e 

RE seria o seguinte:  

ROE mod 1= -144,83+241,75*LC-114,64*LS-3,00E-05*NCG-2,18E-04*ST 
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RE mod 3= -123,51+206,49*LC-97,83*LS-2,62E-05*NCG—1,86E-04*ST 

 

Vale ressaltar que a razão de se obter o coeficiente de determinação R²= 100% iguais 

para o ROE e RE, deve se ao fato da metodologia utilizada para cálculo do RE, no qual foi 

escolhido o CDI como custo de capital Ke, que foi descontado do ROE. E as variações do Ke 

foram em média praticamente iguais a cada período.  

Já ROAOp, não pode ser explicado pelas variáveis independentes devido os valores de 

p estarem acima de 0,10 (apêndice D). Neste caso, há indícios de que as empresas 

pertencentes a este setor se apoiaram na liquidez, em que o estoque pode ter contribuído para 

alta liquidez, pois é um dos elementos contidos na LC.   

 

• Análise no Setor de Siderurgia e Metalurgia  

Analisando o setor de Siderurgia e Metalúrgica, apenas o RE pode ser explicado e 

apresentou baixo valor com R²=37,20% considerado regular (apêndice D). O setor de 

Siderurgia e Metalurgia é composto por 20 empresas. Neste caso, a variável que melhor se 

ajustou no modelo foi o ST. Esta relação indica que quanto maior a disponibilidade de caixa e 

de maneira positiva em relação as exigibilidades, maior é a probabilidade da empresa ser 

geradora de valor para o acionista. 

 

• Análise no Setor de Telecomunicações 

Com relação ao setor de Telecomunicações, observa-se, pelo coeficiente de 

determinação R² que 67,80% da variância do ROAOp é explicado pela variação dos 

indicadores financeiros. Convém destacar que as variáveis que mais se destacaram no modelo 

foram a NCG e o ST, ao nível de significância entre 1% e 5%. Os resultados sugerem que 

caso a liquidez mantenha-se constante ao nível que suporte a rentabilidade operacional, o 

setor citado não destruirá o ROAOp. Por outro lado, caso a NCG mantenha-se constantemente 

positiva e o CDG seja insuficiente, certamente poderá influenciar negativamente na 

rentabilidade operacional, caso o ST não seja suficiente para financiar o giro.  

Este setor é composto por 12 empresas com a LC média entre 1,05 a 1,35 no ano; LS 

entre 1,03 a 1,31 no ano. Já a NCG, ficou positiva durante os dez primeiros anos na média e 

apenas no último ano foi negativa, neste caso a média menor foi de 171.897 e média maior de 

1.174.152,70; o ST foi negativo em cinco períodos, em que o maior valor médio negativo foi 

de 807.319,75, e o maior valor médio positivo foi de 2.064.591,00, (apêndice A).  
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• Análises nos Setores de Química e Têxtil 

Nos setores de Química e Têxtil, o modelo não foi significativo para explicar o 

comportamento do ROE, ROAOp e RE nos dois setores. Neste caso, todos os valores foram 

acima de p>0,10, além disso, o coeficiente de determinação R² ficou extremamente baixo 

como também a ANOVA no setor Têxtil. Há indícios que podem ter prejudicado a regressão 

para o modelo não se ajustar ao setor, como condições econômicas, porte das empresas e 

faturamento. Da mesma maneira, Fonseca (2009) não encontrou uma relação entre o ROE e o 

modelo Fleuriet, mas foi possível entre este último e o LPA no setor Têxtil. 

 

• Análise no Setor de Transporte e Serviços 

No setor de Transportes e Serviços, a regressão apresentou uma qualidade boa para 

ROE e RE, que podem ser explicados pelo conjunto das variáveis independentes. Neste caso, 

a LC e LS foram mais significativas e explicaram 96,20% da variação do ROE, e 95,50% para 

o RE. Assim sendo, caso mantido a liquidez constante, mas não exageradamente alta para não 

prejudicar a rentabilidade - principalmente o estoque que está contido na LC, mas não na LS - 

certamente irá contribuir para agregação de valor da empresa e acionista. Ainda pode-se 

afirmar que para cada unidade monetária que a liquidez aumentar, o ROE, como também o 

RE, aumenta em média. Como diz Ashokkumar e Manohar (2010), utilizando uma política 

agressiva de gestão de estoques, resulta em menor liquidez, mas maior é a rentabilidade da 

empresa. 

Porém o ROAOp não pode ser explicado pelo conjunto das variáveis independentes, 

todos os valores ficaram acima de p>0,10. Neste setor, Marques (2002) encontrou um grau 

moderado e positivo para o ST, e negativo para a NCG com o EVA® - juntos explicaram 53% 

do EVA® em 1999. Já em 2000, o autor identificou que as três variáveis do modelo dinâmico 

juntas explicaram 90% do comportamento do EVA®. Também Oliveira e Braga (2004) 

encontraram um R-múltiplo alto, indicando o forte relacionamento entre o CDG e IOG com o 

EVA®, o R² ficou em 82,70% e o R² ajustado em 82,20% do poder da explicação. 

 

• Análise no Setor de Veículos e Peças 

No setor de Veículos e Peças, o conjunto de variáveis explicativas foram significantes 

ao nível de significância de 10% para explicar o variância apenas do ROAOp. O ST se ajustou 

melhor no modelo e explicou a variância do ROAOp em 58,40%, de forma moderada 

(apêndice D). A partir do valor do coeficiente de determinação R², infere-se que qualquer 

aumento ou redução no ST, influencia diretamente a rentabilidade operacional da empresa. 
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Neste setor, Marques (2002) encontrou inexistência de relação do modelo Fleuriet com o 

EVA®, no ano de 1999. Já no ano 2000, o modelo Fleuriet explicou 23,50% da variação do 

EVA®.  

De maneira geral, ao comparar a análise segmentada por setor, com primeira 

regressão, é possível afirmar que os modelos se mostraram mais robustos na explicação das 

variáveis dependentes com R² alto positivo. De maneira semelhante, Silveira (2006) 

encontrou forte relação positiva entre a liquidez e a rentabilidade em todos os setores, com 

exceção de Petróleo e Gás. A seguir é apresentado o quadro 16, que representa todas as 

hipóteses deste estudo com o resumo dos resultados das análises das correlações. 

 

Quadro 16 - Hipóteses e Resumos dos Resultados das Correlações e Regressões 

Descrição das hipóteses Resposta Significância 
H0: As médias dos indicadores econômico-financeiros das 
amostras de cada setor são iguais. 

H0 - aceita para ROE, 
ROAOp e RE 

Não  

H1(alternativa): As médias dos indicadores econômico-
financeiros das amostras de cada setor são diferentes. 

H1 - aceita para LC, 
LS, CDG, NCG e ST 

Sim 

H1: Os indicadores tradicionais da contabilidade e as 
variáveis do modelo dinâmico do capital de giro não 
possuem diferenças no conteúdo de informação. 

Hipótese rejeitada 
H0 # H1 

Parcial,  
Baixo valor da 
correlação 

H2: Existe relação negativa entre os indicadores de 
liquidez do modelo tradicional do capital de giro com a 
rentabilidade.  

Hipótese rejeitada.  
Aceita em 2007 

Positiva,  
Baixo valor da 
correlação 

H3: Existe uma associação negativa entre liquidez 
mensurada pelas variáveis do modelo dinâmico do capital 
de giro e a rentabilidade da empresa. 

Hipótese rejeitada 
 

Baixo valor da 
correlação 

H4: Existe relação positiva entre o Retorno Econômico e 
as medidas de desempenho tradicionais como LC e LS no 
desempenho econômico da firma. 

Hipótese aceita. 
Hipótese rejeitada 
em 2007 

Baixo valor da 
correlação 

H5: Existe relação positiva entre o modelo dinâmico do 
capital de giro e a medida de Retorno Econômico na 
criação de valor para o acionista.      

Hipótese aceita Baixo valor da 
correlação 

Fonte: pesquisa 
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5 CONCLUSÃO 

 

Segundo a literatura de finanças a gestão eficiente do capital de giro pode contribuir 

para o aumento da lucratividade da empresa e resultar na criação de valor para os acionistas. 

No entanto uma gestão ineficiente do capital de giro pode levar a empresa a falência, mesmo 

que esta apresente rentabilidade positiva (KARGAR; BLUEMENTHAL,1994).   

Ao considerar os aspectos do capital de giro, o objetivo deste estudo foi analisar a 

influência das variáveis do capital de giro com base nos modelos dinâmico e tradicional, na 

geração de valor e rentabilidade em empresas brasileiras de capital aberto, com amostra de 

186 empresas listadas na BM&BOVESPA, durante o período de 2000 a 2010. Para responder 

o objetivo principal e o problema de pesquisa, este estudo foi dividido em quatro objetivos 

específicos, sendo que o primeiro e o segundo se baseiam no cálculo dos indicadores 

econômico-financeiros de liquidez, rentabilidade e de valor. Isso permitiu a identificação dos 

tipos de estruturas financeiras das empresas, além de possibilitar a aplicação dos testes de 

Tukey e Anova, como tratado no item 4.4, para verificar possíveis evidências sobre diferenças 

de médias no setor. 

Para que fosse alcançado o primeiro objetivo específico, foram identificados os tipos 

de estruturas financeiras com base na média, tanto para os indicadores tradicionais de liquidez 

quanto para os do modelo dinâmico do capital de giro. Ressalta-se que, o referido objetivo foi 

atingido. Sobre isso, evidencia-se que foi identificada maior frequência de empresas nos 

setores do tipo II, de estrutura financeira sólida com CDG, NCG e ST positivos. Além disso, 

observou-se que 7 setores estavam enquadrados na estrutura do tipo III insatisfatória com 

CDG e NCG positivos e ST negativo, enquanto a análise tradicional nesses mesmos setores 

apresentaram boa liquidez com índices médios para LC entre 1,17 a 2,29, contrariando o 

modelo dinâmico do capital de giro. Isso demonstra que o modelo dinâmico do capital de giro 

pode ser usado como medida de solvabilidade para identificar o risco intrínseco, bem como os 

problemas de tesouraria e viabilidade da empresa no futuro. 

Quanto ao segundo objetivo específico, buscou-se avaliar quais variáveis financeiras 

possuíam diferenças de médias entre os grupos de empresas, este foi alcançado por meio dos 

testes de Tukey e Anova. Essa análise confirmou que não existem diferenças significativas 

entre as médias das variáveis ROE, ROAOp e RE nos setores. No entanto, para as variáveis 

LC, LS, CDG, NCG e ST os testes foram significativos e identificaram diferenças entre as 

médias de cada variável nos setores. Neste caso, os resultados alcançados se adicionam aos 

estudos de Gupta e Huefner (1972) e Filbeck e Krueger (2005), Fonseca (2009) e Bezerra, 
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Silva e Dieng (2010), que encontraram diferenças significativas de médias entre os 

indicadores financeiros nas indústrias. 

O terceiro objetivo está calcado nas análises de correlações, que procuram responder a 

primeira hipótese, que trata da relação entre a liquidez tradicional e o modelo dinâmico do 

capital de giro. A correlação foi significativa para estabelecer uma relação entre os dois 

modelos de análise financeira, mas com valores fracos em quase todos os anos. Além disso, a 

NCG foi a variável que menos se associou a liquidez tradicional. Isso leva a uma conclusão de 

que ambos os modelos de análise financeira não são iguais no conteúdo de informação para 

avaliar a desempenho financeiro da empresa, sendo que o modelo dinâmico possui 

informações significativas incrementais que não estão nos indicadores tradicionais de capital 

de giro. Embora a liquidez tradicional possa oferecer algum benefício para a empresa, pode 

não ser significativa o suficiente para formular um diagnóstico para tomada de decisões 

operacionais da empresa em funcionamento. Assim sendo, pode-se dizer que para esta análise 

são contrários os estudos de Silva et al. (2012), que observaram altas correlações todas acima 

de 90%. Rojas (2009) e Filho (2011), que afirmam que a liquidez tradicional e o modelo de 

Fleuriet, são iguais para explicar o desempenho da firma e solidez financeira.  

Esta pesquisa se adiciona aos estudos de Braga (1991), Theis Junior e Wilhelm (2000), 

Alves Aranha (2007) e Modro, Famá e Petrokas (2012), os quais afirmam que existem 

diferenças entre os modelos de análise financeira, na qual o modelo dinâmico possibilita uma 

análise apurada sob a situação financeira das empresas mais do que os indicadores 

tradicionais, que mostram apenas posições estáticas e focam na avaliação de risco de 

insolvência.  

Ainda com relação ao terceiro objetivo que foca na segunda e terceira hipótese deste 

estudo e trata da relação entre liquidez e rentabilidade, os resultados apontaram para uma 

correlação positiva e contraria a segunda hipótese, entre a liquidez tradicional e rentabilidade, 

na maioria dos períodos, contrariando a teoria de finanças nesta análise, que trata do trade-off 

entre a liquidez e rentabilidade. Vale destacar que apesar de baixas correlações, os resultados 

das correlações corroboram com os estudos de Silveira (2006), Vishnani e Shar (2007), 

Pimentel (2008), Azam e Haider (2011), Pimentel e Lima (2011) e Egbide, Uwuigbe e 

Uwalomwa (2013), que encontraram correlação positiva entre liquidez e rentabilidade. 

 Quando à rentabilidade, esta foi analisada sob ótica do modelo dinâmico do capital de 

giro, a correlação foi positiva entre o CDG e NCG com ROE e ROAOp e média da série, mas 

os valores foram fracos. Os resultados ficaram contrários à terceira hipótese, o que sugere que 

um aumento no capital de giro levará ao aumento da rentabilidade da empresa. Apesar disso, é 
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importante que a empresa administre o estoque que está contido no CCL e na NCG, pois 

influencia na lucratividade. Assim sendo, estes resultados possuem alguma semelhança com o 

trabalho de Paixão et al. (2008), apesar de serem contrários aos estudos de Perobelli, Pereira e 

David (2006), que identificaram uma correlação inversa entre liquidez do modelo dinâmico e 

rentabilidade. 

No tocante ao quarto objetivo, que integra a quarta e quinta hipóteses de pesquisa, foi 

possível estabelecer uma relação positiva entre a liquidez (LC e LS) e a métrica de valor (RE) 

em 6 períodos mais a média da série (2000-2010). Embora os valores das correlações não 

tenham sido tão significativos, a quarta hipótese foi confirmada. Sugere-se que os gerentes 

aumentem a liquidez de maneira que não haja excesso, o que contribuirá positivamente para o 

desempenho econômico da firma. 

 Também foi observado que as variáveis do modelo dinâmico do capital de giro se 

relacionaram positivamente com o RE e a hipótese cinco foi aceita, apesar de baixos valores 

da correlação. Esse resultado indica que o CDG foi a variável que mais se relacionou com o 

RE, sugere também que o modelo de Fleuriet seja uma medida dinâmica de liquidez da 

empresa, contribua para o desempenho econômico do negócio e possa ser associado com o 

RE para tornar o desempenho econômico da empresa mais eficiente. Shin e Soenen (1998), 

Deloof (2003) e Ogundipe, Idowu e Ogundipe (2012) argumentam que o capital de giro, se 

administrado a um nível adequado conduz a geração de valor.  

