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RESUMO 

O presente trabalho, trata-se de um estudo sobre a forma como a Medabil 
Sistemas Construtivos projeta o seu fluxo de caixa e quais são suas disfunções. 
Baseado no fluxo de caixa realizado entre Fevereiro de 2006 e Junho de 2007 foi 
verificado algumas ações que a empresa poderia tomar para melhorar o seu saldo 
de caixa. No referencial teórico, encontra-se toda a base necessária para se realizar 
o estudo. São apresentados diversos conceitos referente a Administração Financeira 
e aos assuntos abordados no trabalho. Diante da análise dos dados, foi possível 
propor algumas alterações que se tornam relevantes para que a empresa alcance o 
resultado ideal do seu fluxo de caixa. 
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INTRODUÇÃO 

Nos tempos atuais, com a economia cada vez mais globalizada, em um 

período em que, como nunca, é importante que a organização consiga ver com mais 

clareza o seu futuro, a informação ganha grande relevância. Manter-se competitivo 

em um mercado com grandes mudanças é preparar-se sempre mais, com sólidos 

subsídios, utilizando-se para isso, como poderosa ferramenta, o fluxo de caixa.  

Este trabalho foi elaborado com o propósito de ampliar o conhecimento na 

Área Financeira, mais especificamente na elaboração e demonstração do fluxo de 

caixa, pois este deve ter um papel importante em todas as empresas. Também visa 

auxiliar e demonstrar à Medabil Sistemas Construtivos S/A a necessidade de 

preparar-se para este cenário de competitividade onde os recursos estão escassos e 

por isso não devem ser desperdiçados. Com o aperfeiçoamento do fluxo de caixa, a 

empresa poderá desenvolver a correta alocação dos seus gastos e receitas no 

período projetado, assim antecipando-se aos problemas, e ganhando tempo para 

corrigi-los. Tanto a falta de recursos como as sobras de caixa devem ser evitadas e 

encaradas como problemas que podem trazer danos a organização. 

A monografia tem também como objetivo projetar um modelo de fluxo de 

caixa diferente do atual, baseando-se nas entradas e saídas de caixa projetadas 

para o período, bem como demonstrar este fluxo para possibilitar a Medabil 

Sistemas Construtivos S/A maior segurança e confiabilidade nas informações 

geradas. 
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1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

 

HISTÓRICO 

A Medabil iniciou suas atividades no mercado no ano de 1967 e desde sua 

fundação tem ampliado constantemente sua participação nos mercados nacional e 

internacional, sempre buscando inovações tecnológicas para ir ao encontro das 

expectativas de seus clientes. 

Atuando no segmento metalúrgico como Medabil Varco–Pruden S/A, a 

empresa efetivou no ano de 1996 uma joint-venture com a empresa americana 

Varco-Pruden, que em 2002 foi incorporada pelo grupo Mexicano Imsa.  

Em dezembro de 2005, a empresa recomprou a parcela de ações 

negociadas quando da criação da joint venture, voltando a deter 100% do controle 

acionário, alterando seu nome para Medabil Sistemas Construtivos S.A.  

No início de 2006, a empresa inaugura sua sede nova em Porto Alegre: O 

Centro Empresarial Aeroporto, construído sob a tecnologia Medabuiling – Prédios 

Metálicos de Múltiplos Andares. Medabil.  

Hoje a Medabil Sistemas Construtivos S.A dedica-se à construção, projeção 

e instalação de estruturas metálicas de prédios pré-engenhados para indústrias, 

shopping centers, supermercados, setor de agroindústria entre outros. A 

organização foi eleita em 2004 pela revista “O Empreiteiro”: a Empresa de 

Engenharia do Ano.  

Em 2005, a organização se encontra presente no ranking das 500 maiores 

empresas de construção do Brasil, também de edição da revista “O Empreiteiro”, 

liderando o segmento de estruturas metálicas.  

MISSÃO 

Segundo a direção da empresa, a missão da organização é: “Implementar 

soluções em sistemas construtivos metálicos, com domínio tecnológico, liderança e 

preferência no mercado nacional e internacional, em parceria com os fornecedores, 

garantindo a satisfação dos clientes, acionistas e colaboradores”. 

PRINCÍPIOS 

Ética - Respeito aos poderes constituídos, aos colaboradores, acionistas, 

clientes, fornecedores e comunidade.  

Foco no Cliente.  

Lucro como alavanca de crescimento e desenvolvimento.  
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Gestão para o resultado com reconhecimento e recompensa pelo sucesso.  

Melhoria contínua em todos os processos com criatividade e inovação.  

Transparência e comunicação interpessoal.  

Trabalho em equipe com comprometimento.  

Crescimento e desenvolvimento dos talentos humanos.  

Respeito ao meio ambiente. 

NEGÓCIO 

Sistemas Construtivos Metálicos. 

MICROAMBIENTE 

O Microambiente da empresa inclui uma série de componentes, internos e 

externos. 

Os produtos e serviços comercializados, os principais clientes da empresa, 

os sistemas de qualidade e tecnologia da organização, os concorrentes, entre 

outros. 

Principais Produtos 

Estrutura, fechamento e cobertura metálica, estruturas anexas e 

complementares, como sistemas de conforto térmico para prédios industriais, 

comerciais e institucionais, além de prédios residenciais (Múltiplos Andares). A 

empresa oferece soluções construtivas em aço.  Este tipo de construção vem 

crescendo ao redor do planeta e aos poucos ganha espaço também no Brasil. O 

Sistema Construtivo Metálico Medabil oferece construções rápidas e eficientes, com 

diminuição de desperdício de materiais, maior organização do sítio de obra, entre 

outros vários benefícios.  

O principal argumento de vendas em relação à construção convencional em 

concreto é a rapidez. Atualmente, com o contexto da globalização, as empresas 

precisam de retorno cada vez mais rápido sobre o capital investido. A construção 

metálica oferece este retorno, pois as instalações são entregues em prazos mais 

curtos do que se fossem construídas em concreto. É fato que a construção metálica 

ainda é mais cara do que a em concreto, porém, as soluções construtivas metálicas 

têm superado esta adversidade de custo pela sua performance. 

Segmentos de Atuação 

Construção de fábricas; Construção de Plantas Industriais; Construção de 

Prédios Metálicos de Múltiplos Andares – comerciais e residenciais; Construção de 

Ginásios esportivos; Construção de Estádios; Construção de centros de convenções; 
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Construção de Armazéns e depósitos, Centros de Distribuição; Construção de 

prédios comerciais (Shopping centers, centros comerciais, etc); Construção de 

aeroportos; Construção de hospitais e hotéis (Múltiplos Andares). 

Parque Industrial 

Fábrica 1: Nova Bassano – Telhas, Perfis, Estruturas Complementares; 

Fábrica 2: Nova Bassano – Vigas e pilares, perfis de chapa dobrada, 

estruturas mais pesadas; 

Fábrica 3: Nova Araçá – Estruturas espaciais e treliçados; 

Área Fabril: 50.000m²; 

Capacidade instalada de produção: 5.000 toneladas/mês. 

Tecnologia 

A Medabil, a partir do acordo de joint-venture com a Varco-Pruden Buildings, 

empresa norte-americana, trouxe ao Brasil um dos softwares mais modernos do 

mundo de propriedade única da Varco-Pruden Buildings: o Software VP Command 

para projeto e dimensionamento de estruturas metálicas. 

A Medabil também possui um parque industrial bastante moderno. Conta 

com o maquinário mais moderno disponível no mercado. A tecnologia aplicada ao 

processo fabril auxilia a empresa a alcançar grande capacidade de produção. 

Qualidade 

Na Medabil Sistemas Construtivos S.A, o elevado nível de qualidade dos 

produtos é atestado pelos padrões internacionais de certificação ISO 9001: versão 

2000 e o investimento contínuo em tecnologia. 

Principais Setores/Departamentos 

Engenharia (Orçamento, projeto)  Recursos Humanos 

Comercial        Marketing 

Setor de TI       Desenvolvimento de Novos Produtos 

Canal Builder       Produção  

Exportação       PCP 

Financeiro        Expedição 

Jurídico        Contratos 

Controladoria       Compras 

O organograma da empresa pode ser encontrado em apêndice para 

consultas mais profundas. 
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Informações de Performance da Empresa 

A Medabil VP vem experimentando grande crescimento. O mercado de 

construção metálica está em pleno crescimento. O market share desta modalidade 

construtiva vem crescendo em relação ao concreto. 

 

Tabela 1 
 

Desempenho financeiro da empresa Medabil Sistemas Construtivos S.A. 
 Item Faturamento Total Fatur'amento Interno Faturamento Externo 

Ano: 2004 R$ 189.000.000 R$ 180.000.000 R$ 9.000.000 
% 100% 96% 4% 

Fonte: Autor  

 

Principais Clientes 

Dentre os clientes da Medabil VP, no mercado doméstico, podemos citar os 

seguintes como sendo principais: Wal Mart, PUC, Carrefour, GKN, Sonae, Fitesa, 

Ford, Universal Comercial Fonográfica, Tramontina, Bridgestone, Todeschini, 

Volkswagen, Walter Torre Construtora, Crown Cork Embalagens, Odebrecht, Leroy 

Merlin, John Deer, Souza Cruz, Bom Preço, Racional Engenharia, Construtora 

Tedesco, Borrachas Vipal, Borrachas Tipler, Concrepoxi Varca Scatena. 

Concorrentes Nacionais 

Nota-se pela informação de desempenho demonstrada acima que o foco da 

empresa é o mercado interno. De fato, no mercado brasileiro de construção 

metálica, a empresa exerce o domínio. Há cinco principais concorrentes da empresa 

no mercado nacional. Porém, a superioridade da organização é evidenciada pela 

publicação do ranking “500 maiores da construção, da revista O Empreiteiro”. O 

Quadro 1 demonstra o ranking de 2005 para o setor de Estruturas Metálicas:  

 

 
Fonte: Revista “O Empreiteiro” (2005). 

