
1199802181 \.: 

11 11 I I/I 111111111111111111111 IIIIIU 111 

FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS 

ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRESAS DE SÃO PAULO 

JOANÍLIA NEIDE DE SALES CIA 

Sistema de Gerenciamento de Liquidez Sob a Ótica da Teoria das 
Restrições : Uma 'Adaptação da Metodologia Fleuriet 

Tese apresentada ao Curso de Pós-
Graduação da EAESP/FGV Área de 

·Concentração Administração da 
Produção e •Sistemas de Informação 
como requisito para obtenção do título 
de Doutor em Administração. 

Orientador : Prof. Dr. Norberto A. Torres 

São Paulo 
1998 



SP-00011968-0 

CIA, Joanília Neide de Sales Cia. Sistema de Gerenciamento de Liguidez Sob a 
Ótica da Teoria das Restricões: Uma Adaotacão da Metodolooia Fleuriet. 
São Paulo: EAESP/FGV, 1998, 161p. (Tese de Doutorado apresentada ao 
Curso de Pós-Graduação da EAESP/FGV, Área · de Concentração : 
Administração da Produção e Sistemas de Informação) 
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eficaz de gestão empresarial, no auxílio à tomada de decisão. Por outro lado, a 
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efeito de decisões tomadas na liquidez das empresas. Desta forma, este 
trabalho elabora um modelo de análise e gerenciamento da liquidez, construído 
a partir destes dois conceitos, utilizando ferramentas de pesquisa operacional e 
simulação para testar a aplicação do modelo nos dados de uma empresa. 
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RESUMO 

A Teoria das Restrições (TOC) parte do pressuposto de que a meta de qualquer 

empresa é ganlwr dinheiro lwjc c sempre. Uma empresa pode ser considerada um sistema, e 

como tal deve ter pelo menos uma restrição, pois, caso.contrário, poderia ter um nível 

de vendas e de lucro infinito. Uma restrição é qualquer obstáculo que limita o sistema de 

melhorar seu desempenho em direção à sua meta de ganhar dinheiro. Assim, as empresas 

podem melhorar seu desempenho quando identificam e otimizam a utilização da restrição 

e/ ou elevam a sua capacidade. Como conseqüência, aumentam as vendas e o nível de 

lucro. 

Este estudo espera contribuir com a TOC no sentido de responder 

principalmente à pergunta: "as restrições físicas são as únicas que existem em uma empresa 

ou podem existir restrições financeiras ou de caixa?". 

Na realidade brasileira, assim como na maioria dos países emergentes, existe 

uma grande dificuldade de acesso ao crédito para financiamento do capital de giro. 

Assim, as empresas são marcadas pela escassez de recursos financeiros, que pode vir a ser um 

fator limitativo de crescimento, o que leva à necessidade de se estudar o problema de 

"caixa" como uma restrição ao seu crescimento e à sua própria sobrevivência. 

O trabalho consiste inicialmente de uma pesquisa teórica, apresentando uma 

revisão bibliográfica atualizada de Teoria das Restrições (TOC) e da Metodologia 

Fleuriet. A partir da análise e adaptação dos dois conceitos, se construiu um modelo de 

análise e gerenciamento da liquidez, que por sua vez apresenta uma medida da restrição 

financeira da empresa em comparação às restrições físicas. 

Através da elaboração do modelo em urna planilha eletrônica (Excel), foram 

aplicados os dados da Empresa Tecelagem CiaCo, sendo usadas as ferramentas de 

análise de dados da própria planilha (análise de cenários e solver), bem corno um 

software específico de simulação (Crystal Ball). 

Como conclusão da análise dos resultados, a falta de um financiamento adequado às 

atividades da empresas, pode ser uma restrição em potencial para o aumento da atividade em 

níveis sustentáveis. E quando existe um forte aumento das vendas no curto prazo, sem um 

financiamento compatível com este novo nível de atividade, a empresa entra em uma fase que a 

sua própria sobrevivência está ameaçada. 
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ABSTRACT 

The Theory of Constraints (TOC) states that lhe goa/ of 111/!f company is lo 

11111ke 11101/ey loday 1111d forever. Ewry syslem (like 11 projil-searcliing company) alw11ys 

lms allmst one constrainl, otherwise it would have unlimited sales and profits. A 

CO/zstraint is any obstacle tliat limits the system from achieving higher performance 

towards its goa/. Consequently, constraints determine the global performance of 

the system. So a company can enhance its production of value (i.e. "earn more 

money") when it identifies and optimizes the constraint(s) utilization or elevates 

its capacity. In turn, it will increase sales, throughput, and profit leveis. 

This paper aims to contribute to TOC, answering the following question: 

"Are there only physical constraints in the firm, or there might be alsofinancial ones?" 

In the Brazilian financiai market, like most emerging countries, the 

supply of capital to fund companies' working capital is scarce. This scarcity of 

capital may impose a constraint on companies' growth and even a threat on 

their survival. 