Para confirmar os resultados das análises de correlações foi executada a regressão 

linear múltipla. Com isso, permitiu-se observar quais as variáveis inseridas no modelo que 

apresentaram melhor relacionamento e influência sob as variáveis dependentes. O 

desempenho das empresas medido pelo ROE e RE é melhor explicado pela NCG e LS. O 

desempenho operacional também mensurado pelo ROAOp foi explicado pelas variáveis 

independentes LC, LS, NCG e ST. Das variáveis financeiras, as que melhor se ajustaram aos 

modelos foram LC, NCG e LS em quase todos os períodos.  

Quanto aos resultados gerados por meio das regressões, foi constatado que o R² ficou 

com valores baixos, com isso não permitiu a criação de modelos mais robustos para explicar o 

desempenho da rentabilidade e valor econômico da empresa. De maneira similar, Fonseca 

(2009) encontrou o R² baixo para explicar a variação do ROE. Rojas (2009) também 

encontrou valores baixos de R² em empresas brasileiras nas variáveis LC, LS, LI, e usou o 

modelo de Fleuriet para explicar a variação do ROA.  

Por fim, buscou-se verificar como o setor de atividade econômica pode influenciar no 

desempenho das medidas econômico-financeiras. Os modelos apresentaram melhoria no 
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ajuste e foram significativos em 7 dos 12 setores. Os resultados permitiram verificar que o 

ROE e RE conseguem ser mais bem explicados pelo modelo dinâmico de Fleuriet, em 3 

setores com R² alto: Eletroeletrônicos, Papel e Celulose e Siderurgia e Metalurgia. Em 

contrapartida, os indicadores de liquidez tradicional explicaram a variância do ROE e RE 

apenas em dois setores: Papel e Celulose e Transporte e Serviços, o R² foi alto e ficou entre 

95,5% a 100%. 

Com relação ao desempenho operacional ROAOp, o R² foi considerado bom no setor. 

Neste caso, a NCG e ST, se destacaram mais na predição ROAOp em três setores: Veículos e 

Peças, Telecomunicações e Comércio. Enquanto que a análise tradicional foi significativa 

apenas em um setor, o de Transporte e Serviços. Em relação a análise segmentada por tipo de 

setor pode-se afirmar que ao considerar a dependência do ROE, ROAOp e RE, o modelo de 

Fleuriet foi mais significativo e influenciou no relacionamento, corroborando com a teoria de 

finanças indo ao encontro dos resultados obtidos por Marques (2002) e Oliveira e Braga 

(2004), os quais encontraram uma relação entre as variáveis dependentes e independentes.    

Em função da ausência de modelos estatísticos em alguns períodos na regressão, é 

possível inferir que as medidas econômicas e financeiras são influenciadas pela forma de 

gestão, porte da empresa, natureza e políticas de negócio, as quais podem influenciar a 

liquidez, a rentabilidade e o valor do acionista. Quando se trata de variáveis de controle, o 

tamanho da empresa tem efeito positivo sobre a rentabilidade e valor, pois influencia as 

estratégias de gestão como os lucros e a geração de valor para o acionista. Já na relação 

liquidez-tamanho da empresa é sensível a amostra. Espera-se que os resultados da presente 

pesquisa contribuam para uma reflexão acerca das medidas financeiras, e possam despertar 

interesse nos acadêmicos e gestores de empresas, ou seja, daqueles que se utilizam de 

medidas financeiras para avaliar a estrutura financeira da empresa.    

Vale destacar que essa pesquisa apresenta limitações que devem ser observadas nas 

análises dos resultados. A primeira limitação está relacionada com a variabilidade no 

faturamento das empresas. A segunda acontece em função do número reduzido de empresas 

em cada setor de atividade. A terceira limitação se refere à metodologia usada para o cálculo 

do RE, descontado o CDI, como custo de capital K, já que sua variação durante todos os 

períodos foi muito baixa, e com poucas diferenças do ROE foi percebido no cálculo das 

médias. Por fim, presença de dados faltantes em algumas empresas em determinados 

períodos, e também a influência de outliers podem ter dificultado a criação de modelos mais 

robustos na regressão. 
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Como extensão sugerida para trabalhos relativos ao capital de giro, podem ser 

desenvolvidas diversas pesquisas utilizando diferentes períodos de amostra, como também 

outras metodologias: 

• Verificar o conteúdo de informação das variáveis financeiras, não só das 

combinações pares, mas combinações que possam incorporar nos testes as 

empresas que se encontre em situação de Efeito Tesoura. 

• Verificar se o Saldo de Tesouraria individualmente explica o valor econômico 

agregado das empresas brasileiras de capital aberto que é percebido pelo mercado. 

• Classificar as empresas que compõe o setor por limite de faturamento com a 

adição de mais variáveis independentes, se os resultados se assemelham aos 

apresentados nesta pesquisa. 

• Analisar separadamente cada setor, ano a ano, com variáveis independentes para 

explicar a variância das variáveis dependentes, que se ajustem melhor ao setor com 

a regressão múltipla e outras técnicas, como componentes principais e clusters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ABBOTT, Charles Cortez. Working Capital During the Transition. Harvard Business 
Review, v. 22, Issue 3, p. 291-298, 8p; set. 1944. 
 
ACHEAMPONG, Yvonne J.; WETZSTEINE, Michael E. A Comparative Analysis of Value-
Added and Traditional Measures of Performance: an efficiency score approach. Social 
Science Research Network Electronic Paper Collection (2001). Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/paper.taf?abstract_id=259200>. Acesso em 05 jun. 2011. 
 
AFZA, Talat; NAZIR, Mian Sajid. Is it Better to be Aggressive or Conservative in Managing 
Working Capital? Journal of Quality and Tecnology Management, v. 3, n. 2, p. 11-21, 
2007. Disponível em: 
<https://editorialexpress.com/cgibin/conference/download.cgi?db_name=SERC2007&paper_i
d=107>. Acesso em: 07 jan. 2012. 
 
ALBUQUERQUE, Andrei Aparecido de; VALLE, Mauricio Ribeiro do; MATIAS, Alberto 
Borges. Utilidade do EVA® na Predição de Lucros Futuros das Empresas Brasileiras de 
Capital Aberto com Aplicação de Dados em Painel. In: XXXIV Encontro da Associação 
Nacional de Programas de Pós-Graduação e Administração. Anais... Rio de Janeiro: RJ 25 a 
29 de set. 2010. 
 
ALBUQUERQUE, Andrei Aparecido de; MATIAS, Alberto Borges. Investigação sobre 
Liquidez e Rentabilidade nas Empresas Brasileiras de Capital Aberto. In: XIII SemeAd 
Seminários em Administração. Anais… set. 2010. 
 
ALAM, Hassan Mobeen; ALI, Liaqat; REHMAN, Ch. Abdul; AKRAM, Muhammad. Impact 
of Working Capital Management on Profitability and Market Valuation of Pakistani Firms. 
European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, v. 32, n.3, p. 48-
54, maio, 2011. 
 
ALSHUBIRI, Faris Nasif. The Effect of Working Capital Practices on Risk Management: 
Evidence from Jordan. Global Journal of Business Research, v. 5, n. 1, p. 29-54, 2011.  
  
ALVES, Zenilda; ARANHA, José A Moura. Análise Financeira: Um estudo comparativo da 
análise dos indicadores de liquidez com a análise dinâmica do capital de giro (Modelo 
Fleuriet). Revista Estácio, v. 1, n. 7, 2007. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/39222222/Analise-Financeira-fes-br-revistas-AG-2007-52>. Acesso 
em: 12 jan. 2012. 
 
APPUHAMI, B. A. Ranjith. Impact of Firms' Capital Expenditure on Working Capital 
Management: An Empirical Study across Industries in Thailand. The International 
Management Review, v. 4, n. 1, 2008. Disponível em: 
<HTTP://findarticles.com/p/articles/mi_qa5439/is_200801/ai_n27996599?tag=content;coll>. 
Acesso em: 17 mar. 2012. 
 
ARBIDANE, Iluta; IGNATJEVA, Svetlana. The Relationship Between Working Capital 
Management and Profitability: a Latvian Case. European Business Research Conference 



127 

 

 

Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2128447>. Acesso em: 
03/04/2013. 
  
ASSAF NETO, Alexandre. Finanças Corporativas e Valor. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
ASSAF NETO, Alexandre. A Dinâmica das Decisões Financeiras. Cadernos de Estudos, 
São Paulo, FIPECAFI, v. 16, p. 9-25, jul/dez, 1997. 
 
ASHOKKUMAR, N.; MANOHAR, V. Liquidity Vs Profitability - A Case Study on 
Inventory Management of Cement Industry in Tamilnadu. Advances in Management, v. 3, 
n. 3, p. 56-60, mar. 2010. 
 
AZAM, Muhammad; HAIDER, Syed Irfan. Impact of Working Capital Management on 
Firms’ Performance: Evidence from Non-Financial Institutions of KSE-30 index. 
Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, v. 3, n. 5, set. 2011. 
 
BANDEIRA-DE-MELLO, Rodrigo; MARCON, Rosilene. Avaliação da Eficácia das 
Estratégias de Posicionamento e do Nível de Atratividade Setorial, do Ponto de Vista do 
Acionista. Revista RAC, v. 8, n. 2, p, 27-49, Abr/Jun. 2004. 
 
BARAN, Dušan; HROTKO, Ladislav; OLEJNÍK, Pavol. Economic Value Added – EVA. 
Economics and Management, v. 12, p. 669-675, 2007. 
 
BARINE, Michael Nwidobie. Working Capital Management Efficiency and Corporate 
Profitability: Evidences from quoted firms in Nigeria. Journal of Applied Finance & 
Banking, v.2, n. 2, p. 215-237, 2012. 
 
BASTOS, Éder Cláudio; HOELTGEBAUM, Marianne; SILVEIRA, Amelia; AMAL, 
Mohamed. Análise dos indicadores econômico-financeiros relevantes para avaliação setorial. 
In: XXXII Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação e 
Administração. Anais... Rio de Janeiro/RJ 06 a 10 de set. 2008. 
 
BEZERRA, Larissa Ataíde Martins Lins; SILVA, Laídes dos Santos; DIENG, Mamadou. 
Análise da Relação Entre o Capital de Giro e a Criação de Valor: um estudo em Pequenas e 
Médias Empresas da Paraíba. In: Congresso Internacional de Administração. Anais 
eletrônicos Ponta Grossa/PR. Disponível em: 
<http://www.admpg.com.br/2010/selecionados.php?ordem01=titulo&ordem02=autor>. 
Acesso em: 26/03/2012. 
 
BOLEK, Monika; WOLSKI, Rafal. Profitability or Liquidity: Influencing the Market Value 
The Case of Poland. International Journal of Economics and Finance, v. 4, n. 9, p. 182-
190, 2012.  
 
BOLEK, Monika; KACPRZYK, Marta; WOLSKI, Rafał. The Relationship Between 
Economic Value Added and Cash Conversion Cycle in Companies Listed on the WSE.  
Finanse Financial Internet Quarterly, v. 8, n. 2, p. 1-10, 2012. 
 
BRAGA, Roberto. Fundamentos e técnicas de administração financeira. São Paulo: Atlas, 
1989. 



128 

 

 

________________. Análise Avançada do Capital de Giro. Caderno de Estudos, n. 3, p. 1-34, 
São Paulo, FIPECAFI – Setembro/1991. Disponível em: 
<http://www.eac.fea.usp.br/cadernos/completos/cad03/analise.pdf>. Acesso em: 03 mar. 
2012. 
 
BRAGA, Roberto; NOSSA, Valcemiro, MARQUES, José Augusto Veiga da Costa.  Uma 
Proposta para a Análise Integrada da Liquidez e Rentabilidade das Empresas. In: XXVII 
Encontro da Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração, 
anais... Atibaia/SP, 2003. 
 
BRIGHAM, Eugene F.; HOUSTON, Joel F. Fundamentos da Moderna Administração 
Financeira. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
 
BRIGHAM, Eugene F.; WESTON, J. Fred. Administração Financeira das Empresas. Rio 
de Janeiro: Ed. Interamericana, 1979. 
 
BRASIL, Haroldo Vinangre; BRASIL, Haroldo Guimarões. Gestão Financeira das 
Empresas: um Modelo Dinâmico. 4. ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 1999. 
 
CABALLERO, Sonia Baños; TERUEL, Pedro J. García; SOLANO, Pedro Martínez. 
Working Capital Management, Corporate Performance, and Financial Constraints. Journal of 
Business Research, (2013). Department of Management and Finance, Faculty of Economics 
and Business, University of Murcia, Murcia, Spain. Disponível em: 
<http://www.aeca.es/pub/on_line/comunicaciones_xvicongresoaeca/cd/106b.pdf>. Acesso 
em: 03 abr. 2013.  
 
CARNEIRO JÚNIOR, João Bosco Arbués; MARQUES, Jose A. V. da Costa; KUBRUSLY, 
Lucia Sila; WATANABE, Sergio H. Eiti. Uma Investigação do Relacionamento entre 
Indicadores Econômicos e Financeiros e a Criação de Valor: Um estudo aplicado ao setor 
elétrico brasileiro no período de 2000-2004. In: 7º Congresso USP de Controladoria e 
Contabilidade, Anais eletrônicos... São Paulo/SP, 2007. Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos72007/221.pdf>. Acesso em: 20 jul. 2012. 
 
CARNEIRO JÚNIOR, João Bosco Arbués. Uma investigação do Relacionamento entre 
Indicadores Econômicos e Financeiros e a Criação de Valor: um estudo aplicado ao 
setor elétrico brasileiro no período de 2000-2004. 105 f. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Contábeis)-Faculdade de Administração e Ciências Contábeis da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2006. 
 
CASELANI, Denise Maria Candiotto; CASELANI, César Nazareno. A Geração de Valor em 
Companhias Brasileiras Através da Utilização de Direcionadores Financeiros e Não 
Financeiros.  In XXIX EnANPAD Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Administração. Anais...  Brasília/DF, 2005. 
 
CHAKRABORTY, Kaushik.Working Capital and Profitability: An Empirical Analysis of 
Their Relationship with Reference to Selected Companies in the Indian Pharmaceutical 
Industry. The Icfaian Journal of Management Research, v. 7, n. 12, p. 41-59, 2008. 
 
 



129 

 

 

CHATTERJEE, Saswata. The Impact of Working Capital Management on the 
Profitability of the Listed Companies in the London Stock Exchange, 2010. Disponível 
em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1587249>. Acesso em: 30 out. 2012. 
 
CHMELÍKOVÁ, Gabriela. Economic Value Added versus Traditional Performance Metrics 
in the Czech Food-Processing Sector. International Food and Agribusiness Management 
Review. v. 11, n. 4, 2008. 
 
CHIOU, Jeng-Ren; CHENG, Li. The Determinants of Working Capital Management. The 
Journal of American Academy of Business, Cambridge, v. 10, n. 1, set, 2006. 
 