Figura 1: Ranking “Os 500 maiores da Construção” – Segmento de Estruturas Metálicas 
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Os Principais concorrentes são: 

Metasa – Rio Grande do Sul 

Brasfer – Paraná 

Inepar – Rio de Janeiro 

Alufer – São Paulo 

Codeme Engenharia – São Paulo 

Além das empresas citadas acima, uma das principais concorrências da 

Medabil vem das empresas de estruturas de concreto pré-moldado. A construção 

civil no Brasil ainda é polarizada por este material, principalmente por questões de 

custo (O concreto é mais barato que o aço).  

Porém, este paradigma tem sido alterado. A construção metálica, por ser 

mais rápida, mais dinâmica, tem aumentado sua participação no mercado de 

construção, principalmente no exterior. Países como Inglaterra, Estados Unidos, e 

alguns países asiáticos, já constroem mais em aço do que em concreto. 

Concorrentes Estrangeiros 

Os concorrentes no mercado externo são bastante competitivos. Diversas 

empresas estão brigando por este mercado. Temos empresas americanas, inglesas, 

argentinas, uruguaias, chilenas, árabes, indianas, chinesas, canadenses, etc. 

As principais, que estão em constante choque com a Medabil VP são: 

 

- Zamil Steel (Emirados Árabes, atuando globalmente) 

 

- Esmetal (Chile) 

 

- CMP-Bautec (Argentina) 

 

- Butler (EUA, controle acionário Australiano, atuando globalmente) 

 

- Kirby (Índia) 

 

- Armco (Uruguai) 
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A concorrência também dispõe de muita qualidade, a exemplo da Medabil. 

Os softwares de dimensionamento são bastante difundidos, o que confere às 

empresas, que os detém, diferenciais competitivos. 

MACROAMBIENTE 

O Macroambiente influencia a organização em cinco esferas interessantes 

de análise neste trabalho: Economia (global e nacional), tecnologia, ambiente 

político-legal, o ambiente demográfico e o ambiente cultural. Assuntos estes que 

serão analisados nesta seção. 

Influência da Economia 

A economia do Brasil e do Mundo influencia muito o andamento dos 

negócios da Medabil. Quanto mais acentuado for o crescimento da economia, mais 

crescerá o setor industrial, o setor agrícola, o setor de transportes de cargas, o setor 

de aviação, o setor de construção civil residencial e comercial, etc. Todos estes 

setores, que têm sua expansão diretamente ligada ao desempenho da economia 

nacional e internacional, são potenciais compradores de produtos da empresa. 

Então, é essencial para os resultados da Medabil que a economia ande bem. 

Se houver índice de crescimento industrial positivo, com certeza, novas 

fábricas estarão sendo construídas. Se houver crescimento no setor de cargas, 

novos Centros de Distribuição serão construídos. Se houver crescimento da aviação, 

novos aeroportos e hangares terão de ser construídos. Se o poder aquisitivo da 

população crescer, poderá haver maior procura por prédios residenciais. Em 

resumo, a construção metálica praticada pela Medabil só tem a crescer com um bom 

desempenho da economia. 

O processo de globalização pode trazer benefícios à empresa. É crescente o 

número de empresas multinacionais que vêm se instalando no Brasil. Estas 

empresas, ao construírem suas instalações, buscam geralmente o fornecedor que 

possa oferecer garantias de qualidade, e entrega rápida. É neste momento que a 

Medabil consegue seu espaço. Encontra-se no portfólio de projetos executados pela 

organização muitos prédios industriais, centros de distribuição e homestores de 

empresas multinacionais. Exemplos são: a rede Wal Mart, que contratou a Medabil 

para construir muitas de suas lojas no Brasil e Argentina, a rede francesa Carrefour, 

a Leroy Merlin, o grupo Sonae, entre outros, empresas de varejo que optaram por 

construir suas instalações a partir do Sistema Construtivo Metálico Medabil. 
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No segmento de fábricas e plantas industriais, a Ford, em Camaçari, Bahia, 

a Guardian Glass, a Crown Cork Embalagens, a John Deere, a GKN, a Bridgestone, 

entre muitas outras.  

Em síntese, o crescimento da economia brasileira e mundial, aliado ao 

crescimento do processo de globalização, que impulsiona o investimento direto de 

grandes empresas multinacionais no Brasil, oferece à empresa oportunidades de 

crescimento. Em contrapartida, a globalização pode trazer concorrentes 

internacionais ao mercado brasileiro, bem como levar concorrentes locais a buscar 

seu espaço em mercados internacionais nos quais a Medabil já se encontra 

atuando. 

Outra questão importante é a taxa de câmbio entre a moeda norte 

americana, o dólar, e o real brasileiro. Como a empresa hoje resume suas atividades 

internacionais à exportação, o real valorizado frente ao dólar, como é o quadro do 

primeiro semestre de 2006, é bastante negativo. Uma eventual desvalorização do 

real tornaria os produtos da organização mais competitivos no mercado 

internacional. 

Em suma, o ambiente econômico interno e externo influencia bastante os 

negócios da empresa. Esta influência será benéfica ou prejudicial, dependendo do 

modo como a empresa enxergar a evolução da economia e da globalização. Caso a 

empresa decida por uma orientação pró-ativa, atingirá bons resultados, do contrário, 

se a empresa se descuidar das influências econômicas e globais, com certeza será 

prejudicada. 

Influência da Tecnologia 

O segmento de Sistemas Construtivos Metálicos é bastante afetado pelas 

tecnologias. Principalmente, no que se refere às ferramentas de informática 

desenvolvidas para desenho e projeto das estruturas. Programas como o CAD – 

Computer Aid Design, são essenciais para qualquer empresa do ramo de 

construção. Existem diversos softwares que auxiliam no processo de desenho e 

projeto das estruturas. 

A Medabil possui um dos programas mais modernos para o 

dimensionamento de estruturas metálicas, o VP Command. Este software, de 

propriedade da Varco-Pruden Buildings, foi obtido a partir da antiga parceria da 

Medabil com a empresa americana, através de acordo de joint-venture. O software 

não só agiliza o processo de orçamento e projeto, mas também racionaliza a 
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utilização dos materiais a serem empregados na construção das estruturas. Este 

diferencial confere à empresa vantagens competitivas de custo em relação à 

concorrência, em razão da capacidade do software de mensurar o peso necessário 

das estruturas de forma a torná-lo mínimo, mas capaz de suportar as condições 

exigidas pelo projeto. 

Influências Político-legais 

O ambiente político em si exerce pouca influência sobre o desempenho dos 

produtos da empresa. Na realidade, um dos poucos vínculos que podem ser 

analisados seria no que se refere a compras governamentais. Se o contexto político 

estiver orientado por gastos governamentais em infra-estrutura, diminuição de déficit 

habitacional, etc, a empresa pode ser beneficiada por esta conjuntura. 

Entretanto, o ambiente Legal, mais precisamente o Normativo, possui 

impacto bastante forte nos negócios da empresa, mais precisamente, a legislação e 

as normas técnicas de construção civil são rígidas, por medidas de segurança, e 

exigem que as empresas envolvidas na atividade de construção se adaptem a 

diversas exigências. Além disso, cada país ou região pode possuir diferentes 

códigos ou normas técnicas para construção, o que se constitui em obstáculo à 

penetração em alguns mercados. 

Tomando como exemplo a região do Caribe, sabe-se, por fontes internas da 

empresa, que na região são praticados três diferentes códigos de construção: O 

Eurocode, em função da presença de capital holandês na região, o British Code, 

pelo fato de que muitas das ilhas do Caribe terem sido colonizadas por Britânicos e 

ainda manterem vínculos legislativos com a Grã-Bretanha, e também o Código 

Americano de construção. 

Portanto, o ambiente normativo legal oferece obstáculos à expansão 

internacional da empresa. É preciso investir na aquisição de materiais didáticos e 

treinamento em todos os códigos de construção praticados nos países que a 

empresa escolher atuar. 

Influências Culturais 

O ambiente cultural do país per se não afeta a performance dos produtos da 

organização, porém, a cultura construtiva, exerce influência considerável. A cultura 

construtiva deve ser entendida como a modalidade de construção que é mais 

difundida no país. Não se trata de traços culturais da população, como religião, nível 

de instrução, etc, mas sim, do perfil do setor de construção civil existente no país. 
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Existem países nos quais a cultura de construção em aço simplesmente não existe 

ou é muito pequena. Normalmente os países mais pobres, com economias 

estagnadas, possuem tal perfil. 

De acordo com fontes internas da empresa, há países cuja cultura do aço é 

muito desenvolvida, como os Estados Unidos, Inglaterra e o sudeste asiático. Os 

Gráficos 1, 2 e 3 demonstram o comportamento de evolução da cultura de 

construção metálica no Brasil. De suas análises depreende-se que a participação de 

mercado das estruturas de aço versus estruturas de concreto têm crescido nos 

últimos anos: 

 

 
Fonte: CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço. 

Gráfico 1: Participação no Mercado – 1999-2004: Estruturas de Concreto x Estruturas de Aço 
 

Observa-se que a construção em aço possuía apenas 2,62% da participação 

no mercado brasileiro de estruturas em 1999. Em 2004, este número já sobe para 

4%. Tal variação representa um acréscimo de 52%, conforme indica o Gráfico 3. 
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Fonte: CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço. 

Gráfico 2: Evolução da Participação de Mercado – 1999-2004: Estruturas de Concreto x Estruturas 
Metálicas 

 

 
Fonte: CBCA - Centro Brasileiro da Construção em Aço. 

Gráfico 3: Evolução das Vendas de Aço para Estruturas 
 

Também se percebe forte incremento das vendas de aço para estruturas 

metálicas, enquanto para as estruturas de concreto temos um decréscimo no 

período, o que aponta para uma maior utilização dos sistemas construtivos metálicos 

ao longo do período entre 1999-2004. 