This paper, initially, presents the literature review related to the Theory 

of Constraints (TOC) and Fleuriet Methodology. From studying these two 

theories, a liquidity analysis and management model were developed, which 

show how to measure an eventual financia! constraint in comparison to other 

physical constraints. 

This model was developed in an MS-Excel Spreadsheet, and the input to 

it were financia! and production data from the CiaCo Textile Mil!. It were used 

both Excel' s data analysis tools and Cn;stal Ball simulation software. 

As we can see in the scenario analysis, linear programming, and 

simulation, the shortgage of an adequa te funding to finance company' s 

activities may be a potential constraint. And whenever the sales growth is 

greater than the company's ability to raise funding for the new levei of activity, 

its survival is in jeopardy. 
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CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

l.l. Objetivos e Relevância do Estudo 

Nos últimos anos as empresas têm enfrentado uma grande pressão 

competitiva, resultante da globalização, dos avanços rápidos em tecnologia, e do 

aumento do grau de sofisticação dos mercados consumidores. Novas 

abordagens de gestão pelas empresas, dentre elas a Teoria das Restrições (TOC), 

vêm sendo usadas como ferramenta para se alcançar esta vantagem competitiva. 

A TOC parte do pressuposto de que a meta de qualquer empresa é ganhar 

dinheiro hoje e sempre, sendo uma restrição1 qualquer obstámlo que limita o melhor 

desempenlw do sistema em direção à meta. Por ser o fator que determina o 

desempenho de todo o sistema, de acordo com a TOC, as empresas conseguem 

melhorar continuamente seu desempenho quando identificam e buscam forma 

de elevar a capacidade da restrição, aumentando consequentemente o seu nível 

de vendas. 

No entanto, um aumento de vendas gera aumento de faturamento, mas 

cria também novas necessidades financeiras, decorrentes do investimento em 

capital de giro para manter este nível de atividade. Isto porque maiores vendas 

implicam em maiores níveis de estoques e de financiamento aos clientes. 

Dentro da realidade brasileira, deve-se reconhecer que a área mais sensível das 

empresas, e que as leva muitas vezes à insolvência, é justamente a sua capacidade de 

honrar seus compromissos em dia. As empresas podem ser rentáveis, mas a 

garantia da liquidez de curto prazo é, na verdade, a chave para a rentabilidade 

Joa.nílla Neide de Sales Cla EAESP-FOV 



<>- CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

de longo prazo. Uma prova deste fato é que a grande maioria das empresas que 

entram em processo de concordata ou falência estão em processo de expansão, 

e muitas vezes são lucrativas. 

Isto se deve ao fato de que, por um lado, as empresas estão inseridas em 

uma economia instável, com a conjuntura mudando a cada momento; por outro 

lado, estão cercadas por um sistema financeiro que não está voltado para o 

financiamento da produção, não proporcionando assim um "colchão de 

proteção" no caso de dificuldades financeiras de curto prazo. E com uma certa 

freqüência as empresas deparam com um grande risco de não serem renovados 

os seus créditos de curto prazo. 

Desta forma, as empresas são marcadas pela escassez de recursos financeiros, 

que pode vir a ser um fator limitativo de crescimento, o que leva à necessidade de se 

estudar· o problema de "caixa" como uma restrição ao seu crescimento e à sua 

própria sobrevivência. 

Este estudo espera contribuir com a TOC no sentido de responder 

principalmente à pergunta: "as restrições físicas são as únicas que existem na empresa 

ou podem existir restrições financeiras ou de caixa?". Para tanto se apresenta um 

modelo de análise e gerenciamento de liquidez, que relaciona os parâmetros 

ambientais e das estratégias e decisões tomadas com o resultado, em especial 

com nível de "caixa" da empresa. Desta forma, propõe uma ampliação do modelo 

de processo decisório com base na TOC atualmente existente2, usando conceitos da 

Metodologia Fleuriet de análise financeira. 

1 
As restrições podem ser o mercado, um material usado na produção , a capacidade produtiva, normalmente oriundas 

de estratégias, politicas ou estilo gerencial adotados. 
2 A TOC utiliza um modelo denominado de "bússola", ferramenta que avalia o impacto de uma decisão 
gerencial no resultado global 
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~CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

1.2. Hipóteses e Suposições 

São as seguintes as hipóteses a serem testadas na pesquisa: 

1. As restrições físicas, ou de capacidade produtiva, são os únicos obstáculos 
que limitam o potencial de ganhar mais dinheiro, desde que não exista 
limitação de fornecimento de matéria-prima, e que a empresa consiga vender 
toda a mercadoria produzida; 

2. Uma forte expansão no volume de vendas de uma empresa, sem recursos 
suficientes e adequados para financiar este nível de atividade, pode provocar 
uma restrição financeira. 