COLLIS, J.; HUSSEY, R. Pesquisa em Administração: um guia prático para alunos de 
graduação e pós-graduação. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
COPAT, Rafael; MARTINEWSKI, André Luís; VILLELA, Rogério Ventura. Produtos 
Geradores e Tomadores de Caixa: Análise Avançada do Capital de Giro em uma Indústria 
Metalúrgica. Revista REAd – ed. 57, v. 13, n. 3 set-dez 2007. 
 
CORRÊA, Ana Carolina Costa. Os Fatores Determinantes da Geração de Valor em 
Empresas não Financeiras de Capital Aberto Brasileiras. 175 f. Dissertação (Mestrado em 
Controladoria e Contabilidade)-Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade. 
FEA-RP/USP. Ribeirão Preto, 2012. 
 
COSCARELLI, Bruno Vidigal. Liquidez Corporativa e Criação de Valor para Acionistas. 
Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Federal de Minas Gerais.  Belo 
Horizonte, 2008. 
 
COSTA, L. G.; LIMEIRA, A. F.; GONÇALVES, H. M.; CARVALHO, U. T. Análise 
Econômico-financeira de Empresas. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008. 
 
COTE, J. M., LATHAM, C. K. The Merchandising Ratio: A Comprehensive Measure of 
Working Capital Strategy. Issues in Accounting Education, v. 14, n. 2, p. 255-267, maio, 
1999. Disponível em: <http://aaajournals.org/doi/abs/10.2308/iace.1999.14.2.255>. Acesso 
em: 30 maio 2012. 
 
CRUZ, Paulo Giovani da; BRESSAN, Valéria Gama Fully. Análise Financeira de Empresas: 
uma aplicação do Modelo Fleuriet e análise da demonstração dos fluxos de caixa em 
empresas de Tecnologia da Informação. In: 11º Congresso USP de Controladoria e 
Contabilidade, 28 e 29 julho de 2011, São Paulo: SP. 
 
DAVIDSON III, Wallace N.; Dutia, Dipa. Debt, Liquidity, and Profitability Problems in 
Small Firms. Entrepreneurship: Theory & Practice, v. 16, n. 1, p.53-64, 12p, 1991. 
 
DELOOF, Marc. Corporate groups, Liquidity, and Overinvestment by Belgian Firms Quoted 
on the Brussels Stock Exchange. Managerial and Decision Economics, v.19, n.1, p.31-41, 
Feb. 1998. 
 
DELOOF, MARC. Does Working Capital Management Affect Profitability of Belgian 
Firms? Journal of Business Finance & Accounting, v. 30, n.3, Abr/mai, 2003. 
 



130 

 

 

DODD, James. L.; CHEN, Shimin, EVA: a new panacea? Business and Economic Review, 
v. 42, n. 4, p. 26–28, 1996. 
  
DONG, Huynh Phuong; SU, Jyh-tay. The Relationship between Working Capital 
Management and Profitability: A Vietnam Case. International Research Journal of 
Finance and Economics, Issue 49, p.59-63, 2010. Disponível em 
<http://www.eurojournals.com/finance.htm>. Acesso em: 02 maio 2012. 
 
DUMITRU, Andreea Paula; DUMITRU, Cristina Elena. Eva versus Traditional Accounting 
Measures of Performance as Drivers of Shareholder Value – a comparative analysis. Meditari 
Accountancy Research, v; 13, n. 2 p.1-16, 2005. Disponível em: 
<http://www.upm.ro/proiecte/EEE/Conferences/papers/S309.pdf>. Acesso em: 22 set. 2012. 
 
DURAN, Mohd Ridzuan; ROUDAKI, Jamal; RADFORD, Jack. The determinants of 
working capital management practices: A Malaysian perspective, 2008. Tese (Doutorado-
Lincoln University, Department of Accounting, Economics and Finance). Disponível em: 
<http://researcharchive.lincoln.ac.nz/dspace/bitstream/10182/4719/3/darun_phd.pdf>. Acesso  
em: 20 abr. 2011. 
 
EGBIDE, Ben-Caleb; UWUIGBE, Olubukunola; UWALOMWA, Uwuigbe. Liquidity 
Management and Profitability of Manufacturing Companies in Nigeria. IOSR Journal of 
Business and Management, v. 9, n. 1, p. 13-21, mar/abr. Mar/abr. 2013. 
 
ELJELLY, Abuzar M. A. Liquidity - Profitabilitv Trade-Off: an empirical investigation in an 
emerging market. International Journal of Commerce & Management, v. 14, n. 2, p.48-
61, 2004.   
 
ERASMUS, Pierre. The Relationship Between Working Capital Management and 
Profitability for South African Listed Industrial Firms. The Business Review, Cambridge, 
v.15, n.1  Summer, 2010. 
 
FABOZZI, F. J.; GRANT, J. L. Value-Based Metrics: Foudations and Pratice. Hoboken, 
New York: JohnWiley & Sons, 2000. 
 
FALOPE, Olufemi I.; AJILORE, Olubanjo T. Working Capital Management and Corporate 
Profitability: Evidence from Panel Data Analysis of Selected Quoted Companies in Nigeria. 
Research Journal of Business Management, v. 3, n. 3, p. 73-84, 2009. 
 
FERNANDES, Bruno Vinícius Ramos. Sincronização de capital de giro – Uma análise 
empírica das empresas brasileiras. In. 3º congresso USP, 27 e 28 jun. Anais eletrônicos... São 
Paulo: 2006. <Disponível em: http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos32006/427.pdf>. 
Acesso em: Julho, 2012. 
 
FESS, Philip E. The Working Capital Concept. The Accounting Review, v. 41, n. 2, abr, 
1966. 
 
FIGUEIREDO FILHO, Dalson Britto.; SILVA JÚNIOR, José Alexandre da. Desvendando os 
Mistérios do Coeficiente de Correlação de Pearson (r). Revista Política Hoje. Recife, v. 18, n. 1, p. 
115-146, Jan./Fev./Mar. 2009. 
 



131 

 

 

FILBECK, Greg.; KRUEGER, Thomas; PREECE, Dianna. Cfo Magazine's “Working Capital 
Survey”: do selected firms work for shareholders. Quarterly Journal of Business and 
Economics, v. 46, n. 2; p. 3-22, 2007. 
 
FILBECK, Greg; KRUEGER, Thomas M. . An Analysis of Working Capital Management 
Results Across Industries. Mid- American Journal of Business, v. 20, n. 2, Fall, 2005. 
Disponível em: <http://www.bsu.edu/web/MAJB/resource/pdf/vol20num2.pdf#page=10>. 
Acesso em: 05 mar. 2012. 
 
FILHO, Paulo Freire de Carvalho. Gestão Financeira das Pequenas e Médias Empresas da 
Indústria da Construção Civil do Estado de Sergipe: Uma análise sob a ática da 
liquidez. Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Regional e Gestão de 
Empreendimentos Locais) – Universidade Federal de Sergipe. São Cristovão, Sergipe: 2011. 
 
FLEURIET, Michel, KEHDY, Ricardo; BLANC, Georges. A Dinâmica Financeira das 
Empresas Brasileiras: Um novo método de análise, orçamento e planejamento financeiro. 2 
ed. Belo Horizonte: Fundação Dom Cabral, 1980. 
 
FLEURIET, Michel; KEHDY, Ricardo; BLANC, Georges. O MODELO FLEURIET: A 
Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras: Um método de análise, orçamento e 
planejamento financeiro. Rio de Janeiro: 5ª Reimpressão. Campus, 2003. 
 
FLEURIET, Michel. Fleuriet’s Rebuttal to “Questioning Fleuriet’s Model of Working Capital 
Management on Empirical Grounds”. Social Science Electronic Publishing. Rochester, USA: 
SSRN, jun. 2005. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=741624>. Acesso em: 10 fev. 2013. 
 
FONSECA, Juliara Lopes da. A Gestão da Liquidez e o seu reflexo na Rentabilidade das 
Empresas Pertencentes à BOVESPA entre os anos 1999 e 2008. Dissertação (Mestrado em 
Administração)-Universidade Federal de Santa Maria. Rio Grande do Sul, 2009. 
 
GARCIA-TERUEL, Pedro Juan; MARTÍNEZ-SOLANO, Pedro. Effects of Working Capital 
Management on SME Profitability. International Journal of Managerial Finance, v.3, n.2, 
p. 164-177, 2007. 
 
GILL, Amarjit; BIGER, Nahum; MATHUR, Neil. The Relationship Between Working 
Capital Management And Profitability: Evidence From The United States. Business & 
Economics Journal, v. l, n. 10, p.1-9, 2010. 
 
GIMENES, Régio Marcio Toesca; GIMENES, Fátima Maria Pegorini. Análise Dinâmica do 
Financiamento das Necessidades Líquidas de Capital de Giro em Cooperativas 
Agropecuárias. Revista Gestão e Planejamento, v. 5, n. 9, p. 66- 77, jan/jun., Salvador, 
2004.  
 
GITMAN, Lawrence J. Princípios de Administração Financeira - Essencial. Porto Alegre: 
Bookman, 2001. 610p. 
 
GHEMAWAT, P. Strategy and the business landscape. Addison Wesley Logman, 1999. 
 



132 

 

 

GUIMARÃES, André Luiz de Souza; NOSSA, Valcemiro. Capital de giro, Lucratividade, 
Liquidez e Solvência em Operadoras de Planos de Saúde. Revista Brazilian Business 
Review. v.7, n.2, Vitória-ES, maio/ago 2010. 
 
GRÄBIN, Raquel. Avaliação dos Resultados dos Modelos Fleuriet e EVA em 
Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul. 170 f. Dissertação 
(Mestrado em administração)-Universidade Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul, 2005. 
 
GUPTA, Manak C.; HUEFNER, Ronald J. A Cluster Analysis Study of Financial Ratios and 
Industry Characteristics. Journal of Accounting Research. v. 10, n. 1, set. 1972. 
 
HAIR, Joseph; BLACK, William C.; BABIN, Barry B.; ANDERSON, Rolph E.; TATHAM, 
Ronaldo L.; Análise Multivariada de Dados. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
 
HAIR JR, J. F., ANDERSON, R. E.; TATHAM, R. L.; BLACK, W. C. Análise 
Multivariada de Dados. 600p. 5ª ed., Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
HAIR, Jr., Joseeph F.; BABIN, Barry J.; ARTHUR H. Money; SAMOUEL, Phillip. 
Fundamentos de Métodos de Pesquisa em Administração. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
 
HAYAJNEH, Osama Suhail; YASSINE, Fatima Lahcen Ait. The Impact of Working Capital 
Efficiency on Profitability – an Empirical Analysis on Jordanian Manufacturing Firms. 
International Research Journal of Finance and Economics. n. 66, p.67-76, 2011 
 
HAWAWINI, Gabriel; VIALLET, Claude; VORA, Ashok. Industry Influence on Corporate 
Working Capital Decisions.  Sloan Management Review, v. 27, n. 4, p. 15-24, 10p, 1986.  
 
HOWORTH, Carole; WESTHEAD, Paul. The Focus of Working Capital Management in UK 
Small Firms. Management Accounting Research. v. 14, n. 2, Jun. 2003. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=414820>. Acesso em: 30 jul. 2012. 
 
JENSEN, Michael C.. Value Maximization, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective 
Function. Journal of Applied Corporate Finance. v. 14, n. 3, p. 235-256, Out. Fall, 2001. 
Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=220671>. Acesso em: 27 
abr. 2012. 
 
JOSE, Manuel L.; LANCASTER, Carol; STEVENS, Jerry L. Corporate Returns and Cash 
Conversion Cycles. Journal of Economics and Finance. v. 20, n. 1, p. 33-46, set/out/nov, 1996. 
 
KAMATH, Ravindra. How Useful are Common Liquidity Measures? Journal of Cash 
Management, v. 9, n.1, p. 24-28. Jan/Feb. 1989. 
 
KARADUMAN, Hasan Agan; AKBAS, Halil Emre; CALISKAN, Arzu Ozsozgun; DURER, 
Salih. The Relationship between Working Capital Management and Profitability: Evidence 
from an Emerging Market. International Research Journal of Finance and Economics. n. 
62, p. 61-67, 2011. 
 
KARGAR, J.; BLUEMENTHAL, R. A. Leverage Impact on Working Capital in Small 
Business. TMA Journal. v. 14, n. 6, p. 46-52, 1994. 
 



133 

 

 

KIESCHNICK, Robert; LAPLANTE, Mark; MOUSSAWI, Rabih. Working Capital 
Management, Agency Costs, and Firm Value. (2009). Disponível em 
<http://www.fma.org/Texas/Papers/valnowc_fma2008.pdf>. Acesso 04 jun. 2012. 
 
KIESCHNICK, Robert L.; LAPLANTE, Mark; MOUSSAWI, Rabih. Working Capital 
Management and Shareholder Wealth. University of Pennsylvania. The Wharton School. 
Abr. 2012. Disponível em: <http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1431165>. 
Acesso em: 05 fev. 2013.  
 
KOSHIO, Senichiro; NAKAMURA, Wilson Toshiro. Relação Liquidez–Rentabilidade em 
Empresas: Por Que o Sinal Não é Negativo? In: XXXV Encontro da Associação Nacional de 
Programas de Pós-Graduação em Administração. Anais... Rio de Janeiro/RJ, 2011. 
 
KYRIAZIS, Dimitris; ANASTASSIS, Christos. The Validity of the Economic Value Added 
Approach: an Empirical Application. European Financial Management. v. 13, n. 1, p. 71–
100, 2007. 
 
LAMBERSON, Morris. Changes in Working Capital of Small Firms in Relation to Changes. 
in Economic Activity. Mid-American Journal of Business. v. 10, n. 2, p. 45-50, 1995. 
 
LAZARIDIS, Ioannis; TRYFONIDIS, Dimitrios. The relationship Between Working Capital 
Management and Profitability of Listed Companies in the Athens Stock Exchange. Journal 
of Financial Management and Analysis. v. 19; n. 1; jan/jun. 2006.   
 
LEHN, Kenneth; MAKHIJA, Anil. K.. EVA and MVA as Performance Measures and Signals 
for Strategic Change. Strategy & Leadership, v. 24, p. 34-38, mai/jun. 1996. Disponível em: 
<http://www.occessmylibrary.com/article-1g1-18514945/eva-mva-performance 
measures.html>. Acesso em: dezembro, 2012. 
 
LOSEKANN, Vanderléia Leal. Classificação Setorial das Empresas Brasileiras: Uma 
Aplicação da Análise de Cluster. 139 f. Dissertação (Mestrado em Administração)-
Universidade Federal, Rio Grande do Sul, 2008.  
 
LYRA, Ricardo Luiz Wüst Corrêa de. Análise Hieráquica dos indicadores contábeis sob a 
óptica do desempenho empresarial. 171 p. Tese (Doutorado)-Universidade de São Paulo. 
Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade II. São Paulo, 2008. 
 