Influências Demográficas 

O crescimento ou retração da população de um país pode exercer influência 

no segmento de atuação da Medabil. A situação de um país que possui grande parte 

da pirâmide etária concentrada em pessoas idosas, hipoteticamente, estaria 

propenso a construir hospitais, ou resorts geriátricos. A partir deste fato, a empresa 

pode constatar um bom nicho de mercado para seu produto Prédios Metálicos de 

Múltiplos Andares. 
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Da mesma maneira, países com crescimento demográfico acompanhado de 

crescimento econômico tendem a demandar construções residenciais, o que seria 

mais uma oportunidade de mercado para o produto mencionado anteriormente. 

Em síntese, a demografia de um país pode oferecer oportunidades à 

empresa. No entanto, é difícil estabelecer uma relação precisa entre variáveis 

demográficas e a demanda pelos produtos da organização.  

Como parâmetro de segmentação de mercado (a segmentação de mercados 

será abordada futuramente neste projeto), variáveis econômicas são mais precisas 

na determinação das influências nos negócios da empresa do que as demográficas. 
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2 SITUAÇÃO PROBLEMÁTICA 

 

O mundo passa por um momento de grande crescimento para o mercado de 

estruturas metálicas. O que se estava prevendo em termos de investimentos no 

setor de construção e aquecimento do mercado está se verificando, o que se torna 

muito favorável para o desenvolvimento de médias empresas.  

Os recursos estão disponíveis para empresas que souberem onde e porque 

buscar. Porém a necessidade de um plano bem definido para se saber onde se quer 

chegar e como será feito para se alcançar estes objetivos, se faz cada vez mais 

necessário. Com isso será preciso gerenciar perfeitamente os recursos disponíveis 

para que seja maximizado o lucro e se possa seguir o planejamento traçado. 

A Medabil Sistemas Construtivos S/A está hoje atuando no mercado de 

Estrturas Metálicas, um mercado em pleno crescimento no Mundo. A empresa é a 

maior do setor na América do Sul. O mercado de estruturas metálicas apesar de 

estar aquecido, em comparação com economias como as americana e européia, 

proporcionalmente ainda é muito pequeno, com grande possibilidade de expansão. 

A Medabil também está verificando grandes possibilidades de lucros em mercados 

que as grandes empresas do setor no mundo ainda não conseguem atuar com 

maior eficiência, como o Angolano e o Venezuelano.  

Com a situação econômica atual, é necessário para qualquer empresa saber 

gerenciar perfeitamente suas receitas e despesas. Hoje, a Medabil funciona da 

seguinte forma: todo o lucro é retirado do caixa operacional e posto em alguma 

aplicação financeira, com isso, o caixa não pode ser financiado pelo mesmo, 

restando ao gerente financeiro se socorrer de empréstimos de curto prazo com 

bancos para suprir eventuais gaps de caixa. 

Isto exposto, decidiu-se que a Medabil Sistemas Construtivos deverá fazer 

uma análise mais detalhada do seu fluxo de caixa com o objetivo de poder corrigir 

eventuais gaps de caixa com a análise mais aprofundada de suas contas que 

estejam mais prejudicando o saldo de caixa da empresa. Com isso, esta pesquisa se 

propõe a reunir suporte teórico e a coletar e analisar dados que permitam solucionar 

a seguinte pergunta: como projetar as necessidades de caixa, de forma a minimizar 

eventuais insuficiência de recursos? 
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3 JUSTIFICATIVA DO TEMA 

 

A escolha do tema desta pesquisa, projeção e análise do fluxo de caixa, 

justifica-se pelo fato de que esse é um assunto extremamente relevante para a 

Medabil Sistemas Construtivos S/A. Na sistemática adotada pela empresa, todo o 

lucro resultante de cada exercício é retirado do caixa da empresa e posto em uma 

aplicação, ou seja, o lucro não pode ser utilizado para o financiamento da 

necessidade de caixa. 

Essa situação, que pode parecer cômoda para a Medabil, apresenta 

diversas peculiaridades que não se verificam no sistema convencional de orçamento 

de caixa. O fato de se fazer necessária a previsão com máximo de exatidão possível 

e com um bom tempo de antecedência, torna essa análise do fluxo financeiro de 

extrema importância. 

Embora a empresa seja, ao longo de sua história, uma empresa lucrativa, 

ocorre que pelo ramo de negócio da Medabil, ela tem como política definida pelo seu 

presidente, trabalhar sempre com estoques altos. Isso ocorre pois quando se vende 

uma obra, se defini um preço de venda, a partir daí se é negociado o pagamento de 

um sinal que serve principalmente para a compra da material prima, em sua grande 

maioria o aço. Como o aço tem uma grande oscilação em seu preço no mercado 

nacional e internacional, essa compra antecipada serve como uma trava garantindo 

assim a margem pretendida com a venda daquela obra. Este alto estoque eleva 

ainda mais a necessidade de financiamento do giro. 

Torna-se importante a pesquisa neste tema já que nunca foi feita uma 

pesquisa mais detalhada da metodologia utilizada hoje pela empresa no que diz 

respeito a projeção de fluxo de caixa. A identificação das disfunções na sistemática 

atual e a análise mais detalhada desta necessidade de caixa, poderá propiciar uma 

forma nova de se visualizar as disfunções das contas do balanço onde poderá ter 

uma atuação com maior resultado. 

 



 19 

4 OBJETIVO 

 

No presente capítulo são apresentados o propósito principal do trabalho e as 

atividades a serem implementadas para que o mesmo seja alcançado. 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

Analisar as necessidades de caixa da Medabil Sistemas Construtivos S/A 

 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Reunir subsídios teóricos relacionados com gestão do capital de giro, 

orçamento de caixa e administração das disponibilidades. 

 

- Identificar fatores relevantes na mensuração das necessidades de caixa. 

 

- Propor melhorias na projeção de caixa. 

 

- Propor uma nova forma de projeção de caixa. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

5.1 A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Faz muito tempo que a administração do fluxo de caixa das organizações é 

visto como fundamental para o seu sucesso e sua longevidade. Com o passar dos 

anos, os executivos começaram a perceber que tão importante como vender e 

divulgar os seus produtos era saber quanto e quando seria necessário ter disponível 

em caixa para se honrar com os compromissos. 

A demonstração do Fluxo de Caixa, apesar de ser uma das análises mais 

úteis dentro de uma empresa, é raramente divulgada pelas empresas e como é uma 

demonstração de uso interno, sua abordagem é quase sempre esquecida nas 

análises de balanço. Mesmo que quase sempre os problemas com insolvência ou 

falta de liquidez das empresas ocorram por falta de correta administração do fluxo de 

caixa, é através desta demonstração que pode-se saber se a empresa foi auto-

suficiente no financiamento de seu giro e qual a sua capacidade de expansão 

(MATARAZZO, 1997).  

Conforme Johnson (1977) a Administração de Caixa é a chave para se 

alcançar a liquidez na administração financeira. Nesse ponto, o dilema que envolve 

a liquidez e a rentabilidade está em grande evidência, ou seja, quanto maior a 

disponibilidade de caixa, maior será a capacidade da empresa de saldar suas 

contas. Por outro lado, quanto maior a disponibilidade de caixa passível de 

aplicação, maior será o lucro. Com isso, deve-se objetivar o ponto em que a perda 

de liquidez provoque a perda de desconto sobre duplicatas pagas a vista ou o 

afastamento dos fornecedores de maior reputação. 

Johnson (1977) também afirma que deve-se reduzir ao máximo o saldo em 

caixa para que esse excedente seja aplicado em outros setores da empresa, ou, se 

esse investimento não trouxer o retorno esperado, deve-se devolver aos 

proprietários para o seu próprio uso. O objetivo do administrador é minimizar o nível 

de caixa sem que isso ponha em risco a capacidade de pagamento dos 

compromissos. 

Segundo Braga (1995), em algumas ocasiões, por motivos diversos como 

integralização de capital ou mesmo oriundo de suas atividades operacionais, as 

empresas podem dispor de um grande saldo em caixa já com algum 
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comprometimento futuro. Neste caso, esses valores podem ser mantidos sob forma 

de depósitos a prazo ou mesmo outros tipos de aplicações existentes no mercado 

financeiro. 

A teoria da administração financeira diz que a busca da maximização da 

rentabilidade deve ser alcançada através das atividades operacionais e não com 

aplicações de alto risco como compra de ouro ou estoques especulativos, pois a 

empresa pode sofrer enormes perdas já que estaria sujeita as variações do mercado 

financeiro e flutuações dos preços adotados. “Os indivíduos podem ‘jogar’ com o seu 

dinheiro em operações altamente especulativas. Às empresas cabe exclusivamente 

administrar seus recursos com eficácia” (BRAGA, 1995, p. 123). 

A ferramenta fluxo de caixa não deve ser usada, como fazem diversas 

empresas, apenas quando encontra-se em fase de concordata ou mesmo em 

dificuldades, ela deve ser pensada, e dedicar tempo com isso, como um instrumento 

gerencial. O que acontece é que as empresas, quando estão em boas situações, 

tem a tendência de se preocuparem apenas com o resultado econômico. Essa 

situação muda a medida que a crise começa a aparecer, com a importância maior 

migrando para o resultado financeiro, o caixa ou a disponibilidade deste em um 

determinado período do tempo (FREZATTI, 1997). 

Frezatti (1997) destaca que há duas formas de se abordar o fluxo de caixa: 

uma seria como um instrumento tático, utilizado no dia-a-dia apenas, que estaria 

restrita ao acompanhamento. A outra seria uma abordagem estratégica, onde 

afetaria os negócios da empresa não só a curto prazo mas principalmente a longo 

prazo, servindo como base para decisões gerenciais. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 

 

Gitman (2001) sugere que os fluxos de caixa de uma empresa devem ser 

divididos em três grupos: 

 

- Fluxos Operacionais: são fluxos de caixa diretamente relacionados com a 

produção e a venda dos produtos e serviços comercializados pela empresa. 

 

- Fluxos de investimento: são fluxos relacionados com compra de novos 

ativos permanentes ou participações societárias. 
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- Fluxos de financiamento: Fluxos de caixa que resultam de transações de 

financiamento por dívida e capital próprio. 