MACHADO, Márcio André Veras; MACHADO, Márcia Reis; CALLADO, Aldo Leonardo 
Cunha; JÚNIOR, José Bonifácio de Araújo. Análise Dinâmica e o Financiamento das 
Necessidades de Capital de Giro das Pequenas e Médias Empresas. In: 5º CONGRESSO USP 
- CONTROLADORIA E CONTABILIDADE. Anais eletrônicos... São Paulo, 2005. 
Disponível em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos52005/147.pdf>. Acesso em 30 
set. 2011. 
 
MALHOTRA, Naresh K.. Pesquisa de Marketing uma Orientação Aplicada. 3ed. – Porto 
Alegre: Bookman, 2001. 
 
MARIO, Poueri do Carmo; JUPETIPE, Christiian Karla do Nascimento. Estudo de Modelos 
de Indicadores Financeiros e Econômicos na Análise de Eventos de Default. In. VII 
Congresso da USP Iniciação científica em contabilidade. Anais eletrônicos... São Paulo, 



134 

 

 

2010. Disponível em: <http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos102010/522.pdf>. 
Acesso em 05 ago. 2011 
 
MARQUES, José Augusto Veiga da Costa; BRAGA, Roberto. Análise Dinâmica do Capital 
de Giro. O modelo Fleuriet. RAE - Revista de Administração de Empresas. São Paulo, 
v.35, n.3, p. 49-63 mai/jun.1995. 
 
MARQUES, Rogério Ramos. Uma Investigação do relacionamento entre o Modelo 
Fleuriet e o Modelo Baseado no Valor Econômico Agregado: Um Estudo utilizando 
dados de empresas relativos aos anos de 1999 e 2000. 154 f. Dissertação (Mestrado 
Ciências Contábeis)-Programa Multiinstitucional e Inter-Regional de Pós Graduação em 
Ciências Contábeis da Universidade Federal de Brasília, Universidade Federal da Paraíba, 
Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal do Rio Grande do Norte: 
Brasília, 2002. 
 
MARQUES, Leandro; SANTOS, Vanderlei dos; BEUREN, Ilse Maria. Abordagem dinâmica 
do capital de giro em artigos publicados nos periódicos nacionais do Qualis CAPES. Revista 
de Economia e Administração. v. 11, n. 1, p. 109-130, jan/mar. 2012. 
 
MARTINS, Eliseu. (Org.) Avaliação de Empresas: Da Mensuração Contábil à 
Econômica. 1. ed., 6 reimpr. São Paulo: Atlas, 2009.   
 
MATARAZZO, Dante Carmine. Análise Financeira de Balanços: abordagem gerencial. 7. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
MATIAS, Alberto Borges. Finanças Corporativas de Curto Prazo. A gestão do Valor do 
Capital de Giro. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
MATHUVA, David M. The Influence of Working Capital Management Components on 
Corporate Profitability: A Survey on Kenyan Listed Firms. Research Journal of Business 
Management. v. 4, n.1, p. 1-11, 2010. 
 
MEDEIROS, Otavio Ribeiro de; RODRIGUES, Fernanda Fernandes. Testando 
Empiricamente o Modelo Fleuriet. In: 4º Congresso USP controladoria e contabilidade – 
FIPECAF. Anais eletrônicos... São Paulo, 2004. Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos42004/65.pdf. 07>. Acesso em: 20 mar. 2012.  
 
MEDEIROS, Daniyel Ferreira de. Value Drivers e Geração de Valor nas Empresas: Um 
estudo com empresas listadas nos índices MID-LARGE e CAP e SMALL CAP. 90 f. 
Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade Potiguar, Natal, 2012. 
 
MEDEIROS, Natália Carolina Duarte de; ANDRADE, Lélis Pedro de. Modelos de Avaliação 
Financeira e Criação de Valor de Empresas Brasileiras de Capital Aberto. In. VII Congresso 
Virtual Brasileiro de Administração. Anais eletrônicos... Convibra Administração 19 a 21 
nov. 2010. Disponível em: <http://www.convibra.com.br/upload/paper/adm/adm_1295.pdf>. 
Acesso em 20 jun. 2012. 
 
MELO, Alisson Curátola de; COUTINHO, Eduardo Senra. O Modelo Fleuriet como 
Indicador Conjunto de Solvência e Rentabilidade. In: XXXI Encontro da Associação 



135 

 

 

Nacional de Programas de Pós-Graduação em Administração. Anais...  Rio de Janeiro/RJ, 
2007. 
 
MESQUITA, Gustavo Bahury. Gestão de Capital de Giro: Uma Aplicação do Modelo 
Fleuriet a Empresas Argentinas, Brasileiras, Chilenas e Mexicanas. 239 f. Dissertação 
(Mestrado em Administração de Empresas) Pontifícia Universidade Católica Rio de Janeiro, 
Rio de Janeiro, 2008.  
 
MICHALISCHEN, Fernanda; SAVOIA, José Roberto Ferreira. A Dinâmica do Investimento 
em capital de Giro e a rentabilidade da empresa – uma análise utilizando o modelo de 
Fleuriet. In: IX Semead. Administração no Contexto Internacional. Anais eletrônicos... São 
Paulo, 2006. Disponível em: <http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/ 
resultado_semead/trabalhosPDF/391.pdf>. Acesso em: 11 dez. 2012. 
 
MINUSSI, João Alberto; DAMACENA, Cláudio; NESS JR., Walter Lee. Um Modelo 
Preditivo de Solvência utilizando Regressão Logística. Revista RAC, v. 6, n. 3, set/dez. 2002. 
 
MOHAMAD, Nor Edi Azhar Binti; SAAD, Noriza Binti Mohd..Working Capital 
Management: The Effect of Market Valuation and Profitability in Malaysia. Internacional 
Journal of Business and Management. v. 5, n. 11, nov. 2010. 
 
MODRO, Wilton Moisés; FAMÁ, Rubens; PETROKAS, Leandro Augusto. Modelo 
Tradicional X Modelo Dinâmico de Análise do Capital de Giro: Um Estudo Comparativo 
entre duas Empresas de mesmo Setor com diferentes Performances Financeiras. FACEF 
Pesquisa Desenvolvimento e Gestão. v. 15, n. 1 - p. 90-106 - jan/fev/mar/abr. 2012. 
 
MONTEIRO, Andréa Alves Silveira; MORENO, Roberto. Fluxos de Caixa e Capital de Giro-
Uma Adaptação do Modelo de Fleuriet. In: XXVII Encontro da Associação Nacional de 
Programas de Pós-Graduação em Administração. Anais... Atibaia/SP, 2003. 
 
MOURA, Heber José de; MATOS, Diana Macêdo. Dimensionamento do capital de giro: uma 
abordagem financeira. In: XXVII Encontro Nacional da Associação de Programas de Pós-
Graduação em Administração. Anais... Atibaia/SP, 2003.   
 
NAKAMURA, Wilson Toshiro; PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura. The 
Determinant factors of working capital management in the Brazilian Market. (2010) 
Disponível em 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/10EBF/paper/viewFile/1975/1028>. Acesso 
em: 27 jun. 2012. 
 
NASCIMENTO, Cristiano do; ESPEJO, Márcia M. S. Bortolocci; VOESE, Simone 
Bernardes; PFITSCHER, Elisete Dahmer.Tipologia de Fleuriet e a Crise Financeira de 2008. 
Revista Universo Contábil, FURB, Blumenau, v. 8, n. 4, p. 40-59, out/dez, 2012.  
 
NAZIR, Mian Sajid; AFZA, Talat. Impact of Aggressive Working Capital Management 
Policy on Firms’ Profitability. The IUP Journal of Applied Finance, v. 15, n. 8, ago, 2009. 
 
NIRESH, J. Aloy. Trade-off between Liquidity & Profitability: A Study of selected 
manufacturing firms in Sri Lanka. Journal of Arts, Science & Commerce, v. 3, n. 4, p. 34-
40, out. 2012. 



136 

 

 

NOGUEIRA, Leandro Rivelli Teixeira. A Liquidez e a Rentabilidade como Fundamentos 
do valor de Mercado: O caso de empresas dos setores de Energia Elétrica e 
Siderurgia/Metalurgia. 92 f. Dissertação (Mestrado em Administração)-Universidade 
Federal de Lavras. MG, 2008. 
 
NUNN, Kenneth P. Jr.. The strategic determinants of working capital: a product-line. The 
Journal of Financial Research, v. 4, n. 3, p. 207-219, 1981. 
 
O’BYRNE, Stephen F. Eva® and Market Value. Journal of Applied Corporate Finance. V. 
9, n. 1, 1996. 
 
OKIMURA, Rodrigo Takashi; SOUSA, Almir Ferreira de. O Valor Econômico Adicionado 
(EVA®) possui maior relação com o retorno das ações do que o Lucro Líquido no Brasil? In: 
XXVIII Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 
Administração. Anais... Curitiba/PR, 2004. 
 
OLIVEIRA, Ana Carla Moraes de; BRAGA, Roberto.  Influência do Modelo Fleuriet na 
Geração de Valor Econômico Agregado das Empresas do Setor Varejista e de Transportes. In: 
1º congresso da USP 07 e 08 de outubro de 2004. Anais eletrônicos...  Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos12004/199.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2012. 
 
OGUNDIPE, Sunday. E.; IDOWU, Abiola; OGUNDIPE, Lawrencia. O.. Working Capital 
Management, Firms’ Performance and Market Valuation in Nigeria. World Academy of 
Science, Engineering and Technology, v.6 n. 61, p. 1196-1200, 2012. Disponível em: 
<http://www.waset.org/journals/waset/v61/v61-222.pdf>. Acesso em 15 mar. 2013. 
 
OWOLABI, Sunday Ajao; OBIDA, Solomon Small. Liquidity Management and Corporate 
Profitability: Case Study of Selected Manufacturing Companies Listed on the Nigerian Stock 
Exchange. Business Management Dynamics, v.2, n. 2, p. 10-25, ago. 2012. 
 
PADACHI, Kesseven. Trends in Working Capital Management and its Impact on Firms’ 
Performance: An Analysis of Mauritian Small Manufacturing Firms. International Review of 
Business Research Papers. v. 2, n. 2., p. 45-58, out. 2006. 
 
PAIXÃO, Roberto Brazileiro; BRUNI, Adriano Leal; MURRAY, Andrew Drummond; 
GARCIA; Marcelo de Carvalho. Análise Dinâmica do Setor Comercial Nacional: uma 
aplicação do Modelo Fleuriet. Revista Gestão e Planejamento, v. 9, n. 2, p. 199-216, jul/dez. 
2008. 
 
PALOMBINI, Nathalie Vicente Nakamura. Gestão do Capital de Giro: impacto sobre a 
rentabilidade da empresa e seus determinantes. 131 f. Dissertação (Mestrado em 
Administração de Empresas)-Universidade Presbiteriana Mackenzie, São Paulo, 2010. 
 
PARK, Colin. Working Capital And The Operating Cycle. Accounting Review, v. 26, n. 3, p. 
299-307, jul. 1951 
 
PASS, C.L.; PIKE, R.H.. An Overview of Working Capital Management and Corporate 
Financing. Managerial Finance, v. 10, n. 3, p. 1-11, 1984. 
 



137 

 

 

PEREIRA FILHO, Antonio Dias. O modelo Dinâmico de Gestão Financeira de Empresas: 
procedimentos de operacionalização. Contab. Vista & Rev., v. 9, n. 4, p. 12-22, dez. 1998. 
 
PEREIRA, Franciele Amaro; SOUZA, Zilmar José de.  Análise da Gestão do Capital de Giro 
em uma Empresa de Médio Porte da Região de Ribeirão Preto (SP): um estudo de caso. In XI 
Seminário em Administração (SemeAd) - empreendedorismo em organizações 28 e 29 agosto 
2008. Anais eletrônicos... Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/11semead/resultado/trabalhosPDF/184.pdf>. Acesso em: 
03 mar. 2012. 
 
PEREZ, Marcelo Monteiro; MARTINS, Rita de Cássia Soares. Decifrando a Geração de 
Valor ao Acionista. In XXIX Encontro da Associação Nacional de Programas de Pós-
Graduação em Administração. Anais... Brasília/DF, 2005. 
 
PEROBELLI, Fernanda Finotti Cordeiro; PEREIRA, Jonas Ferreira; DAVID, Marcus 
Vinícius. Relação Liquidez-Retorno: Existiria também uma “Estrutura de Liquidez” Ideal 
para cada Perfil de Empresa? In: XXX Encontro da Associação Nacional de Programas de 
Pós-Graduação em Administração. Anais... Salvador/BA, 2006. 
 
PIMENTEL, Renê Coppe; BRAGA, Roberto; CASA NOVA, Silvia Pereira de Castro. 
Interação entre Rentabilidade e Liquidez: Um Estudo Exploratório. Rev. Contabilidade do 
Mestrado em Ciências Contábeis da UERJ, Rio de Janeiro – v.10, n.2, p.83, 2005. 
 
PIMENTEL, Renê Coppe. Relação Liquidez-Retorno: Existiria também uma “Estrutura de 
Liquidez” Ideal para cada Perfil de Empresa? In: XXXII Encontro da Associação Nacional de 
Programas de Pós-Graduação em Administração. Anais... Rio de Janeiro/RJ, 2008. 
 
PIMENTEL, Renê Coppe; LIMA, Iran Siqueira. Relação Trimestral de Longo Prazo entre os 
Indicadores de Liquidez e de Rentabilidade: evidência de empresas do setor têxtil. Revista 
Adm., São Paulo, v. 46, n. 3, p. 275-289, jul/ago/set. 2011. 
 
PIRES, Eder Alexandre; PANHOCA, Luiz; BANDEIRA, Goubert Laertes da Rocha. Análise 
da influência do Modelo Dinâmico na Geração de Valor Econômico Agregado nas empresas 
calçadistas Listadas na Bovespa nos anos de 2005, 2006 e 2007. RGO Revista Gestão 
Organizacional, v. 3, n. 2, jul/dez, 2010. 
 
POURAGHAJAN, Abbasali; EMAMGHOLIPOURARCHI, Milad.  Impact of Working 
Capital Management on Profitability and Market Evaluation: Evidence from Tehran Stock 
Exchange. International Journal of Business and Social Science, v. 3, n. 10, spe maio. 
2012. 
 
QUAYYUM, Sayeda Tahmina. Relationship between Working Capital Management and 
Profitability in Context of Manufacturing Industries in Bangladesh. International Journal of 
Business and Management. v. 7, n. 1, Jan. 2012. 
 
RAHEMAN, Abdul; NASR, Mohamed. Working Capital Management and Profitability - 
Case of Pakistani Firms. International Review of Business Research Papers, v. 3, n. 1, p. 
279-300, mar. 2007. 
 



138 

 

 

RAJESH, M.; REDDY, N.R.V. Ramana. Impact of Working Capital Management on Firm’s 
Profitability. Global Journal of Finance and Management, v. 3, n. 1, p. 151-158, 2011. 
 
RAMACHANDRAN, Azhagaiah; JANAKIRAMAN, Muralidharan. The Relationship 
Between Working Capital Management Efficiency and Ebit. Managing Global Transitions 
v. 7, n. 1, p. 61-74, 2009. 
 
RAMANA, Desiraju Venkata. Market Value Added and Economic Value Added: Some 
Empirical Evidences. In: 8th Capital Markets Conference, Indian Institute of Capital 
Markets Paper, dez. 2005. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=871404>. Acesso em: 04 fev. 2013. 
 