 

De acordo com Gitman (2001), a demonstração de fluxos de caixa de uma 

empresa é desenvolvida usando a demonstração do resultado do exercício e os 

balanços patrimoniais de início e fim do período. Deve-se classificar as mudanças 

verificadas nos balanços, obter dados da demonstração de resultado, classificar 

esses valores nos fluxos de caixa operacionais, de investimento e de financiamento 

bem como apresenta-los no formato apropriado. 

Campos Filho (1999), na mesma linha de raciocínio de Gitman, utiliza-se do 

modelo FAS (Financial Accounting Standard) n° 95, de novembro de 1987 para 

demonstrar e organizar os fluxos de caixa. Essa estrutura tem como característica 

ser de fácil entendimento e pode ser aplicada a qualquer ramo de atividade. Diante 

disso, o autor afirma que a estrutura da demonstração dos fluxos de caixa subdivide-

se nos quatro grandes grupos demonstrados abaixo com suas respectivas contas: 

 

- Disponibilidades: abrange o dinheiro em caixa, os saldos nas contas 

correntes e todo o investimento com vencimento de até 3 meses. As contas são: 

Caixa, depósitos bancários a vista e aplicações de alta liquidez. 

 

Contas:  

Caixa  

Depósitos Bancários a vista 

Aplicações de alta liquidez 

 

- Atividades operacionais: Em linhas gerais, corresponde às contas da 

demonstração do resultado.  

 

As contas subdividem-se em dois grupos: 

Recebimentos operacionais de: 

Clientes por vendas a vista 

Clientes por vendas a prazo 

Clientes – adiantamentos 

Rendimentos de aplicações financeiras 
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Juros de empréstimos concedidos 

Dividendos recebidos 

Outros recebimentos 

Pagamentos Operacionais a: 

Fornecedores de matérias-primas 

Fornecedores de mercadorias 

Adiantamentos a fornecedores 

Salários e encargos 

Utilidades e serviços 

Tributos 

Encargos Financeiros 

Outros pagamentos 

 

- Atividades de Investimentos: Basicamente corresponde ao grupo Ativo 

Permanente do Balanço Patrimonial. 

 

Contas:  

Aplicações Financeiras (com prazo de vencimento maior que três meses) 

Empréstimos concedidos 

Participações em controladas/coligadas 

Participações em outras empresas 

Terrenos 

Obras Civis 

Móveis – utensílios – instalações 

Máquinas – ferramentas – equipamentos  

Veículos de uso 

Equipamento de processamento de dados 

Software/aplicativos de informática 

 

- Atividades de Financiamento: Neste caso, financiamento tem um conceito 

mais abrangente que inclui os recursos de terceiros e os recursos próprios recebidos 

como é o caso de sócios colocarem dinheiro na empresa. 

 

Contas:  
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Empréstimos Bancários  

Financiamentos 

Recursos Próprios 

(-) Dividendos 

Frezatti (1997) acrescenta que há também, além do fluxo de caixa contábil 

representado pela formatação sugerida pelo FASB, o fluxo de caixa da tesouraria.  

Este modelo seria originalmente elaborado pelo tesoureiro da empresa, 

comparando-se o que foi previsto com o realizado com base nas receitas oriundas 

de cobranças ou de vendas a vista e em compromisso a cumprir. Verifica-se grande 

detalhamento nas informações com possibilidade, inclusive, de se verificar o número 

da duplicata a pagar. Desse modo, a atualização deve ser feita diariamente o que 

permite grande precisão nas informações (FREZATTI, 1997). 

Em contrapartida de Gitman (2001) e Campos Filho (1999), Frezatti (1997) 

critica o modelo do FASB afirmando que dificulta a leitura do fluxo de caixa o fato de 

que o fluxo de dividendo mistura-se com o fluxo da atividade operacional e 

acrescenta que os juros referentes ao capital de giro estão definidos como parte do 

fluxo de caixa operacional o que distorce os resultados obtidos nas operações. 

Diante das críticas do parágrafo anterior, Frezatti (1997) acrescenta que são 

várias as formas possíveis de se demonstrar os fluxos de caixa, o importante é que 

se deve adequar as necessidades e as atividades da empresa contemplando as 

diferentes naturezas de fluxo. Todo fluxo resultante das operações que respondem a 

missão da empresa deverá ser espelhado, separadamente das entradas e saídas 

referentes aos acionistas ou mesmo as correspondentes ao ativo permanente. No 

final, deve-se verificar que o fluxo financeiro será o somatório dos outros fluxos, de 

maneira que quando os pagamentos forem maiores que os recebimentos, este saldo 

de caixa deverá ser aplicado no mercado financeiro. Quando a situação for inversa, 

deve-se resgatar investimentos ou captar empréstimos para se cobrir o caixa. 

De acordo com Frezatti (1997) a estruturação do fluxo de caixa deve ser 

feita da seguinte forma: 

 

- Operacional: deve conter como entrada a cobrança das duplicatas a 

receber e como saída, todos os gastos ligados a fabricação, administração e 

comercialização dos produtos da empresa. 
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- Permanente: deve conter todos os gastos com investimento no 

permanente, em contrapartida, estarão as receitas oriundas da venda de ativos 

obsoletos ou que não sejam mais necessários para a empresa. 

 

- Acionistas: fluxo que de alguma forma afetam os acionistas. 

 

- Financeiro: equaliza o somatório dos demais fluxos. 

 

Essa nova forma de se estruturar o fluxo de caixa, viabiliza ao administrador 

de caixa ter acesso fácil a algumas questões relevantes para a empresa. A saúde da 

empresa pode ser verificada pelo fluxo operacional, já que a escassez de caixa pode 

representar que a empresa esteja mal, o que não poderia ser observado caso 

mesmas naturezas estivessem misturados. O entendimento adequado da natureza 

dos eventos, se permanentes ou não, permitirá ao gestor que tenha maior sucesso 

na busca pela otimização dos resultados. O valor da soma algébrica dos demais 

fluxos deve ser igual ao valor dado pelo financeiro, com isso, indica-se o que a 

atividade financeira da tesouraria deve fazer no caso da busca de recursos para 

cobrir uma eventual quebra de caixa ou mesmo o investimento de recursos 

excedentes (FREZATTI, 1997). 

 

5.3 MÉTODOS PARA GERAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CAIXA 

 

Os próximos tópicos referem-se aos métodos reconhecidos 

internacionalmente para gerar as informações de caixa. Há dois métodos que podem 

ser utilizados, o método de partidas dobradas ou método direto e o método indireto, 

ambos com as vantagens e desvantagens que também serão apresentados a 

seguir. 

 

5.3.1 Método de Partidas Dobradas – Método Direto 

 

Campos Filho (1999) destaca que o administrador não está, hoje, voltado 

para o regime de competência. Na maioria das empresas há abundância de 

informações geradas pelos mais variados meios e técnicas além dos recursos que a 

informática oferece, mas não se está preparado para gerar informações de caixa. 
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Para atender a essas necessidades, o normal é que o empresário solicite relatórios 

que demonstrem os principais recebimentos e pagamentos previstos para que possa 

entender porque está faltando dinheiro. Mas essas informações podem ser geradas 

diariamente com baixo custo e grande segurança. 

Campos Filho (1999) acrescenta que o método direto consiste em classificar 

o fluxo da empresa utilizando as partidas dobradas. Esse método possui como 

vantagem o fato de que gera as informações baseado em critérios técnicos 

eliminando qualquer interferência da legislação fiscal. 

O modo mais fácil de entender o método de partidas dobradas é aceitar e 

entender como uma convenção mundial que, para se aumentar a conta Caixa, deve-

se debita-la, e para diminuir a conta Caixa, deve-se creditá-la. Sendo assim, uma 

grande vantagem desse método é que sempre se sabe qual o destino dos valores 

que passaram pelo Caixa, ficando fácil para o administrador entender, no caso de 

um problema de caixa, se sua origem está no Operacional, no Investimento, no 

Financiamento, ou ainda na combinação dos três grupos (CAMPOS FILHO, 1999). 

Conforme Medeiros (2003) neste método são demonstrados os valores a 

receber e a pagar derivados das atividades operacionais da empresa, portanto, é a 

demonstração é elaborado a partir do Caixa e seus equivalentes. Os fluxos deverão 

ser classificados como segue: 

 

Tabela 2  
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto 

I - INGRESSOS DE RECURSOS   
          Recebimentos de Clientes   
          Recebimento de Dividendos   
          Pagamentos a Fornecedores   
          Despesa de Vendas/Adminstrativas    
          Pagamento Imposto de Renda PJ   
    
a. (=) INGRESSOS DE RECURSOS DAS OPERAÇÕES   
    
          Resgate de investimentos temporários   
          Receb. por Venda de AP Investimentos    
          Receb. por Venda de AP Imobilizado   
          Ingressos de Empréstimos   
          Integralização de Capital Social em R$   
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Tabela 2 (cont.) 
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Direto 

    
b. (=) INGRESSOS DE RECURSOS NÃO OPERACIONAIS   
    
(=) TOTAL INGRESSOS DE RECURSOS FINANCEIROS (a + 
b)   
    
II - APLICAÇÕES DE RECURSOS    
          Integralização de AP Investimentos   
          Aquisição de AP Imobilizado   
          Aplicações no AP Diferido   
          Aplicações em Empréstimos Compulsórios   
          Pagamentos de Empréstimos   
          Pagamento de Dividendos   
    
(=) TOTAL DE APLICAÇÕES DE RECURSOS FINANCEIROS   
    
III - VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES (I - III)   
       (+) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES EM --/--/--    
    
IV - (=) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES EM --/--/--   

Fonte: Medeiros (2003, p. 13) 
 

5.3.2 Método Indireto 

 

Campos Filho (1999) escreve que o Método Indireto para elaborar a 

demonstração dos Fluxos de Caixa toma como base o Balanço Patrimonial e a 

Demonstração de Resultado e visa converter os números de competência em 

números de caixa. 

Neste método o Lucro líquido do exercício é utilizado para demonstrar os 

recursos provenientes das atividades operacionais, ajustados pelos itens 

considerados nas Contas de Resultados, mas sem afetar a conta Caixa. Os fluxos 

deverão ser ordenados como segue (MEDEIROS, 2003): 
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Tabela 3  
 

Demonstração dos Fluxos de Caixa – Método Indireto 

I - INGRESSOS DE RECURSOS   
   Lucro Líquido do Exercício   
   (+) Depreciações e Amortizações   
         Variações Monet. De Empr e Fin a LP   
    

   (-) Participação no Lucro da Contralada   
        (-) Dividendos Recebidos   
        Correção Monetária   
        Lucro na venda do AP Imobilizado   
   (=) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO   
    

   (+) Acréscimos em fornecedores   
         Acréscimos em Contas a Pagar   
         Acréscimos em Imposto de Renda PJ   
    

   (-) Acréscimos em Duplicatas a Receber (líquido)]   
        Acréscimos em Estoque   
        Acréscimos em Desp. Exercício Seguinte   
    

   (=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES   
    

        Resgate de investimentos temporários   
        Venda de AP Investimentos   
        Venda de AP Imobilizado   
        Ingresso de Empréstimos   
        Integralização de Capital Social em R$    
    

   (=) TOTAL DE INGRESSOS NAS DISPONIBILIDADES   
    

II - DESTINAÇÕES (APLICAÇÕES) DE RECURSOS   
        Integralização de AP Investimentos   
        Aquisições de AP Imobilizado   
        Aplicações no AP Diferido   
        Aplicações em Empréstimos Compulsórios   
        Pagamentos de Empréstimos   
        Pagamentos de Dividendos   
    

III - VARIAÇÃO LÍQUIDA DAS DISPONIBILIDADES (I-II)   
   (+) SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES EM --/--/--   
    

IV - (=) SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES EM --/--/--   
Fonte: Medeiros (2003, p. 10) 



 29 

Matarazzo (1997) na mesma linha de Medeiros (2003), sugere uma 

demonstração do fluxo liquido de caixa, onde se permite extrair importantes 

informações sobre o comportamento financeiro da empresa no período em análise. 

Ainda, uma facilidade encontrada neste método é que a demonstração pode ser 

facilmente preparada fora da empresa, já que os balanços são publicados 

periodicamente. Segue abaixo o modelo sugerido: 

 

Tabela 4 
 

Modelo Matarazzo de Fluxo de Caixa 

RESULTADO DO EXERCICIO   
             (-) Ajustes (despesas e receitas não caixa)   
              Depreciação do Exercício    
GERAÇÃO BRUTA DE CAIXA   
              Variação de NCG    
              Variação dos Fornecedores   
              Variação de Outros Passivos Operacionais   
              Variação de Clientes   
              Variação de Estoques   
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA   
              Variação de Empréstimos Bancários de Curto Prazo   
GERAÇÃO CORRENTE DE CAIXA   
              Variação dos Itens Permanentes de Caixa   
              Aumento de Capital   
              Dividendos    
              Acréscimo de Imobilizado   
              Variação dos Itens não correntes   
              Aumento de Financiamento de Longo Prazo      
 GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA   
+ Saldo Inicial de Caixa   
= Saldo Final de Caixa   

Fonte: Matarazzo (1997, p. 378) 
 

5.4 MÉTODO INDIRETO X MÉTODO DIRETO 

 

Campos Filho (1999) lembra que deve-se destacar o mérito dos dois 

métodos no sentido de que ambos conseguem alcançar os objetivos propostos e a 

escolha deve ser feita adequando-os à realidade da empresa. Ambos os métodos 

devem ser usados com o motivo claro de gerar informações de caixa. Para fazer 
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uma a comparação dos métodos é necessário que se vá além dos aspectos técnicos 

e se analise a realidade que se encontra cada organização. 

Campos Filho (1999) aponta como vantagem do método indireto o fato de 

gerar um baixo custo para a empresa pelo fato e usar os balanços patrimoniais do 

começo e do fim do período, a demonstração dos resultados e mais algumas 

informações complementares. Outra vantagem é a comparação que o método 

indireto faz entre o lucro contábil e o fluxo de caixa operacional, facilitando ao 

administrador encontrar a composição da diferença. Como desvantagens do método 

indireto, o autor destaca o tempo necessário para gerar as informações pelo regime 

de competência e só depois converte-las em regime de caixa. Caso essa conversão 

seja feita de ano em ano, por exemplo, devido à demora das informações, as 

empresas podem ter desagradáveis surpresas. Outra desvantagem é que esse 

método não elimina totalmente a interferência da legislação fiscal na contabilidade, o 

que pode distorcer as informações de caixa. 

No que diz respeito ao método direto, Campos Filho (1999) destaca como 

vantagem o fato desse método criar condições favoráveis para que os pagamentos e 

recebimentos sejam classificados pelos critérios técnicos e não pelos critérios 

fiscais. Além disso, o autor afirma que é um método rápido e claro, pode gerar 

informações diariamente, que permite que a cultura do administrar pelo caixa seja 

introduzida nas empresas. As desvantagens desse método destacadas pelo autor é 

o custo adicional gerado pela necessidade de classificar pagamentos e 

recebimentos e a falta de experiência das pessoas em usar as partidas dobradas 

para classificação dos pagamentos e recebimentos. 

Segundo Campos Filho (1999), há dois fatores que se deve lembrar quando 

se fala em administrar pelo caixa:  

 

- As informações geradas devem representar 100% das atividades da 

empresa; e 

 

- As informações não devem obedecer a critérios fiscais, que visam pagar 

menos impostos, e sim, critérios técnicos. 

 

Entende-se que o método direto é o mais recomendado para as empresas, 

principalmente para a redução dos custos financeiros, mas deve-se avaliar a 
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realidade de cada empresa já que as vantagens e desvantagens de cada método 

deve ser considerada (CAMPOS FILHO, 1999) 

 

5.5 ANÁLISE DO FLUXO DE CAIXA 

 

Conforme Assaf Neto (2002), a demonstração de fluxo de caixa para o 

usuário externo divide os itens em três grandes grupos: atividades de investimentos, 

das atividades de financiamento e das atividades operacionais. 

Assaf Neto (2002) escreve que as atividades de investimentos são aquelas 

oriundas das decisões de investimento de longo prazo como máquinas, terrenos e 

veículos. Com isso, este fluxo de caixa irá afetar o ativo permanente da empresa. De 

modo geral este fluxo de caixa é negativo, pois representa que as empresas estão 

fazendo novos investimentos. Uma situação contraria, onde este fluxo é positivo, 

pode representar que a empresa esteja reduzindo o seu tamanho se desfazendo do 

seus ativos de caráter permanente. 

Ainda sobre Assaf Neto (2002), os fluxos de caixa relativos às atividades de 

financiamento são oriundos da escolha da estrutura de capital da empresa. São os 

fluxos de caixa decorrentes do pagamento de empréstimos pagamento de 

dividendos, integralização de capital entre outros. Quando a empresa está em um 

ponto de crescimento, obterá um volume de recursos superior aos pagamentos que 

devem realizar, levando um fluxo de financiamento positivo.  

Assaf Neto (2002) indica que um dos indicadores mais relevantes de 

solvência de uma empresa é a sua capacidade de gerar fluxo de recursos positivos 

com a atividade operacional. Estes recursos são oriundos dos resultados da 

empresa e estão diretamente vinculados a gestão do capital de giro. 

 

5.6 ANÁLISE DO CAPITAL DE GIRO 

 

5.6.1 Conceito de Necessidade de Capital de Giro - NCG 

 

De acordo com Matarazzo (1997), a Necessidade de Capital de Giro é a 

chave para a administração financeira de uma empresa. A NCG é não só essencial 

para a análise financeira do ponto de vista financeiro, ou seja, de caixa, mas também 

é importante no sentido de buscas de alternativas para se financiar esta 
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necessidade de giro. Nenhuma empresa pode prescindir de analisar a NCG, 

tamanho a sua importância. 

Ainda segundo Matarazzo (1997), a necessidade de capital de giro é 

composta pela seguinte equação: 

NCG = ACO – PCO 

Onde: 

NCG – Necessidade de Capital de Giro 

ACO – Ativo Circulante Operacional 

PCO – Passivo Circulante Operacional 

Existem três situações em que as empresas podem ser encontradas em 

relação a NCG: 

 

- ACO > PCO: onde a empresa deve procurar as formas mais adequadas de 

financiar a sua necessidade de giro; 

 

- ACO = PCO: a empresa não possui necessidade de financiamento do seu 

giro; 

 

- ACO < PCO: nesta situação sobram recursos das atividades operacionais 

e poderão ser aplicados no mercado financeiro. 

 

Para Matarazzo (1997), para financiar a NCG, a empresa pode contar com 

três fontes básicas: 

 

- O Capital Circulante Próprio, ou seja, parte do seu patrimônio liquido; 

 

- Empréstimos e Financiamentos Bancários de Longo Prazo; 

 

- Empréstimos bancários de curto prazo. 

 

5.6.2 Conceito e Formação do Capital Circulante Líquido: 

 

Segundo Matarazzo (1997), o Capital Circulante Liquido é a folga financeira 

da empresa, já que este índice é demonstrado pelo excesso do ativo circulante 



 33 

sobre o passivo circulante, ou seja, o excesso dos recursos não correntes sobre 

aplicações não correntes.  

O CCL em geral, deve ser positivo, salvo ramos especiais, o que afirma que 

é desejável que uma parcela deste CCL seja formada por recursos próprios.  

Assaf Neto (2002) afirma que assim como no fluxo de caixa, não são todas 

as transações que afetam o nível do CCL. Ele cita como exemplo o pagamento de 

dívidas de curto prazo e compras de estoques, que são operações que aparecem 

exclusivamente no âmbito do circulante e que não promovem modificações no CCL. 