RAMEZANI, Cyrus A.; SOENEN, Luc; JUNG, Alan. Growth, Corporate Profitability, and 
Value Creation. Financial Analysts Journal, p. 56-67, nov/dez, 2002. 
 
Richard, V. D. and Laughlin, E. J. A Cash Conversion Cycle Approach to Liquidity Analysis. 
Financial Management. v. 9, n.1, p. 32-38, 1980. 
 
ROCHA, Thiago Almeida Ribeiro da; SOUSA, Almir Ferreira de. LUPORINI,  Carlos 
Eduardo de Mori. Relação entre Indicadores de Capital de Giro e Lucratividade das Empresas 
Listadas na BM&Fbovespa. In: XIV SemeAd Seminários em administração. Anais 
eletrônicos... São Paulo: SP, 2011. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/14semead/resultado/trabalhosPDF/744.pdf>. Acesso em:  
20 jul. 2012. 
 
ROJAS, Rosário Victoria Jara. Desempenho operacional de curto prazo e Administração 
de capital de giro: Uma análise comparativa de setores industriais brasileiros e 
peruanos. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas)-Pontifícia Universidade 
Católica do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2009. 
 
RAPPAPORT, Alfred. Gerando Valor para o Acionista: um guia para administradores e 
investidores. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
ROSS, Stephen A.; WESTERFIELD, Randolph W.; JORDAN, Bradford D. Princípios de 
Administração Financeira. 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2002 
 
SAGHIR, Ahsen; HASHMI, Faisal Mehmood; HUSSAIN, Muhammad Nehal. Working 
Capital Management and Profitability: evidence from Pakistan firms. Interdisciplinary 
Journal of Contemporary Research in Business, v. 3, n. 8, dez. 2011. 
 
SALEEM, Qasim; REHMAN, Ramiz Ur. Impacts of liquidity ratios on profitability. (Case of 
oil and gas companies of Pakistan). Interdisciplinary Journal of Research in Business, v. 1, 
n. 7, p. 95-98, jul. 2011. 
 
SAMILOGLU, F.; DEMIRGÜNES, K.. The Effect of Working Capital Management on 
Firm Profitability: evidence from Turkey. The International Journal of Applied 
Economics and Finance, v. 2, p. 44-50, 2008.   
 
SATO, Sonia Sanae. Análise econômico-financeira setorial: estudo da relação entre 
liquidez e rentabilidade sob a ótica do modelo dinâmico. Dissertação (Mestrado em 



139 

 

 

Engenharia de produção) Escola de engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo: 
São Carlos - SP, 2007. 
 
SIDDIQUEE, M. M.; KHAN, S. M. Analyzing Working Capital Performance: Evidence 
from Dhaka Stock Exchange (DSE) Ltd. (2009) Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1374210>. Acesso em: 15 jan. 2012. 
 
SILVA, José Pereira. Análise Financeira das Empresas. 11a. Ed, São Paulo: Atlas, 2012 
 
SILVA, José Otávio da. Análise Econômico-Financeira Comparativa de empresas 
Produtoras de Ouro. Dissertação (Mestrado em Geociência)-Instituto de Geociências da 
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP). Campinas, São Paulo: 1997.  
 
SILVA, Sabrina Soares da; Ferreira, Patrícia Aparecida. Estratégias de Gestão Financeira para 
a Criação e Destruição de Valor. In: VI Congresso USP Controladoria e Contabilidade. 28 e 
28 jun. 2006. Anais eletrônicos... São Paulo:2006. Disponível em: 
<http://www.congressousp.fipecafi.org/artigos62006/an_resumo.asp?cod_trabalho=406>. 
Acesso em: 20 mar. 2011. 
  
SILVA, Sabrina Soares da; FERREIRA, Patrícia Aparecida; CALEGARIO, Cristina Lelis 
Leal. Estratégias financeiras empresariais para criação e destruição de valor. Revista 
Gestão.Org, v. 7, n. 3, p. 348-362, set/dez, 2009.  
 
SILVA, Nelson Rodrigues da. A aplicação do modelo Fleuriet como instrumento de gestão 
financeira: estudo da relação entre a liquidez e a rentabilidade do segmento de comércio 
atacadista com base no modelo dinâmico. Dissertação (Mestrado em Engenharia de 
Produção) - Universidade Federal de Pernambuco. Pernanbuco, 2009.   
 
SILVA, Julio Orestes da; SANTOS, Vanderlei dos; HEIN, Nelson; LYRA, Ricardo Luiz 
Wüst Corrêa de. Nível Informacional entre a Análise Tradicional e Avançada do Capital de 
Giro de Empresas do Setor do Comércio. Revista Pretexto, v. 13, n. 2, p. 40-56, abr/jun, 
2012. 
 
SILVEIRA, Héber Pessoa da. Ramo de Atividade versus Liquidez dos Ativos: um estudo com 
empresas brasileiras. In: IX Seminário em administração FEA/USP – 10 e 11 de agosto 2006. 
Anais eletrônicos. Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/Semead/9semead/resultado_semead/trabalhosPDF/224.pdf>. 
Acesso em: 18 jul. 2012. 
 
SILVEIRA, Héber Pessoa da.; FAMÁ, Rubens; BARROS, Lucas Ayres. Barreira de Campos. 
Conceito de Taxa Livre de Risco e sua Aplicação no Capital Asset Pricing Model - um estudo 
exploratório para o mercado brasileiro.  In: II Encontro Brasileiro de Finanças. Anais 
eletrônicos... Rio de Janeiro: RJ, 2002. Disponível em: 
<http://bibliotecadigital.fgv.br/ocs/index.php/ebf/2EBF/paper/viewFile/1667/778>. Acesso 
em 10 abr. 2012. 
 
SINGH, J P; PANDEY, Shishir. Impact of Working Capital Management in the Profitability 
of Hindalco Industries Limited. The Icfai University Journal of Financial Economics, v. 6, 
n. 4, 2008. 
 



140 

 

 

SHARMA, Anil K.; KUMAR, Satish. Economic Value Added (EVA) - Literature Review 
and Relevant Issues. International Journal of Economics and Finance, v. 2, n. 2, p. 200-
220,  mai. 2010. 
 
SHIN, Hyun-Han; SOENEN, Luc. Efficiency of Working Capital Management and Corporate 
Profitability. Financial Practice and Education, v. 8, n. 2, p. 37-45, 1998. 
 
SHULMAN, Joel M.; COX, Raymond A. K. An Integrative Approach to Working Capital 
Management. Journal of Cash Management, nov/dez. 1985. 
 
SMITH, Keith V.. State of the Art of Working Capital Management. Financial 
Management. v.2, n. 3, p. 50-55, 1973. 
 
SMITH, K.. “Profitability versus Liquidity Tradeoffs in Working Capital Management,” in 
Readings on the Management of Working Capital. West Pulishing Company, St. Paul, p.549-
562, New York, 1880. 
 
SMITH, M. Beaumont; BEGEMANN, E. Measuring Associations Between Working Capital 
and Return on Investment. South African Journal of Business Management, v. 28, v. 1, 5p, 
Mar. 1997. 
 
STARKE JUNIOR, Paulo Cesar. Efeito Tesoura: Relevância e Evidências estatísticas para 
análise econômico-financeira de empresas brasileiras. Dissertação (Mestrado em 
Contabildade)-Setor de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal do Paraná: 
Curitiba: PR, 2008. 
 
SOUSA, Almir Ferreira de Sousa; LUPORINI, Carlos Eduardo de Mori; SOUZA, Milanez 
Silva de. Gestão do Capital de Giro. Caderno de Pesquisas em Administração, v. 1, n. 3, 2º 
sem, São Paulo, 1996. 
 
SUR, Debasish; CHAKRABORTY, Kaushik. Evaluating Relationship of Working Capital 
and Profitability: A Study of Select Multinational Companies in the Indian Pharmaceutical 
Sector. The IUP Journal of Management Research, v. 10, n. 2, p. 7-22, 2011.  
 
STEWART, G. B. The Quest for Value: A Guide for Senior Managers. Harper Business, 
New York, 1991. 
 
TALHA, Mohammad; CHRISTOPHER,  S. Benjamin; KAMALAVALLI, A.L.. Sensitivity 
of profitability to working capital management: a study of Indian corporate hospitals. 
International Journal of Managerial and Financial Accounting, v. 2, n. 3,  p. 213-227,  
2010.  Disponível em: 
<http://www.inderscience.com/search/index.php?action=record&rec_id=34115>. Acesso em: 
28 nov. 2012. 
 
THEISS JÚNIOR, Felix Christiano; WILHELM, Pedro Paulo Hugo. Análise do capital de 
Giro: Modelo dinâmico versus modelo tradicional. In: XXIV Encontro da Associação 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração. Anais... Florianópolis/SC, 2000. 
 
UYAR, Ali. The Relationship of Cash Conversion Cycle with Firm Size and Profitability: An 
Empirical Investigation in Turkey. International Research Journal of Finance and 



141 

 

 

Economics. n. 24,  p. 186-193, 2009. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/40703673/The-Relationship-of-Cash-Conversion-Cycle-With-Firm-
Size>. Acesso em 18 jun. 2011. 
 
UREMADU, Sebastian Ofumbia, EGBIDE, Ben-Caleb; ENYI, Patrick E. Working  Capital 
Management, Liquidity and  Corporate Profitability among quoted Firms in Nigeria Evidence 
from the Productive Sector. International Journal of Academic Research in Accounting, 
Finance and Management Sciences, v. 2, n. 1, p. 80-97, 2012. 
 
VAN HORNE, James C. Financial Management and Policy. 3 ed. Englewood Cliffs: 
Prentice-Hall, 1995. 
 
VAN HORNE, J. C.; WACHOWICZ, J. M. Fundamentals of Financial Management (12th 
Edition). New York: Prentice Hall Publishers, 2004.   
 
VIEIRA, Marcos Villela. Administração Estratégica do  Capital de Giro. São Paulo: Atlas, 
2005. 
 
VIEIRA, Saulo Fabiano Amâncio; BUENO, Wellington. O Modelo Dinâmico de Análise 
Econômico-Financeira de Empresas: uma aplicação nas Companhias Distribuidoras de 
Energia Elétrica do Sul do Brasil. In: XI Seminários em Administração. Anais eletrônicos... 
São Paulo, 2008 Disponível em: 
<http://www.ead.fea.usp.br/semead/11semead/resultado/trabalhosPDF/778.pdf>. Acesso em 
20 ago. 2012. 
 
VISALTANACHOTI, Nuttawat; LUO, Robin; YI, Yi. Economic Value Added (EVA®) and 
Sector Returns. Asian academy of management journal of accounting  and finance. 
AAMJAF, v. 4, n. 2, p. 21-41, 2008. 
 
VISHNANI, Sushma; SHAH, Bhupesh Kr. Impact of Working Capital Management Policies 
on Corporate Performance an Empirical Study. Global Business Review, v. 8, p. 267-281, 
2007. 
 
ZUBAIRI, H. Jamal. Impact of Working Capital Management and Capital Structure on 
Profitability of Automobile Firms in Pakistan. Institute of Business Management (IoBM), 
Karachi,  jul, 2010. Disponível em: 
<http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1663354>. Acesso em: 18 ago. 2012. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



142 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



143 

 

 

APÊNDICE A – Médias das Variáveis Econômico-Financeiras 

    

     

APÊNDICE A - Variável de Liquidez Corrente (LC) – Média de Cada Ano por Setor  

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 0,93    0,77    1,51    1,21    1,95    1,03    5,49    2,16    2,17    2,51    1,81    
Alimentos e Bebidas 1,06    1,11    1,04    1,39    1,22    1,29    1,41    1,47    1,20    1,34    1,43    
Comércio 1,53    1,62    1,81    1,50    1,82    1,98    1,79    1,69    1,83    1,82    1,83    
Construção 1,96    2,07    2,06    1,91    2,06    1,95    2,59    3,61    2,58    2,28    2,14    
Eletroeletrônicos 1,96    1,97    1,97    1,42    1,42    1,88    1,49    1,94    1,71    1,45    1,80    
Energia Elétrica 0,96    0,85    0,77    0,88    0,98    1,06    1,07    1,25    1,17    1,17    1,15    
Máquinas Indust 2,27    2,43    2,74    2,71    2,10    2,33    1,92    2,31    1,80    1,85    2,00    
Mineração 1,76    1,85    1,92    1,58    1,64    1,20    2,14    1,54    1,99    1,62    2,30    
Minerais não Met 1,71    1,96    1,69    2,00    1,93    1,73    1,65    1,50    1,26    1,48    1,22    
Papel e Celulose 1,37    0,73    0,82    1,08    1,31    1,40    1,63    1,76    1,43    1,61    1,81    
Petróleo e Gás 1,17    1,42    1,32    1,31    1,29    1,02    0,74    0,92    3,98    2,26    2,65    
Química 1,45    1,32    1,12    1,18    1,65    3,26    4,10    1,97    1,71    2,36    1,98    
Siderur e Metalurgia 1,70    1,71    1,66    1,97    2,11    2,48    2,77    2,54    2,54    3,06    3,15    
Telecomunicações 1,28    1,10    1,05    1,18    1,22    1,15    1,27    1,34    1,35    1,14    1,15    
Têxtil 2,53    2,35    2,21    2,17    1,98    1,80    2,11    2,40    2,07    1,98    1,83    
Transporte Serviços 0,83    0,43    0,90    0,77    1,18    1,28    1,47    1,65    1,14    1,42    1,20    
Veículos e Peças 1,03    1,09    1,09    1,07    1,10    1,07    1,20    1,13    1,13    1,43    1,54    

Fonte: Economatica 

 

APÊNDICE A - Variável de Liquidez Corrente (LS) – Média de Cada Ano por Setor 

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 0,83     0,46     1,09     0,66     1,60     0,79     4,80     1,54     1,49     1,68     1,32     
Alimentos e Bebidas 0,80     0,81     0,76     1,02     0,89     0,95     1,03     1,18     0,92     0,98     1,08     
Comércio 1,10     1,18     1,31     1,10     1,35     1,54     1,38     1,27     1,40     1,34     1,35     
Construção 1,60     1,65     1,67     1,53     1,48     1,26     1,56     2,35     1,54     1,59     1,58     
Eletroeletrônicos 1,59     1,49     1,46     1,01     0,95     1,36     1,07     1,47     1,22     1,03     1,34     
Energia Elétrica 0,95     0,84     0,76     0,87     0,98     1,06     1,06     1,25     1,16     1,16     1,14     
Máquinas Indust 1,66     1,69     1,81     1,82     1,40     1,63     1,49     1,82     1,33     1,45     1,53     
Mineração 1,33     1,37     1,45     1,10     1,09     0,80     1,70     1,12     1,52     1,28     1,90     
Minerais não Met 1,26     1,38     1,20     1,30     1,35     1,15     1,13     1,08     0,84     1,11     0,83     
Papel e Celulose 1,13     0,57     0,65     0,85     1,03     1,13     1,36     1,47     1,17     1,33     1,52     
Petróleo e Gas 0,74     1,04     0,79     0,86     0,87     0,82     0,61     0,78     3,84     2,09     2,41     
Química 1,14     0,97     0,86     0,89     1,17     2,60     3,46     1,61     1,24     1,98     1,62     
Siderur e Metalurgia 1,07     1,09     1,14     1,33     1,27     1,54     1,88     1,74     1,67     2,27     2,22     
Telecomunicações 1,25     1,05     1,03     1,16     1,19     1,13     1,24     1,31     1,31     1,11     1,14     
Têxtil 1,70     1,52     1,34     1,33     1,20     1,18     1,31     1,61     1,36     1,28     1,17     
Transporte Serviços 0,74     0,36     0,84     0,69     1,12     1,22     1,38     1,56     1,07     1,36     1,14     
Veículos e Peças 0,72     0,79     0,80     0,77     0,74     0,76     0,84     0,80     0,76     1,08     1,15      