Da mesma forma, a liquidação de uma dívida de longo prazo, feita por obtenção de 

recursos com um financiamento também de longo prazo de mesmo montante, é uma 

operação unicamente de itens de longo prazo, e não exercem nenhuma influencia 

no nível do capital circulante liquido. 

 

5.7 SETE PONTOS IMPORTANTES NA GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA 

 

Os tópicos desenvolvidos a seguir visam demonstrar os sete pontos mais 

relevantes para o administrador financeiro no que diz respeito ao caixa. São pontos 

que se deve levar em consideração para que não se cometa erros que possam 

ocasionar problemas futuros de falta de disponibilidades bem como formas de se 

administrar que vão além da verificação de entradas e saídas. 

 

5.7.1 Princípios Gerais 

 

Frezatti (1997) sustenta que os princípios gerais servem para estruturar o 

pensamento e a ação do administrador frente ao fluxo de caixa. Alguns princípios, os 

julgados mais importantes da visão do autor, serão listados a seguir. Sabidamente 

não são os únicos princípios existentes, mas foram escolhidos com base na sua 

relevância frente a necessidade dos profissionais. São eles: 

 

- Envolvimento dos tomadores de decisão; 

 

- Análise global das operações da empresa; 

 

- Contato íntimo como mercado; 
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- Concorrência; 

 

- Expectativa Realista; 

 

- Controle e ações corretivas prontas; 

 

- Atribuição de resultados; 

 

- Ponto de referência e controle; 

 

- Visão de curto e longo prazos; 

 

- Revisões constantes. 

 

5.7.2 Estrutura de Capital 

 

De acordo com Frezatti (1997), a estrutura de capital é um tema muito 

importante na análise de longo prazo das empresas. Na realidade, o custo de capital 

é como é composta a estrutura utilizada pela a empresa para financiamento dos 

seus projetos, o qual deve ser devidamente ponderada entre recursos próprios e de 

terceiros. 

O importante, diz Frezatti (1997), é que a empresa tenha consciência dos 

seus parâmetros de custos de oportunidade pela ponderação de suas fontes, o que 

deve permitir a realização dos seus projetos de investimentos. Diante disso, a 

empresa deve buscar, sempre que possível, recursos de longo prazo, ou seja, 

quanto mais sucesso ela tiver na busca desses recursos, mais tranqüilidades terá 

para gerenciar seus projetos. 

 

5.7.3 Análise das entradas e saídas não financeiras 

 

Frazatti (1997) propõe que se faça uma análise também das entradas não 

financeiras. Essa análise seria feita com dois objetivos claros: o primeiro seria de 

separar naturezas diferentes do fluxo de caixa entre fluxo operacional, fluxo do 

acionista, e fluxo do permanente. O segundo objetivo seria de permitir que decisões 



 35 

sejam tomadas levando em conta diferentes gestores, o que consistiria em 

possibilitar a avaliação das diferentes áreas da empresa. Para tanto, deve-se deter 

nos principais momentos da atividade operacional, tais como o de negociação, 

acompanhamento, recebimento e cobrança. 

 

5.7.4 Análise das entradas e saídas financeiras 

 

Seguindo o seu raciocínio, Frezatti (1997) afirma que os resultados 

financeiros estão diretamente ligados ao que acontece com o fluxo não financeiro, 

com isso quanto melhor os resultados alcançados neste fluxo, maior o retorno 

financeiro da empresa. No caso de sobra de caixa com o fluxo não financeiro se 

possibilita o investimento, caso contrário, se houver falta de caixa, terá que se obter 

empréstimos ou resgate de investimento.  

Os tesoureiros, diante do pouco que poderiam fazer no fluxo não financeiro, 

voltaram-se ao fluxo financeiro. Atualmente, acredita-se que ele deva atuar 

questionando e orientando ações nas demais (FREZATTI, 1997). 

 

5.7.5 Concentração de Fundos 

 

Segundo Frezatti (1997), a concentração de fundos trata-se de uma rotina 

do gestor onde ele deve buscar as sobras nas diversas contas bancárias ou mesmo 

em termos de filiais e empresas de mesmo grupo para transferi-las para uma única 

conta. Com isso, evita-se sobras e faltas concomitantes de recursos. Diante da 

existência de impostos sobre a movimentação financeira, tais transferências devem 

ter seu custo-benefício analisado. 

 

5.7.6 Fluxo de Informações 

 

De acordo com Frezatti (1997) o fluxo de informações para a gestão do fluxo 

de caixa deve ser planejado e analisado pela empresa, pois trata-se de um elemento 

de extrema importância qualitativa e de otimização de resultados com a diminuição 

dos riscos. Ele deve ser separado entre: fluxo de informação interno, onde se verifica 

que quanto mais integrados forem os sistemas, menos será o risco de erros e 
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economia de tempo, e fluxo de informação externo, que gera basicamente 

informações variadas, desde índices até cotações de operações. 

 

5.7.7 Relações bancárias 

 

Frezatti (1997) afirma que as relações bancárias são de fundamental 

importância para a liquidez de qualquer empresa. O autor justifica a afirmação 

dizendo que a instituição financeira funciona como um parceiro, onde se buscas 

como forma de empréstimos ou financiamentos, os recursos que a organização não 

possui. As instituições financeiras irão analisar, baseadas em critérios próprios, se é 

de seu interesse ou não a concessão do crédito, e à empresa, cabe fazer uma 

análise aprofundada de suas necessidades, avaliando a relação bancária e o seu 

perfil como instituição bem como o seu desempenho.  

O relacionamento bancário, como qualquer outro, passa por diferentes 

fases. Vai desde o mútuo conhecimento e aprendizado até a acomodação e o stress 

do cliente. É importante um bom começo, onde as partes demonstram o grau de 

transparência ao que se espera e a clareza nas informações (FREZATTI, 1997).  
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6 METODOLOGIA 

 

O projeto analisar as necessidades de caixa da Medabil Sistemas 

Construtivos S.A., como está sendo proposto, fará com que a empresa esteja mais 

preparada para enfrentar o mercado em busca da otimização de suas atividades e 

recursos. 

De acordo com Lima (1999) a metodologia evidencia a forma que será 

usada para se chegar no resultado final da pesquisa. 

Para que isso seja efetivado será necessário a execução de atividades de 

coleta e análise de dados, discriminadas neste capítulo. 

 

- Tipo de pesquisa 

 

Para se alcançar os objetivos deste trabalho será utilizada a pesquisa 

descritiva. Nesta primeira etapa do trabalho será feito um levantamento do fluxo de 

informações necessárias e como as mesmas se relacionam, ou seja, a 

responsabilidade e a importância dessas informações no processo de análise do 

fluxo de caixa. 

Também faz-se necessário que a política de utilização dos recursos esteja 

bem definida e clara. 

 

- Coleta de dados 

 

Após o levantamento das informações e definida a política, a próxima etapa 

consiste em utilizar a coleta quantitativa dos dados nos balanços já publicados da 

empresa. 

 

- Análise dos dados 

 

De acordo com Roesch (1999), para analisar os dados coletados numa 

pesquisa qualitativa, deve-se seguir os padrões de análise quantitativa, isto é, 

quantificar com que freqüência ocorre determinado fenômeno e a inter-relação entre 

os fenômenos. O conjunto de técnicas que será utilizada para analisar os dados 

coletados é a análise de conteúdo. 
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Os dados quantitativos coletados na etapa anterior serão analisados de 

forma que se consiga alcançar e definir o fluxo de caixa da empresa, onde se possa 

analisar as possíveis disfunções no caixa da Medabil. 
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7 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Este capítulo tem como objetivo analisar os dados coletados e propor 

algumas ações que possibilitem a Medabil Sistemas Construtivos, um melhor fluxo 

de caixa. 

Baseado no fluxo de caixa apresentado no apêndice, podemos verificar que 

a empresa, ao longo do período analisado, teve forte geração de caixa. Analisando-

se este fluxo de caixa observa-se que mesmo que a empresa possua lucro, o 

endividamento de curto prazo tem períodos em que está alto, gerando uma 

contradição entre o valor que a empresa tem aplicado e o valor que se tem como 

dívida de curto prazo. 

Isto acontece pois existe uma política superior dentro da Medabil, onde 

decidiu-se que todo o lucro será retirado do caixa operacional da empresa nem que, 

para que isso aconteça, seja necessários se socorrer de bancos para pagar os 

compromissos com fornecedores e demais credores. Esta política trás para a 

empresa uma situação contraditória, onde se tem um valor aplicado que cresce mês 

a mês alimentada pelo lucro gerado, porém ao mesmo tempo verifica-se o saldo de 

caixa da empresa negativo.  

Seguindo esta política, foi apresentado o fluxo de caixa descontando-se o 

valor das aplicações e ainda descontando-se o valor da dívida de curto prazo pois 

assim é representado com maior clareza o saldo real do caixa, o qual se apresenta 

negativo gerando custos altos com juros bancários, além de arranhar a imagem da 

empresa junto às instituições financeiras e governo.   

Para se superar esta situação de saldo negativo no banco e melhorar a 

situação financeira exposta, teremos que agir sobre a disponibilidade de capital de 

giro da empresa. 

Para tanto, será levado em consideração o quadro abaixo que representa o 

saldo de caixa (valor em caixa menos endividamento de curto prazo) em 

comparação com  saldo de aplicação consolidado no período de Fev/06 a Jun/07: 
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Gráfico 4: Saldo de Caixa x Aplicação Financeira 

 

Baseado nos resultados obtidos, serão analisadas todas as contas que se foi 

verificado a possibilidade de melhorias nos fluxos de recursos da empresa. 

Segue as contas analisadas com as ações propostas: 

 

Contas do Ativo: 

 

- Caixa e Bancos: A empresa possui, em geral, um alto saldo de caixa, 

porém este caixa por uma decisão da diretoria, é separado em caixa operacional 

onde fica os valores do saldo operacional de geração de caixa e a conta 

investimento onde aparece a soma do lucro da operação até o momento, ou seja, 

todo o lucro é separado em uma conta aplicação e não é utilizado para o 

financiamento do caixa da empresa. Somente poderá ser retirado desta conta 

aplicação para novos investimentos no imobilizado ou aquisições. 