Fonte: Economatica 
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APÊNDICE A - Capital de Giro (CDG) – Média de Cada Ano por Setor
SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 805,00-           5.777,00-        6.856,00        2.093,50         7.693,00        6.419,89         164.263,06    172.995,96     165.764,96       125.559,50     96.623,25          
Alimentos e Bebidas 5.891,89-        179.862,00-    252.820,78    81.049,82       202.040,00-    126.247,23     262.106,54    324.884,00     573.605,17       1.105.761,46  1.150.899,46     
Comércio 148.960,23    231.699,12    237.545,60    132.631,89     200.255,41    430.270,17     307.120,19    284.146,29     492.280,32       633.273,90     968.445,28        
Construção 64.478,30      82.110,60      102.751,90    2.713.450,91  614.880,33    1.318.734,67  256.251,90    539.690,41     628.429,95       926.999,45     1.494.146,07     
Eletroeletrônicos 260.649,50    192.775,25    122.293,50    86.426,25       83.056,75      182.591,60     208.521,17    225.831,83     241.731,33       306.270,33     310.191,33        
Energia Elétrica 364.125,30-    411.998,33-    568.372,47-    508.267,94-     185.115,24-    59.604,29       240.424,35    456.220,90     320.602,60       377.139,25     349.348,00        
Máquinas Indust 222.300,67    221.640,33    203.560,33    253.545,67     290.929,25    339.664,50     478.654,25    649.023,50     686.376,00       733.982,25     954.304,00        
Mineração 459.085,00    850.532,67    1.706.270,00 509.572,67     1.190.441,67 384.513,50     3.454.062,25 699.187,20     11.284.564,75  6.176.793,25  7.510.438,00     
Minerais não Met 30.051,25      36.885,00      39.137,50      40.315,50       44.178,25      25.040,75       15.819,75      26.980,50       1.707,25           39.835,00       24.962,00          
Papel e Celulose 227.005,33    120.408,17-    115.662,17-    187.750,67     374.462,00    577.926,00     880.973,50    806.005,17     608.096,00       1.148.141,60  1.695.317,40     
Petróleo e Gás 1.381.153,33 4.046.107,00 3.088.095,33 5.008.847,33  5.760.165,67 5.871.122,67  6.275.632,33 1.450.030,25  1.937.245,75    6.156.768,25  13.493.675,00   
Química 147.294,11    84.086,60      107.897,10-    44.204,40       232.410,73    349.672,00     303.474,36    460.807,64     514.991,67       502.256,00     609.126,89        
Siderur e Metalurgia 171.633,36    20.359,72-      63.004,04-      282.812,88     857.358,50    1.377.177,30  1.590.454,89 1.571.973,35  2.654.020,03    2.099.876,84  757.771.063,00 
Telecomunicações 140.650,91    635.422,75-    252.806,50-    43.310,42-       466.203,33    345.072,67     921.703,08    1.331.597,75  1.887.318,00    660.047,10     1.164.106,00     
Têxtil 80.303,72      82.188,39      87.688,44      115.673,39     141.409,74    142.231,58     295.904,15    259.063,60     219.944,00       189.537,65     251.208,55        
Transporte Serviços 98.654,40-      152.721,67-    168.050,00-    61.621,88-       133.176,78    253.019,44     511.065,90    470.561,80     123.686,70-       180.207,00     20.567,50-          
Veículos e Peças 3.591,50-        5.487,85-        17.575,00-      1.533,38         21.271,31      22.230,31       51.939,46      64.925,15       58.294,69         188.669,25     340.819,08         

Fonte: Economatica 
 
APÊNDICE A - Necessidade de Capital de Giro (NCG) – Média de Cada Ano por Setor 

SETORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 5.922,00-        13.856,00-         2.831,00-        8.805,00-           3.628,50-          6.431,93-          114.162,18       129.977,85      86.713,62         11.749,00        32.951,75-           
Alimentos e Bebidas 111.348,67-    303.452,44-       150.235,33    65.132,91-         326.125,77-      86.725,77-        81.322,77-         17.072,38-        227.861,75-       320.827,15      290.311,00         
Comércio 14.043,75-      62.253,41         39.293,55      50.495,77-         11.014,22        171.863,81      49.041,48         117.285,05-      55.378,49         285.525,94      393.003,07         
Construção 23.207,00-      17.438,40-         29.919,90-      1.146.020,91-    181.450,67-      291.733,47-      35.082,21         178.281,09      29.163,14         116.198,82      18.073,53-           
Eletroeletrônicos 52.989,25-      49.425,00-         16.737,50-      3.408,75-           76.827,75-        10.283,80        3.892,00-           33.682,00        8.742,67-           54.404,67        94.592,17           
Energia Elétrica 579.600,00-    579.904,87-       922.438,18-    800.399,94-       520.067,65-      326.867,12-      185.729,50-       103.070,10      40.751,00-         26.735,20        227.030,42         
Máquinas Indust 81.675,67      59.314,00         6.847,67        48.109,67         55.712,25        106.516,00      171.515,75       298.302,25      83.680,25         266.172,25      358.968,75         
Mineração 241.797,67-    211.229,00-       61.463,33-      1.130.577,00-    307.444,00-      1.148.528,50-   997.666,00       1.503.442,40-   4.706.507,50    963.794,25      1.039.822,50      
Minerais não Met 6.242,00        6.199,00           3.886,50-        18.831,75-         9.519,00-          16.432,00-        11.228,75-         173,00-             27.255,25-         1.682,75          19.620,25-           
Papel e Celulose 54.243,67      285.061,83-       454.568,50-    114.769,17-       35.654,83        216.999,17      490.322,17       443.532,33      27.273,17         913.908,80      1.053.987,20      
Petróleo e Gás 249.029,67    3.118.057,67    910.026,33    3.625.286,00    2.674.868,67   2.208.487,00   2.416.671,00    34.891,75        92.071,25-         4.600.719,25   10.235.294,00    
Química 48.350,33      3.735,10-           240.165,70-    133.879,30-       38.936,64        211.014,36      118.311,18       72.970,09        246.849,11       306.150,44      488.013,00         
Siderur e Metalurgia 373.260,24-    446.632,57-       673.459,45-    473.512,29-       298.454,35-      230.992,64      294.973,04       254.244,70      98.038,95         329.923,61      826.141,98         
Telecomunicações 118.774,36-    807.319,75-       621.704,42-    510.812,58-       65.266,75        86.165,33-        471.173,42       947.990,25      988.314,17       514.105,60-      2.064.591,00      
Têxtil 16.101,67-      27.302,44-         36.061,56-      35.694,89-         29.506,05-        30.457,68-        15.230,45         22.641,90        22.020,30-         40.166,55-        43.105,15-           
Transporte Serviços 40.173,60-      88.023,00-         112.406,29-    36.815,00-         152.600,67      255.078,67      513.180,40       420.784,20      234.008,90       451.319,70      293.528,50         
Veículos e Peças 60.029,17-      81.753,38-         98.979,38-      84.748,23-         93.935,85-        88.617,00-        93.494,77-         99.194,92-        161.410,46-       13.299,00-        141.539,42          

Fonte: Economatica 
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APÊNDICE A - Saldo de Tesouraria (ST) – Média de Cada Ano por Setor 

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 5.922,00-        13.856,00-      2.831,00-        8.805,00-         3.628,50-        6.431,93-        114.162,18    129.977,85    86.713,62      11.749,00       32.951,75-        
Alimentos e Bebidas 111.348,67-    303.452,44-    150.235,33    65.132,91-       326.125,77-    86.725,77-      81.322,77-      17.072,38-      227.861,75-    320.827,15     290.311,00      
Comércio 14.043,75-      62.253,41      39.293,55      50.495,77-       11.014,22      171.863,81    49.041,48      117.285,05-    55.378,49      285.525,94     393.003,07      
Construção 23.207,00-      17.438,40-      29.919,90-      1.146.020,91-  181.450,67-    291.733,47-    35.082,21      178.281,09    29.163,14      116.198,82     18.073,53-        
Eletroeletrônicos 52.989,25-      49.425,00-      16.737,50-      3.408,75-         76.827,75-      10.283,80      3.892,00-        33.682,00      8.742,67-        54.404,67       94.592,17        
Energia Elétrica 579.600,00-    579.904,87-    922.438,18-    800.399,94-     520.067,65-    326.867,12-    185.729,50-    103.070,10    40.751,00-      26.735,20       227.030,42      
Máquinas Indust 81.675,67      59.314,00      6.847,67        48.109,67       55.712,25      106.516,00    171.515,75    298.302,25    83.680,25      266.172,25     358.968,75      
Mineração 241.797,67-    211.229,00-    61.463,33-      1.130.577,00-  307.444,00-    1.148.528,50- 997.666,00    1.503.442,40- 4.706.507,50 963.794,25     1.039.822,50   
Minerais não Met 6.242,00        6.199,00        3.886,50-        18.831,75-       9.519,00-        16.432,00-      11.228,75-      173,00-           27.255,25-      1.682,75         19.620,25-        
Papel e Celulose 54.243,67      285.061,83-    454.568,50-    114.769,17-     35.654,83      216.999,17    490.322,17    443.532,33    27.273,17      913.908,80     1.053.987,20   
Petróleo e Gás 249.029,67    3.118.057,67 910.026,33    3.625.286,00  2.674.868,67 2.208.487,00 2.416.671,00 34.891,75      92.071,25-      4.600.719,25  10.235.294,00 
Química 48.350,33      3.735,10-        240.165,70-    133.879,30-     38.936,64      211.014,36    118.311,18    72.970,09      246.849,11    306.150,44     488.013,00      
Siderur e Metalurgia 373.260,24-    446.632,57-    673.459,45-    473.512,29-     298.454,35-    230.992,64    294.973,04    254.244,70    98.038,95      329.923,61     826.141,98      
Telecomunicações 118.774,36-    807.319,75-    621.704,42-    510.812,58-     65.266,75      86.165,33-      471.173,42    947.990,25    988.314,17    514.105,60-     2.064.591,00   
Têxtil 16.101,67-      27.302,44-      36.061,56-      35.694,89-       29.506,05-      30.457,68-      15.230,45      22.641,90      22.020,30-      40.166,55-       43.105,15-        
Transporte Serviços 40.173,60-      88.023,00-      112.406,29-    36.815,00-       152.600,67    255.078,67    513.180,40    420.784,20    234.008,90    451.319,70     293.528,50      
Veículos e Peças 60.029,17-      81.753,38-      98.979,38-      84.748,23-       93.935,85-      88.617,00-      93.494,77-      99.194,92-      161.410,46-    13.299,00-       141.539,42       

Fonte: Economatica 
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APÊNDICE A - Retorno sobre Capital Próprio (ROE) - Média de Cada Ano por Setor  

SETORES 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca -21,75% 2,77% 2,27% 3,82% 5,10% -12,29% 0,07% -0,54% 3,19% -5,10% -16,16%
Alimentos e Bebidas -18,84% 3,17% -8,29% 16,85% 17,75% 13,55% 17,12% 4,86% -3,81% 8,68% -8,60%
Comércio -2,84% -13,25% -13,21% 20,16% 27,81% 21,41% 14,41% 17,32% -1,36% -93,54% 18,56%
Construção 0,29% -7,80% -5,85% 22,61% 12,31% 14,92% 3,20% 5,43% 7,41% 24,11% 16,49%
Eletroeletrônicos 39,72% -6,29% 8,00% -45,79% -2,90% 9,79% -474,63% 11,83% 17,61% 10,90% 12,66%
Energia Elétrica 0,49% 6,42% -36,83% -4,34% 10,45% 20,83% 13,80% 23,49% 24,45% 13,45% 11,48%
Máquinas Industriais 14,08% 13,75% 15,91% 18,18% 17,35% 18,22% 22,61% 13,32% 4,20% 11,33% 12,29%
Mineração 16,04% 16,12% 15,49% 21,12% 24,88% 17,45% 19,34% 22,12% 13,43% 6,52% 14,76%
Minerais não Metais -4,39% 0,67% -11,96% -11,80% -13,82% 3,96% 2,41% -29,77% -30,43% 25,29% 22,29%
Papel e Celulose 9,15% 5,44% -1,96% 21,85% 14,55% -14,82% 5,54% 6,83% -42,45% 24,96% 5,32%
Petróleo e Gás 23,75% 25,06% 15,65% 18,21% 20,97% -25,91% 9,05% -5,26% 24,18% 15,62% 17,38%
Química 6,41% 9,66% -23,11% 18,47% 27,36% 12,76% 5,56% 7,11% -12,03% -35,00% 1,07%
Siderur e Metalurgia 9,35% -1,30% 8,31% 18,35% 30,06% 17,67% 50,65% 16,19% 17,49% 10,75% 8,21%
Telecomunicações 0,01% -2,77% -0,93% 1,88% 4,24% 3,91% 0,52% 11,83% 7,11% -7,35% 7,14%
Têxtil -5,89% -15,60% -169,11% -86,04% -99,96% 1,11% 4,33% 1,16% -0,43% 27,41% 11,20%
Transporte Serviços -0,35% -3,33% -42,89% 50,22% 8,05% 20,91% 21,70% 16,32% -21,78% 24,87% 16,33%
Veículos e Peças -7,96% -120,94% -20,57% 10,02% 11,35% 11,14% 20,37% 19,91% 15,45% 14,60% -8,00%  