 

O que ocorre na realidade é que a empresa acaba tendo um custo financeiro 

alto para poder manter este controle, já que se o caixa operacional tiver algum 

descasamento entre receita e despesa e necessitar de recursos, não poderá pegar 

dos recursos que dispõe na aplicação e terá que se socorrer de bancos com 

empréstimos de curto prazo. Esta perda é verificada de duas formas: a primeira é 

que o custo do empréstimo de curto prazo é alto, talvez o maior do mercado de 

crédito, o que poderia ser evitado já que o dinheiro que está aplicado a uma taxa 
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menor que a taxa paga no empréstimo poderia ser usado cobrir este eventual 

descasamento, e a segunda, é o pagamento da CPMF sobre qualquer valor pego no 

banco, o que em valores altos como é o caso, é muito relevante. 

 

- Contas a Receber: Nesta conta contábil se verifica o lançamento de todos 

os valores que a empresa ainda tem a receber, ou seja, quando se vende uma obra, 

o saldo que se tem faturado, é contabilizado no contas a receber. Analisando esta 

conta, pode-se saber quanto a empresa está financiando o seu cliente já que é um 

valor que já saiu do caixa da empresa e, devido a qualquer acordo comercial de 

prazo de recebimento ou mesmo referente a atrasos, a Medabil ainda não recebeu. 

 

Verificou-se que a Medabil tem sérios problemas com o recebimento por 

parte dos clientes. Isso acontece devido ao perfil de cliente que a empresa possui e 

devido ao produto que é comercializado. O cliente é, em geral, de grande porte, o 

que deixa a empresa com pouco poder de cobrança ou barganha, já que fazer a 

cobrança de um Wall Mart ou mesmo de um Carrefour se torna mais difícil do que se 

fosse clientes de menor porte e menor poder de barganha. Estes clientes que por 

um lado não tem o risco de crédito já que até hoje a Medabil ainda não teve um caso 

grave sequer de inadimplência, por outro lado possuem processos internos que 

dificultam aos seus fornecedores o recebimentos dos valores devidos. 

O produto comercializado pela Medabil também é um fator que desequilibra 

o contas a receber. Isto acontece pois como se vende estruturas metálicas, nunca a 

estrutura Medabil é 100% da obra, este percentual normalmente é de 60%, o que faz 

a empresa depender de outros fatores e não somente das competências dela o que 

pode acarretar em atraso na entrega, montagem e posteriormente no recebimento 

dos recursos. Por se tratar de estruturas, o cliente pode e efetivamente alega, 

qualquer motivo para não pagar a obra. Qualquer vazamento causado por uma 

chuva ou mesmo que não haja o vazamento, mas o cliente pode alegar qualquer 

problema na obra para trancar o lançamento da nota fiscal e atrasar o pagamento.  

Devido a importância desta conta que é provavelmente a mais importante da 

nossa analise, a solução não está em apenas uma ação. O que se é proposto é que 

os pagamento sejam atrelados a parcelas fixas, citadas em contrato, onde o cliente 

se obriga a pagar nas datas pré-estabelecidas sem depender de medições do 
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andamento da obra ou de qualquer outro fator externo. Isto é uma solução comercial 

de conseguir colocar na condição de venda também esta condição de pagamento.  

A cobrança mais efetiva, alinhando os processos internos e 

desenvolvimentos melhores soluções para os problemas já existentes de emissão de 

nota fiscal e mesmo procedimentos de cobrança são soluções estruturais que darão 

resultado. A cobrança bancária deverá ser mais usada buscando o percentual de 

100% da carteira de clientes alocados nesta modalidade. 

 

- Estoque: nesta conta é lançado todo o valor de material que a empresa 

possui em seu poder. Em geral, a conta de estoque é muito estudada nas empresas 

pois representa altos montantes de recursos imobilizados. Já está consolidado em 

grande e modernas empresas o conceito de trabalhar sempre com estoques baixos, 

pois alem de economizar em espaço físico nas fabricas ainda é possível utilizar 

estes recursos em outras aplicações já que dinheiro imobilizado em mercadoria não 

rende juros. 

 

Porém, no caso da Medabil o assunto é estoques é particularmente 

importante. Um fator que leva esta conta ser tão importante para a empresa é o fato 

de grande parte deste estoque ser composto por aço, que é a principal matéria prima 

dos produtos da empresa. O preço do aço varia muito tanto no mercado interno 

quanto no externo, o que força a Medabil a cobrar grande quantidades para primeiro 

travar o preço e segundo não correr o risco de faltar material. Basicamente os 

fornecedores de aço são: Usiminas, Cosipa e CSN. Com isso, há uma programação 

passada para as usinas com meses de antecedência, baseado no planejamento de 

vendas, com quantas toneladas de aço a Medabil vai comprar, mas caso a empresa 

decida não comprar por um tempo aço dessas empresas no mercado interno e 

importar uma grande quantidade de aço, talvez futuramente quando se fizer 

necessário a volta para o mercado interno da compra deste produto, a empresa fique 

em segundo plano correndo o risco de não haver matéria-prima para produzir. 

Mesmo com estes pontos analisados acima, o estoque de matéria-prima da 

Medabil pode ser considerado alto e qualquer movimento nesta conta afeta 

diretamente o caixa da empresa. Como não se pode usar o lucro para financiar o 

caixa, qualquer movimento maior no saldo desta conta, pode fazer com que o caixa 
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se torne negativo, obrigando a se socorrer de empréstimos de curto prazo em 

bancos para imobilizar no estoque. 

O que se é proposto é que seja feito um estudo afundo no valor do estoque 

da empresa para se ter certeza de que realmente o que aparece no balanço como 

estoque realmente aparece no físico nas fabricas. A partir daí, se fazer um 

planejamento de utilização deste estoque como o objetivo de otimizar as compras e 

baixar o saldo desta conta. 

Contas do Passivo: 

 

- Fornecedor: Esta é uma conta onde se lançam os valores que a empresa 

tem a pagar para os seus fornecedores. O que vai alterar o saldo desta conta é 

basicamente o prazo médio de pagamento negociado entre o departamento de 

compras e o comercial das empresas que desejam ou já fornecem a Medabil. Esta 

negociação é importante na medida que temos por base o prazo de 28 dias de 

recebimento dos faturamentos de material e o prazo de em média 15 dias para o 

serviço de montagem da estrutura. Se o prazo médio de pagamento aos 

fornecedores for negociado para mais que 28 dias poderemos ter um ciclo financeiro 

total negativo, o que vai atingir o caixa diretamente.  

 

O principal problema para se alterar esta conta é o fato de que os principais 

fornecedores da Medabil vendem com prazo de 30 dias, que são os fornecedores de 

aço, e além disso há os que produzem lã de vidro, um produto importante na cadeia 

de valor, e que é comprado com prazo de 3 dias. 

Um ponto importante que deve ser levado em conta na analise dos prazos 

de pagamento, é o fato de que os fornecedores de aço em geral oferecem 

descontos de 1,8% a 2,5% a.m. para a antecipação do pagamento de 30 dias para a 

vista, com isso, passa a valer a pena financeiramente a compra deste aço a vista, o 

que traria um ganho de imagem junto a usina já que demonstraria grande 

capacidade de pagamento com saúde financeira e, além disso, poderia trazer um 

ganho financeiro já que o desconto obtido junto a usina é maior que o juros obtidos 

com qualquer aplicação financeira de renda fixa.  

Para aumentar o saldo desta conta poderá ser feito uma analise dos 

fornecedores menores, que não sejam de aço, para aumentar o prazo de pagamento 

da empresa, aproveitando o grande poder de barganha que a Medabil possui junto 
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aos seus menores fornecedores. Como esses pequenos fornecedores tem uma 

considerável participação no total de compras, seria possível aumentar este saldo 

com este movimento. 

 

- Adiantamento de Clientes: A conta de adiantamento de clientes é utilizada 

para contabilizar todo o valor recebido como sinal de uma obra. A Medabil vende 

grandes obras para grandes clientes, e ela não teria condições financeiras para 

financiar estes clientes vendendo tudo com prazo de 28 dias. Para encurtar este 

prazo e melhorar o seu ciclo financeiro e até mesmo poder financiar o seu grande 

estoque de matéria-prima, ela coloca como condição de venda o pagamento de um 

sinal, que é utilizado como entrada na operação além de ser uma garantia da 

empresa de que pode produzir e que o cliente realmente confirmou a compra.  

 

O valor do sinal em média representa 30% do valor total da obra e 

geralmente exige uma garantia, seja um seguro ou fiança bancária. Esta garantia 

representa um custo para a Medabil o que diminui a margem da obra. No caso da 

exportação, o sinal pode representar a garantia que o cliente lá fora dá para que a 

Medabil poder produzir com a certeza de que o negócio já está fechado. Neste caso 

o sinal é utilizado como um pré-requisito para o início da produção. 

Para que o saldo de adiantamento de clientes se mantenha alto, é primordial 

que a equipe de venda este bem orientada em colocar como uma condicionante 

para a venda o recebimento do sinal. Pode até ser dado um desconto um pouco 

maior para que o sinal seja de um percentual um pouco maior. É importante o 

acontecimento de um evento que possa reunir a equipe financeira e a equipe 

comercial, onde as duas áreas possam discutir formas de se aumentar o percentual 

de sinal exigido para a venda de uma obra e onde se possa explicar os efeitos que 

esta antecipação de recursos fazem no caixa da empresa. 

 



 45 

CONCLUSÃO 

O presente trabalho teve como objetivo principal elaborar uma nova forma 

de se antecipar as necessidades de caixa da Medabil Sistemas Construtivos SA. de 

forma que não verifique-se escassez de recursos para que a empresa possa honrar 

com seus compromissos. 