Fonte: Economatica 
 

APÊNDICE A - Retorno do Ativo Operacional (ROAOp) - Média de Cada Ano por Setor 

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca -8,29% 7,81% 9,91% 10,32% 8,61% -0,69% 2,00% 0,31% 5,33% -2,17% -1,89%
Alimentos e Bebidas 1,73% 9,06% 4,37% 8,87% 9,72% 8,50% 11,12% 4,63% 0,84% -3,23% 3,81%
Comércio 5,25% 5,67% 9,88% 9,72% 18,50% 10,37% 8,27% 10,38% 12,16% 10,12% 12,89%
Construção 2,10% 3,41% 4,04% 4,59% 2,90% 3,55% 3,06% 0,66% 1,84% 4,74% 6,85%
Eletroeletrônicos 26,40% 0,28% 30,40% -5,18% 6,54% 6,64% 5,73% -3,87% 4,88% 9,11% 7,03%
Energia Elétrica 2,68% 8,19% 1,42% 5,93% 10,53% 10,58% 10,91% 12,71% 13,75% 10,28% 10,83%
Máquinas Industriais 7,49% 9,40% 7,76% 9,80% 11,69% 9,37% 8,87% 5,53% 4,30% 5,54% 5,45%
Mineração 11,35% 12,21% 13,39% 14,35% 19,89% 21,18% 10,35% 13,32% 5,33% -2,55% 11,36%
Minerais não Metais 6,12% 8,57% 11,43% 5,15% 10,20% 0,21% 0,12% 4,97% 2,37% 0,77% 21,11%
Papel e Celulose 11,14% 6,51% 9,92% 17,12% 12,32% 5,35% 6,41% 4,71% 4,37% 8,69% 4,30%
Petróleo e Gás 15,21% 16,99% 7,78% 12,07% 15,83% 1,20% 11,66% 7,21% -49,47% 21,27% 1,63%
Química 10,07% 12,26% 7,70% -17,86% 10,64% 11,56% 3,38% 9,92% 8,27% 7,86% 6,08%
Siderur e Metalurgia 11,32% 11,75% 14,72% 12,99% 19,87% 14,83% 9,67% 10,63% 16,22% 6,15% 6,98%
Telecomunicações 5,43% 3,75% 6,20% 8,13% 8,34% 8,16% 6,11% 10,11% 8,38% 4,84% 8,90%
Têxtil 6,95% 5,20% 4,77% 4,45% 6,74% 3,93% 0,09% -0,21% 3,77% 5,05% 6,31%
Transporte Serviços 5,44% 6,78% 1,94% 11,94% 14,33% 12,72% 11,90% 9,62% 9,10% 7,97% 9,60%
Veículos e Peças 6,30% 10,29% 8,03% 8,21% 11,02% 7,70% 4,85% 8,14% 9,00% 2,05% 8,17%  

Fonte: Economatica 

 

APÊNDICE A - Variável Retorno Econômico (RE) - Média de Cada Ano por Setor 

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca -18,33% 2,24% 1,71% 3,20% 4,20% -10,08% 0,06% -0,48% 2,76% -4,66% -14,44%
Alimentos e Bebidas -14,98% 3,65% -3,55% 13,69% 14,18% 10,79% 14,40% 4,11% -3,49% 7,87% -7,68%
Comércio -2,39% -10,73% -9,93% 18,99% 22,87% 17,56% 16,31% 15,40% -1,17% -85,55% 16,58%
Construção 0,27% -7,02% -4,89% 8,02% 5,02% 11,00% 2,27% 3,77% 5,35% 22,38% 14,74%
Eletroeletrônicos 33,47% -5,09% 6,01% -38,34% -2,38% 8,03% -412,12% 10,52% 15,21% 9,97% 11,31%
Energia Elétrica 0,38% 5,57% -27,69% -3,63% 8,59% 17,08% 11,98% 20,88% 21,12% 12,30% 10,26%
Máquinas Indust 11,86% 11,13% 11,96% 15,22% 14,27% 14,94% 19,64% 11,84% 3,63% 10,36% 10,98%
Mineração 13,52% 13,05% 11,64% 17,68% 20,46% 14,31% 16,80% 19,84% 11,60% 5,96% 13,19%
Minerais não Metais -3,70% 0,67% -8,99% -9,88% -11,36% 3,25% 2,09% -26,46% -26,28% 23,13% 19,92%
Papel e Celulose 7,71% 4,41% -1,48% 18,30% 11,97% -12,16% 4,81% 6,07% -36,67% 22,82% 4,75%
Petróleo e Gás 20,02% 20,30% 11,77% 15,25% 17,24% -21,25% 7,86% -4,68% 20,88% 14,29% 15,53%
Química 5,40% 7,82% -17,37% 77,00% 25,41% 10,46% 6,68% 6,32% -10,39% -32,01% 0,96%
Siderur e Metalurgia 7,88% -1,05% 6,25% 15,36% 24,72% 14,49% 43,98% 15,15% 15,11% 9,83% 7,33%
Telecomunicações 0,01% -2,24% -0,70% 1,57% 3,49% 3,21% 0,45% 10,51% 6,14% -6,72% 6,38%
Têxtil -4,97% -12,63% -127,12% -72,04% -82,21% 0,91% 3,76% 1,03% -0,37% 25,07% 10,01%
Transporte Serviços -0,29% -2,70% -37,62% 42,05% 6,62% 17,15% 18,84% 14,51% -18,81% 22,75% 14,59%
Veículos e Peças -6,71% -97,93% -15,46% 8,39% 13,63% 9,80% 18,29% 17,70% 13,34% 13,35% -7,15%  

Fonte: Economatica 
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APÊNDICE A - Logaritmo Natural do Ativo Total (LN AT) - Média de Cada Ano por Setor 

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 10,83   10,78   10,77   10,83   11,00   11,03   12,23   12,75   13,28   13,31   13,96   
Alimentos e Bebidas 14,14   14,32   14,45   14,55   14,98   15,05   15,17   15,34   15,71   16,16   16,31   
Comércio 14,08   14,16   14,34   14,39   14,45   14,47   14,58   14,71   14,81   14,97   15,45   
Construção 12,56   12,65   12,81   12,89   12,93   13,13   13,34   14,02   14,41   14,76   15,16   
Eletroeletrônicos 13,98   13,93   14,09   14,12   14,24   13,96   13,93   13,94   13,98   14,07   14,15   
Energia Elétrica 15,27   15,48   15,62   15,65   15,69   15,70   15,70   15,79   15,87   15,94   16,08   
Máquinas Industriais 13,36   13,42   13,60   13,68   13,92   14,16   14,09   14,42   14,62   14,60   14,85   
Mineração 16,04   16,21   16,44   16,57   16,72   16,92   17,23   17,33   17,89   17,82   18,02   
Minerais não Metais 12,26   12,27   12,37   12,33   12,35   12,36   12,41   12,52   12,61   12,75   12,98   
Papel e Celulose 14,56   14,76   14,98   14,98   14,99   15,17   15,36   15,52   15,61   16,13   16,36   
Petróleo e Gás 16,94   17,06   17,32   17,65   17,73   17,94   17,79   17,91   18,15   18,32   18,71   
Química 14,10   14,26   14,75   14,72   14,73   14,81   14,85   15,21   15,58   15,34   15,70   
Siderur e Metalurgia 14,92   15,02   15,22   15,27   15,43   15,60   15,74   15,88   16,19   16,04   16,17   
Telecomunicações 15,94   16,27   16,31   16,38   16,40   16,38   16,49   16,53   16,78   17,08   17,25   
Têxtil 13,04   13,08   13,17   13,26   13,37   13,45   13,84   13,83   13,79   13,74   13,90   
Transporte Serviços 14,42   14,32   14,05   13,96   14,25   14,49   14,95   15,14   15,46   15,57   15,77   
Veículos e Peças 12,69   12,79   12,90   13,02   13,18   13,27   13,32   13,51   13,71   13,84   14,23    

Fonte: Economatica 
 

APÊNDICE A - Logaritmo Natural da Receita Líquida Operacional (LN RLO) - Média de 

Cada Ano por Setor  

SETORES/ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Agro e Pesca 9,71% 9,98% 10,25% 10,36% 10,71% 10,67% 11,47% 11,68% 12,05% 12,34% 12,74%
Alimentos e Bebidas 13,74% 13,96% 14,09% 14,23% 14,50% 14,67% 14,78% 15,14% 15,65% 15,83% 16,17%
Comércio 14,32% 14,36% 14,48% 14,65% 14,71% 14,76% 14,69% 14,95% 15,12% 15,30% 15,59%
Construção 11,62% 11,57% 11,74% 11,71% 11,83% 12,12% 12,17% 12,72% 13,35% 13,76% 14,26%
Eletroeletrônicos 14,15% 14,05% 14,21% 14,22% 14,47% 14,33% 14,24% 14,28% 14,33% 14,43% 14,48%
Energia Elétrica 14,18% 14,62% 14,52% 14,75% 14,91% 14,95% 15,00% 15,01% 15,10% 15,16% 15,32%
Máquinas Industriais 12,89% 13,16% 13,24% 13,51% 13,79% 13,93% 13,85% 14,09% 14,29% 14,23% 14,33%
Mineração 15,14% 15,28% 15,61% 15,90% 16,24% 16,45% 16,21% 16,57% 16,88% 16,53% 17,06%
Minerais não Metais 12,01% 12,13% 12,37% 12,42% 12,48% 12,50% 12,48% 12,52% 12,67% 12,68% 12,90%
Papel e Celulose 13,88% 13,74% 14,06% 14,26% 14,30% 14,32% 14,40% 14,39% 14,47% 14,80% 14,91%
Petróleo e Gás 16,65% 16,80% 16,98% 17,31% 17,43% 17,66% 17,51% 17,59% 17,82% 17,66% 17,82%
Química 14,59% 13,59% 13,64% 14,14% 14,38% 14,42% 14,40% 14,50% 14,49% 14,53% 14,73%
Siderur e Metalurgia 14,08% 14,21% 14,52% 14,75% 15,24% 15,24% 15,36% 15,45% 15,69% 15,31% 15,51%
Telecomunicações 15,03% 15,41% 15,55% 15,71% 15,85% 15,92% 16,04% 16,12% 16,22% 16,49% 16,53%
Têxtil 12,75% 12,83% 12,92% 13,02% 13,19% 13,17% 13,78% 13,77% 13,75% 13,71% 13,79%
Transporte Serviços 13,65% 13,71% 13,70% 13,79% 13,94% 14,22% 14,42% 14,60% 14,82% 14,82% 15,00%
Veículos e Peças 12,67% 12,74% 12,97% 13,15% 13,44% 13,57% 13,56% 13,68% 13,84% 13,67% 14,13%

Fonte: Economatica 
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APÊNDICE A - Médias das Variáveis Econômico-Financeiras por Setor no Período dos 11 Anos 

SETORES/ANO     LC      LS CDG NCG ST ROE ROAOp RE LNAT LNROL
Agro e Pesca 1,96  1,48  67.426,10        43.046,42        24.379,68        -3,51% 2,84% -3,08% 13,96  12,74  
Alimentos e Bebidas 1,27  0,95  317.234,60      358.840,87      41.606,27-        3,86% 5,40% 3,55% 16,31  16,17  
Comércio 1,75  1,30  369.693,49      289.189,00      80.504,49        -0,41% 10,29% -0,19% 15,45  15,59  
Construção 2,29  1,62  794.720,41      917.367,56      122.647,15-      8,46% 3,43% 5,54% 15,16  14,26  
Eletroeletrônicos 1,76  1,29  201.848,99      203.581,74      1.732,75-          -38,10% 8,00% -33,04% 14,15  14,48  
Energia Elétrica 1,03  1,02  21.321,81-        305.852,97      327.174,78-      7,61% 8,89% 6,99% 16,08  15,32  
Máquinas Industriais 2,22  1,60  457.634,61      317.924,20      139.710,41      14,66% 7,75% 12,35% 14,85  14,33  
Mineração 1,78  1,33  3.111.405,54   2.829.286,60   282.118,94      17,02% 11,83% 14,37% 18,02  17,06  
Minerais não Metais 1,65  1,15  29.537,52        37.975,95        8.438,43-          -4,32% 6,46% -3,42% 12,98  12,90  
Papel e Celulose 1,36  1,11  569.964,30      353.462,32      216.501,98      3,13% 8,26% 2,78% 16,36  14,91  
Petróleo e Gás 1,64  1,35  4.951.712,99   2.226.143,89   2.725.569,10   12,61% 5,58% 10,66% 18,71  17,82  
Química 2,01  1,60  285.493,39      180.692,02      104.801,37      1,66% 6,35% 7,30% 15,70  14,73  
Siderur e Metalurgia 2,34  1,57  1.237.637,39   1.175.444,63   5.782,76          16,86% 12,33% 14,49% 16,17  15,51  
Telecomunicações 1,20  1,17  544.105,38      373.336,88      170.768,50      2,33% 7,12% 2,01% 17,25  16,53  
Têxtil 2,13  1,36  169.559,38      191.608,83      22.049,45-        -30,17% 4,28% -23,51% 13,90  13,79  
Transporte Serviços 1,11  1,04  83.884,43        101.850,40-      185.734,83      8,19% 9,21% 7,01% 15,77  15,00  
Veículos e Peças 1,17  0,84  65.729,84        132.450,09      66.720,25-        -4,97% 7,61% -2,98% 14,23  14,13   

 Fonte: Economatica 
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APÊNDICES B – Análises de Regressões Lineares 

 

 

APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2000 

Ano 2000 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 

ROAOp <0,001* 1,000 

RE <0,001* <0,001* 1,000 

LC 0,002* 0,004* 0,002* 1,000 

LS 0,005* 0,114 0,005* <0,001* 1,000 

CDG 0,003* 0,001* 0,003* <0,001* <0,001* 1,000 

NCG 0,222 0,077*** 0,232 0,918 0,813 <0,001* 1,000 

ST 0,289 0,175 0,277 <0,001* <0,001* <0,001* 0,003* 1,000 

LN AT 0,033** 0,072*** 0,035** 0,027** 0,526 0,001* <0,001* 0,007* 1,000 

LN RLO 0,010* <0,001* 0,010* 0,107 0,425 <0,001* <0,001* 0,06*** <0,001 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2001 

Ano 2001 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 

ROAOp <0,001* 1,000 

RE <0,001* <0,001* 1,000 

LC 0,015** 0,001* 0,015** 1,000 

LS 0,006* 0,004* 0,006* <0,001* 1,000 

CDG 0,596 0,117 0,581 <0,001* <0,001* 1,000 

NCG 0,632 0,132 0,638 0,566 0,368 0,209 1,000 

ST 0,928 0,951 0,938 <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 1,000 

LN AT 0,736 0,766 0,748 0,001* 0,124 0,003* <0,001* <0,001* 1,000 

LN RLO 0,886 0,239 0,891 0,008* 0,175 0,025** <0,001* <0,001* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2002 

Ano 2002 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001 1,000 
LC 0,001* 0,003* 0,001* 1,000 
LS 0,001* 0,031** 0,001* <0,001* 1,000 
CDG 0,016** 0,037** 0,015** <0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,965 0,458 0,981 0,959 0,604 0,394 1,000 
ST 0,085*** 0,153 0,081*** <0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 1,000 
LN AT 0,906 0,768 0,928 0,004* 0,178 0,003* <0,001* <0,001* 1,000 
LN RLO 0,901 0,104 0,911 0,021** 0,242 0,032** <0,001* <0,001* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2003 

Ano 2003 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,015** 0,001* 0,005* 1,000 
LS 0,004* <0,001* 0,001* <0,001* 1,000 
CDG 0,034** 0,143 0,022** <0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,210 0,113 0,154 0,923 0,623 <0,001* 1,000 
ST 0,504 0,922 0,511 <0,001* 0,001* <0,001* <0,001* 1,000 
LN AT 0,177 0,296 0,096*** 0,030** 0,773 0,940 <0,001* <0,001* 1,000 
LN RLO 0,072*** 0,017** 0,018** 0,176 0,936 0,633 <0,001* <0,001* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2004 

Ano 2004 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,002* <0,001* 0,006* 1,000 
LS 0,002* <0,001* 0,006* <0,001* 1,000 
CDG 0,011** <0,001* 0,014** <0,001* 0,002* 1,000 
NCG 0,132 0,001* 0,171 0,227 0,364 <0,001* 1,000 
ST 0,555 0,584 0,527 <0,001* <0,001* <0,001* 0,017** 1,000 
LN AT 0,154 0,027** 0,228 0,256 0,954 <0,001* <0,001* 0,042** 1,000 
LN RLO 0,010* <0,001* 0,014** 0,819 0,711 <0,001* <0,001* 0,075*** <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2005 

Ano 2005 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,591 0,439 0,631 1,000 
LS 0,535 0,479 0,601 <0,001* 1,000 
CDG 0,028** 0,004* 0,025** 0,002* 0,001* 1,000 
NCG 0,006* <0,001* 0,005* 0,170 0,284 <0,001* 1,000 
ST 0,789 0,949 0,789 0,001* <0,001* <0,001* <0,001* 1,000 
LN AT 0,043** <0,001* 0,034** 0,201 0,834 <0,001* <0,001* 0,385 1,000 
LN RLO 0,005* <0,001* 0,007* 0,425 0,732 <0,001* <0,001* 0,751 <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2006 

Ano 2006 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,774 0,426 0,876 1,000 
LS 0,304 0,046** 0,375 <0,001* 1,000 
CDG 0,094*** 0,015** 0,115 0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,088*** 0,001* 0,111 0,042** 0,044** <0,001* 1,000 
ST 0,336 0,385 0,356 0,002* <0,001* <0,001* 0,023** 1,000 
LN AT 0,019** <0,001* 0,026** 0,782 0,167 <0,001* <0,001* 0,001* 1,000 
LN RLO 0,004* <0,001* 0,003* 0,967 0,222 <0,001* <0,001* 0,003* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2007 

Ano 2007 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 

ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,043** 0,319 0,047** 1,000 
LS 0,235 0,781 0,247 <0,001* 1,000 
CDG 0,203 0,537 0,196 <0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,208 0,203 0,172 0,038** 0,139 <0,001* 1,000 
ST 0,913 0,676 0,995 <0,001* <0,001* <0,001* 0,009* 1,000 
LN AT <0,001* <0,001* <0,001* 0,792 0,301 <0,001* <0,001* 0,014** 1,000 

LN RLO <0,001* <0,001* <0,001* 0,813 0,595 <0,001* <0,001* 0,209 <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2008 

Ano 2008 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,547 0,024** 0,486 1,000 
LS 0,372 0,004* 0,327 <0,001* 1,000 
CDG 0,083*** 0,211 0,076*** 0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,243 0,306 0,225 0,002* 0,014** <0,001* 1,000 
ST 0,664 0,516 0,675 <0,001* <0,001* <0,001* 0,068*** 1,000 
LN AT 0,49 <0,001* 0,404 0,428 0,046** <0,001* <0,001* 0,002* 1,000 

LN RLO 0,234 <0,001* 0,233 0,129 0,046** <0,001* <0,001* 0,014** <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2009 

Ano 2009 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,447 0,119 0,43 1,000 
LS 0,338 0,056** 0,326 <0,001* 1,000 
CDG 0,841 0,983 0,85 <0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,383 0,853 0,39 0,005* 0,033** <0,001* 1,000 
ST 0,598 0,659 0,598 0,003* 0,007* <0,001* 0,001* 1,000 
LN AT 0,272 0,066*** 0,253 0,241 0,038* <0,001* <0,001* 0,002* 1,000 
LN RLO 0,008* 0,002* 0,008* 0,105 0,043** <0,001* <0,001* 0,007* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE B - Correlação das Variáveis no Ano 2010 

Ano 2010 ROE ROAOp RE LC LS CDG NCG ST LN AT 
ROAOp <0,001* 1,000 
RE <0,001* <0,001* 1,000 
LC 0,514 0,844 0,515 1,000 
LS 0,486 0,38 0,488 <0,001* 1,000 
CDG 0,542 0,789 0,538 <0,001* <0,001* 1,000 
NCG 0,704 0,501 0,695 <0,001* 0,001* <0,001* 1,000 
ST 0,596 0,238 0,597 0,284 0,012** <0,001* 0,001* 1,000 
LN AT 0,067*** <0,001* 0,065*** 0,787 0,185 <0,001* 0,052*** <0,001* 1,000 

LN RLO 0,003* <0,001* 0,002* 0,584 0,261 <0,001* 0,06 <0,001* <0,001* 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICES C – Análises de Regressões Lineares 

 

 

APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2000 

Ano 2000 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante -7,61 0,061 5,14 <0,001 -6,15 0,070 

LC 6,98 0,141 5,30 0,001* 5,87 0,137 
LS -0,95 0,879 -5,62 0,009* -0,93 0,858 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 1,32E-05 0,103 6,72E-06 0,014** 1,10E-05 0,104 
ST 1,61E-06 0,852 5,03E-06 0,086*** 1,58E-06 0,825 

R2 12,10% 15,70% 12,10% 

ANOVA 0,008 <0,001 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2001 

Ano 2001 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante -20,34 0,014 4,87 <0,001 -16,44 0,015 

LC -2,68 0,820 3,86 0,029** -2,19 0,819 
LS 20,21 0,197 -2,64 0,256 16,45 0,197 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG -5,00E-07 0,983 4,57E-06 0,186 -6,09E-07 0,975 
ST -6,18E-06 0,564 -4,03E-07 0,795 -5,04E-06 0,586 

R2 6,80% 11,50% 6,80% 

ANOVA 0,083 0,005 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2002 

Ano 2002 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante -40,95 0,001 3,99 0,039 -30,35 0,001 

LC 12,84 0,406 5,94 0,030** 9,89 0,393 
LS 11,84 0,552 -4,65 0,185 8,37 0,575 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 6,90E-06 0,670 2,90E-06 0,326 5,10E-06 0,675 
ST 1,12E-05 0,391 2,32E-06 0,324 8,62E-06 0,379 

R2 12,60% 9,30% 12,50% 

ANOVA 0,005 0,018 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2003 

Ano 2003 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante -11,87 0,143 1,74 0,378 -12,61 0,049 

LC -2,94 0,772 1,33 0,620 -1,65 0,836 
LS 19,78 0,167 4,20 0,263 16,88 0,132 

CDG 8,99E-06 0,156 1,18E-06 0,465 7,66E-06 0,123 

NCG Excluída por colinearidade 
ST -3,17E-06 0,540 -1,83E-06 0,185 -3,24E-06 0,425 

R2 7,90% 10,00% 10,10% 

ANOVA 0,035 0,005 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2004 

Ano 2004 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante -11,76 0,162 2,68 0,154 -6,47 0,351 
LC 5,33 0,566 5,19 0,018** 3,65 0,638 
LS 13,76 0,247 0,64 0,823 9,84 0,322 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 8,77E-06 0,167 4,19E-06 0,007* 6,76E-06 0,203 
ST -1,66E-06 0,843 -9,86E-07 0,625 -8,81E-08 0,990 

R2 9,50% 21,60% 7,50% 

ANOVA 0,014 <0,001 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2005 

Ano 2005 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 9,59 0,007 7,46 <0,001 7,89 0,007 
LC -0,80 0,842 0,41 0,783 -0,39 0,906 
LS 1,91 0,722 -0,24 0,906 1,05 0,812 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 6,61E-06 0,072*** 4,01E-06 0,005* 5,60E-06 0,064*** 
ST 3,62E-06 0,441 1,50E-06 0,409 3,15E-06 0,413 

R2 2,70% 5,80% 2,80% 

ANOVA 0,434 0,07 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2006 

Ano 2006 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 6,55 0,125 4,10 0,001 6,55 0,082 

LC -6,07 0,160 -3,26 0,011** -5,41 0,158 
LS 9,63 0,120 5,57 0,002* 8,26 0,133 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 5,96E-06 0,130 3,68E-06 0,001* 4,94E-06 0,157 
ST 9,77E-07 0,837 -9,03E-07 0,506 9,25E-07 0,826 

R2 3,60% 11,70% 3,30% 

ANOVA 0,221 <0,001 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
Apêndice C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2007 

Ano 2007 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 13,56 <0,001 7,24 <0,001 11,82 <0,001 

LC -6,58 0,009* -4,37 0,008* -5,84 0,009* 
LS 6,26 0,075*** 5,51 0,015** 5,69 0,069*** 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 2,10E-06 0,315 5,79E-07 0,686 2,00E-06 0,282 
ST 1,84E-06 0,505 -6,90E-07 0,700 1,30E-06 0,600 

R2 5,50% 4,40% 5,50% 

ANOVA 0,08 0,122 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2008 

Ano 2008 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 2,50 0,594 3,88 0,024 1,56 0,703 
LC -1,52 0,748 -0,98 0,614 -1,17 0,774 
LS 4,92 0,452 4,74 0,080*** 4,36 0,439 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 2,91E-06 0,229 4,88E-07 0,634 2,59E-06 0,215 
ST -4,66E-06 0,253 -1,02E-06 0,527 -4,13E-06 0,241 

R2 2,00% 5,50% 2,20% 

ANOVA 0,566 0,059 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2009 

Ano 2009 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 6,90 0,226 3,91 0,009 6,11 0,247 

LC -2,00 0,776 -1,52 0,421 -1,73 0,788 
LS 5,72 0,528 4,05 0,097*** 5,21 0,531 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG -2,27E-06 0,419 -4,73E-07 0,529 -2,06E-06 0,424 
ST 2,68E-06 0,463 1,19E-07 0,903 2,44E-06 0,467 

R2 1,90% 4,10% 1,90% 

ANOVA 0,604 0,185 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 

 
 
APÊNDICE C - Regressão de ROE / ROAop / RE no Ano 2010 

Ano 2010 
ROE ROAOp RE 

Coef P-valor Coef P-valor Coef P-valor 

Constante 10,53 0,003 7,44 <0,001 9,42 0,003 

LC -0,56 0,913 -1,87 0,281 -0,51 0,912 
LS 1,23 0,850 2,68 0,220 1,09 0,851 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 4,78E-07 0,790 -3,07E-07 0,610 4,50E-07 0,779 
ST 1,03E-06 0,562 4,56E-07 0,441 9,24E-07 0,559 

R2 0,40% 2,80% 0,40% 

ANOVA 0,966 0,400 0,008 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE D – Resultado das análises de Regressões Lineares por Setores 

 

 

APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Alimentos e Bebidas 

Alimentos e Bebidas 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,011 0,343 0,011 
LC 0,195 0,370 0,204 
LS 0,658 0,865 0,680 

CDG 0,402 0,403 0,420 

NCG Excluída por colinearidade 

ST 0,560 0,157 0,584 

R2 68,00% 76,30% 67,70% 

ANOVA 0,063 0,013 0,065 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Comércio 

Comércio 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,167 0,005 0,149 

LC 0,674 0,328 0,627 
LS 0,844 0,246 0,867 

CDG Excluída por colinearidade 

NCG 0,376 0,049** 0,362 
ST 0,964 0,846 0,996 

R2 19,00% 66,70% 20,60% 

ANOVA 0,834 0,111 0,809 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Construção 

Construção 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,902 0,381 0,14 
LC 0,949 0,267 0,341 
LS 0,687 0,995 0,867 

CDG Excluída por colinearidade 

NCG 0,759 0,540 0,765 
ST 0,398 0,562 0,567 

R2 18,80% 41,50% 29,10% 

ANOVA 0,54 0,074 0,273 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Eletroeletrônicos 

Eletroeletrônicos 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,234 0,305 0,463 

LC 0,356 0,277 0,401 

LS Multicolinear 0,272 Multicolinear 

CDG 0,035** 0,875 0,052*** 

NCG Excluída por colinearidade 

ST 0,273 0,197 0,338 

R2 99,80% 97,30% 99,50% 

ANOVA 0,06 0,242 0,09 

Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Energia Elétrica 

Energia Elétrica 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,239 0,365 0,236 
LC 0,326 0,553 0,330 
LS 0,293 0,555 0,296 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,237 0,770 0,226 
ST 0,456 0,654 0,429 

R2 23,40% 10,30% 23,20% 

ANOVA 0,373 0,806 0,378 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
 
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Papel e Celulose 

Papel e Celulose 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante <0,001 0,315 0,014 
LC <0,001* 0,899 0,010* 
LS    0,001* 0,300 0,019** 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,001* 0,894 0,024** 
ST 0,001* 0,310 0,021** 

R2 100,00% 91,90% 100,00% 

ANOVA 0,001 0,414 0,016 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Química 

Química 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,722 0,125 0,155 

LC 0,288 0,998 0,432 
LS 0,216 0,880 0,688 

CDG Excluída por colinearidade 

NCG 0,387 0,931 0,784 
ST 0,640 0,358 0,377 

R2 45,40% 33,40% 33,50% 

ANOVA 0,47 0,74 0,662 

Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Siderurgia e 

Metalurgia 

Siderur e Metalur 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,894 0,877 0,861 
LC 0,724 0,726 0,770 
LS 0,985 0,358 0,978 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,196 0,135 0,199 
ST 0,106 0,627 0,073*** 

R2 33,00% 31,30% 37,20% 

ANOVA 0,358 0,393 0,280 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Telecomunicações 

Telecomunicações 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,456 0,429 0,482 
LC 0,888 0,855 0,866 
LS 0,950 0,668 0,924 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,334 0,052** 0,330 
ST 0,473 0,009* 0,477 

R2 17,30% 67,80% 16,80% 

ANOVA 0,826 0,064 0,834 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
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APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Têxtil 

Têxtil 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,565 0,159 0,140 
LC 0,896 0,805 0,745 
LS 0,954 0,761 0,961 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,908 0,950 0,805 
ST 0,844 0,727 0,938 

R2 6,20% 2,90% 16,70% 

ANOVA 0,942 0,982 0,670 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Transporte Serviços 

Transporte Serviços 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,735 0,052 0,704 
LC <0,001* 0,035** <0,001* 
LS <0,001* 0,034** <0,001* 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,323 0,986 0,318 
ST 0,937 0,986 0,980 

R2 96,20% 64,30% 95,50% 

ANOVA 0,001 0,199 0,001 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  
 
APÊNDICE D - Regressão de ROE / ROAop / RE no Média no Setor de Veículos e Peças 

Veículos e Peças 
ROE ROAOp RE 

P-valor P-valor P-valor 

Constante 0,138 0,233 0,149 
LC 0,625 0,480 0,489 
LS 0,98 0,933 0,825 

CDG Excluída por colinearidade 
NCG 0,916 0,438 0,915 
ST 0,913 0,079*** 0,936 

R2 69,20% 58,40% 71,80% 

ANOVA 0,055 0,141 0,042 
Significância: 0,01*; 0,05**; 0,10*** 
Fonte: Economatica – dados gerados no software SPSS V17 
  

 

 