A elaboração de um Fluxo de Caixa é conseqüência da constante 

necessidade da empresa de manter um acompanhamento de suas atividades bem 

como o que cada uma delas projeta gastar num determinado período e como será 

feito para cobrir estes gastos. A importância da busca do Fluxo de Caixa está 

baseada na antecipação de algumas medidas e decisões, pois ao permitir que a 

empresa consiga tomar algumas atitudes quanto a operação como um todo, poderá 

se chegar a um resultado mais favorável.  

Diante da análise feita do processo de projeção das necessidades de 

recursos, constatou-se que a Medabil possui diversos pontos onde se pode atuar 

para que os problemas de caixa verificados historicamente não re repitam e a saúde 

financeira da empresa possa melhorar, partindo de atitudes estruturais e ações 

pontuais nos problemas apontados por este estudo. 

Salienta-se que mesmo com a política de tirar o lucro do caixa operacional, 

com o comprometimento da empresa em melhorar o seu fluxo de caixa, será 

possível se verificar em um curto espaço de tempo os resultados das ações 

propostas. 

Conclui-se que através da elaboração, e principalmente da implantação das 

melhorias propostas, a Medabil Sistemas Construtivos S.A. terá em suas mãos um 
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Fluxo de Caixa mais confiável e um importante instrumento de suporte para a 

tomada de decisão na busca da otimização dos seus recursos, passando uma 

imagem de confiabilidade para os acionistas e contribuindo para que esta atinja o 

seu objetivo maior que é a otimização dos resultados. 
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MEDABIL SISTEMAS CONTRUTIVOS S.A.     

FLUXO DE CAIXA     

  Fev / 2006  Mar / 2006 Abr/2006 Mai/2006 
     
 Lucro Líquido  2.371.914 1.206.189 1.305.774 1.363.961 
 Depreciação  310.000 310.000 310.000 310.000 
     

 Caixa do Lucro  2.681.914 1.516.189 1.615.774 1.673.961 
     

 Operacional      
Contas a Receber (2.260.915) 1.482.170 (11.112.855) 9.982.499 
Adiantamentos a Terceiros 226.687 (692.972) 1.910.232 90.431 
Adiantamentos a Funcionários 55.833 (57.202) (42.369) (74.838) 
Impostos a Recuperar (1.152.684) (1.561.536) 339.970 (1.474.746) 
Estoques 2.595.399 636.435 2.639.100 (2.084.986) 
Outros Ativos Correntes (11.833) 14.412 22.247 21.068 
Fornecedores 207.236 1.508.993 (3.234.812) 3.739.459 
Obrigações Fiscais 913.563 (844.174) 364.259 (1.253.730) 
Prov. para Encargos Trabalhistas (486.280) 293.624 235.143 226.409 
Contratos Diversos 1.041.139 (392.269) 4.704.546 (2.981.262) 
Adiantamentos de Clientes (5.834.345) (2.058.939) 267.460 (2.276.829) 
Provisão para IR e CS 1.161.771 590.712 419.067 903.193 
Juros Sobre Capital Próprio (860.170) 139.831 139.831 139.831 
Outros Contas a Pagar 4.434 10.535 (44.795) 996.196 
 Caixa da Atividade Operacional  (4.400.166) (930.381) (3.392.976) 5.952.696 
     

 Investimentos      
Outros Ativos de Longo Prazo 0 0 0 0 
 Ativo Permanente  (289.477) (850.269) 1.032.989 (253.027) 
 Caixa da Atividade de Investimentos  (289.477) (850.269) 1.032.989 (253.027) 
     
 Financeiro      
Empréstimos e Financiamentos (113.993) (110.990) 3.278.762 (2.788.350) 
Débitos Contratos Diversos 5.135 5.195 5.255 5.317 
Outros Passivos de Longo Prazo 0 0 0 0 
 Caixa da Atividade Financeira  (108.858) (105.795) 3.284.017 (2.783.034) 
     

 Geração de Caixa Líquida  (2.116.587) (370.256) 2.539.803 4.590.596 
     
Empréstimos de Curto Prazo 1.253.783 (55.942) 2.243.905 (2.748.999) 
Aplicação Financeira 2.191 27.467 2.204.694 3.766.986 
     

Saldo das disponibilidades     
Saldo Inicial de Caixa 4.030.660 658.099 316.318 (1.592.477) 
Geração de Caixa Líquido (2.116.587) (370.256) 2.539.803 4.590.596 

Saldo Final de Caixa 658.099 316.318 (1.592.477) 1.980.132 
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Jun/2006 Jul/2006 Ago/2006 Set/2006 Out/2006 Nov/2006 Dez/06 
       

760.786 586.038 1.412.118 840.401 3.616.433 2.794.856 3.978.729 
310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 310.000 
       

1.070.786 896.038 1.722.118 1.150.401 3.926.433 3.104.856 4.288.729 
       

       
2.774.876 (4.868.622) (1.577.686) 318.568 1.114.804 2.178.387 806.194 

(1.485.583) (629.136) 1.622.792 (76.732) 11.212 (703.977) (953.480) 
(77.017) 207.209 (17.585) 9.034 (58.580) (494.960) 440.697 

(1.325.829) (564.365) (1.940.802) 495.742 (426.503) (1.522.816) (2.133.496) 
142.934 (1.332.833) (1.035.978) 813.508 1.436.227 1.072.380 (799.840) 

(1.964.281) (190.998) 41.225 (178.570) 117.515 115.302 (289.823) 
(2.922.285) 2.692.502 2.760.283 (1.692.319) 1.344.860 917.473 (2.131.145) 

(340.246) 213.577 1.693.864 (1.104.721) (227.416) 330.056 (148.197) 
291.594 240.354 206.286 266.587 164.631 218.505 (1.150.076) 

(389.743) (173.746) 2.153.202 1.526.553 121.594 (3.047.591) (5.966.402) 
2.256.368 3.370.682 2.189.459 3.595.091 (6.250.662) (934.489) 2.508.379 

374.272 289.764 725.078 423.704 1.628.478 1.489.189 1.293.096 
139.831 (860.169) 121.381 121.381 110.855 110.855 110.855 

(855.713) (54.637) 6.253 59.236 (52.226) 43.647 274.605 
(3.380.824) (1.660.418) 6.947.770 4.577.062 (965.212) (228.040) (8.138.633) 

       

       
0 0 0 0 0 0 0 

(466.005) (1.733.094) (630.415) (1.526.554) (274.097) (1.428.699) (526.618) 
(466.005) (1.733.094) (630.415) (1.526.554) (274.097) (1.428.699) (526.618) 

       

       
2.760.330 2.683.252 (2.088.275) 223.493 (88.819) 3.009.140 (295.865) 
(460.553) 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 
2.299.777 2.683.252 (2.088.275) 223.493 (88.819) 3.009.140 (295.865) 

       

(476.265) 185.778 5.951.198 4.424.402 2.598.305 4.457.256 (4.672.387) 
       

1.267.121 1.089.007 (1.990.398) (5.146) 85.973 1.393.520 (218.708) 
595.171 967.629 2.857.657 3.965.474 186.101 2.634.806 2.482.743 
       

       
1.980.132 (358.425) (2.229.283) 2.854.655 3.318.730 5.644.961 6.073.892 
(476.265) 185.778 5.951.198 4.424.402 2.598.305 4.457.256 (4.672.387) 

(358.425) (2.229.283) 2.854.655 3.318.730 5.644.961 6.073.892 (862.530) 
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Jan/07 Fev/07 Mar/07 Abr/07 Mai/07 Jun/07 
      

2.625.700 3.410.845 1.554.358 1.757.663 1.173.468 2.454.177 
308.000 309.000 310.000 310.000 310.000 310.000 

      
2.933.700 3.719.845 1.864.358 2.067.663 1.483.468 2.764.177 
      

      
4.825.631 (7.484.451) (3.407.383) (3.228.339) 7.379.319 (2.873.484) 

(1.623.743) 247.531 (218.818) (769.216) (181.585) (1.239.867) 
(29.792) 40.758 15.137 20.997 15.251 (31.006) 

9.955.305 (2.035.614) (2.982.778) 239.120 (716.326) (1.263.508) 
(3.130.443) (2.886.046) (3.176.617) (1.738.546) (299.181) 1.257.027 

(1.627) 94.801 1.684.144 14.762 55.620 16.397 
3.050.790 (91.415) (788.494) (1.241.103) (492.803) 2.570.731 

(36.000) (53.274) 78.637 (34.373) 415.898 458.485 
(791.509) 63.917 278.130 297.771 364.198 313.727 
2.010.155 4.190.940 1.262.308 6.204.624 (593.130) (1.008.294) 

(4.118.657) (3.445.991) (318.860) (2.786.254) 992.205 4.728.972 
(8.777.396) 1.643.968 741.692 400.437 553.874 1.173.032 

70.432 (1.199.567) 70.432 (929.568) 0 0 
96.773 (282.880) 437.790 (282.142) (151.397) (88.273) 

1.499.919 (11.197.322) (6.324.681) (3.831.831) 7.341.943 4.013.938 
      

      
0 0 (4.500) 0 (2.894) 0 

(499.786) (1.043.775) (2.861.073) (806.341) (1.388.419) (1.229.853) 
(499.786) (1.043.775) (2.865.573) (806.341) (1.391.313) (1.229.853) 
      

      
(93.309) 5.905.942 9.623.718 1.886.515 (7.384.901) 5.676.218 

0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 

(93.309) 5.905.942 9.623.718 1.886.515 (7.384.901) 5.676.218 
      

3.840.525 (2.615.310) 2.297.822 (683.994) 49.197 11.224.480 
      

2.297.649 5.985.330 2.354.576 1.900.866 (7.209.840) (2.375.838) 
19.184.749 363.780 3.570.446 (2.201.772) (707.690) 11.299.458 

      

      
21.142.504 3.500.630 (5.463.791) (9.090.990) (9.474.078) (1.507.352) 
3.840.525 (2.615.310) 2.297.822 (683.994) 49.197 11.224.480 

3.500.630 (5.463.791) (9.090.990) (9.474.078) (1.507.352) 793.508 
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