O trabalho parte das seguintes suposições: 

• Trata-se da realidade brasileira, onde existe escassez de crédito a curto 
prazo e de instrumentos financeiros a taxas praticáveis; 

• Considera-se como "empresa" 
operacional único, e não uma 
operacionais; 

uma unidade de negócio com ciclo 
carteira de negócios com vários ciclos 

• Estuda-se uma empresa em continuidade, já em fase de operação dos 
produtos e não em fase de lançamento de um novo produto; 

• O modelo serve para uso gerencial interno da empresa, e não para uso dos 
usuários externos, não seguindo necessariamente os princípios e normas da 
contabilidade financeira; 

• O modelo tem um enfoque nas empresas industriais, podendo no entanto ser 
adaptado a empresas comerciais e de serviços; 

• Não é levado em consideração o efeito da inflação sobre o resultado da 
empresa; 

• O estudo desconsidera aspectos jurídicos quanto à liquidez das empresas, e 
normas legais de concordata: e falência; 

Joanilla Neide de Sales Cia- EAESP-F'GV 3 



.-:.CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

1.3. Metodologia 

O estudo consiste inicialmente de uma pesquisa teórica, apresentando 

uma revisão bibliográfica atualizada de Teoria das Restrições(TOC) e da 

Metodologia Fleuriet. A partir da análise e adaptação dos dois conceitos, se 

construiu um modelo de análise e gerenciamento da liquidez, propondo uma 

medida da restrição financeira da empresa. 

Através da elaboração do modelo em uma planilha eletrônica (Excel), se 

aplicou o modelo nos dados da Empresa Tecelagem CiaCo, usando tanto as 

ferramentas de análise de dados da própria planilha, como o software específico 

de simulação (Crystal Ball). 

Inicialmente foi aplicado o modelo e realizada uma análise de vários 

cenários representativos de vários níveis de venda. Foram calculados os vários 

níveis de Tesouraria (T) decorrentes destes volumes de vendas, comparando estes 

valores com o nível mínimo de tesouraria permitido, ou a restrição financeira, e 

com a capacidade produtiva, ou restrição física. 

A seguir foi aplicada a ferramenta solver de pesquisa operacional ao 

modelo, buscando otimizar o nível de vendas e faturamento, observados os limites 

de restrição física e financeira. 

Em seguida foram realizadas simulações, com o auxílio do software 

específico de simulação Crystal Ball de forma a se ter rtma análise de sensibilidade 

dos principais parâmetros de entrada, como uma medida do risco do nível de 

Tesouraria(T) projetado no período. 
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<> CAPÍTULO I. INTRODUÇÃO 

1.4. Organização do Texto 

Capítulo I- Introdução: apresenta os objetivos e relevãncia do estudo, as 

hipóteses, as suposições e a metodologia utilizada. 

Capítulo II- Teoria das Restrições-TOe: descreve a Teoria das Restrições

TOe, colocando os conceitos do processo decisório da TOC, comparando 

este enfoque de controle de gestão com os tradicionais; em seguida são 

mostradas as suas medidas de desempenho, comparando com medidas 

usadas em outras formas de controle da contabilidade gerencial, e 

detalhando a essência do sistema de informações da TOC. 

Capítulo III - A Metodologia Fleuriet : define a Metodologia Fleuriet, 

descrevendo a forma de reorganização do balanço para fins de obtenção 

das variáveis de estudo do modelo; em seguida é apresentado como se 

dimensiona e se analisa a tendência das variáveis , colocando os relatórios 

decorrentes da metodologia. 

Capítulo N - O Modelo de Análise e Gerenciamento da Liguidez : 

apresenta o modelo de análise e gerenciamento da liquidez, desenvolvido 

a partir da aplicação de conceitos da TOC e da Metodologia Fleuriet, 

buscando propor uma medida de cálculo e análise da restrição financeira. 

Capítulo V - Aplicação do Modelo à Empresa Tecelagem CiaCo : expõe a 

aplicação do modelo na Empresa CiaCo, através do uso de planilha 

eletrônica e as suas ferramentas de análise de dados e pesquisa 

operacional, juntamente com o sofh!'are de simulação Crystal Bal/. 

Capítulo VI- Resumo e Conclusões : relaciona os resultados da aplicação 

do modelo e as conclusões do estudo. 
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CAPÍTULO li TEORIA DAS RESTRIÇÕES - TOC 

II.l. Introdução 

A abordagem metodológica criada pela Teoria das Restrições (Tireory of 

Constraints, TOC) foi de início introduzida por meio da publicação do livro A 

META, em 1985, de autoria do físico israelense Eliahu M. Goldratt, depois 

traduzido em diversos países3. Escrito sob a forma de romance, o livro descreve as 

experiências do autor (personificado pelo protagonista Jonah) na elaboração de 

métodos de otimização de processos industriais, em especial pelo emprego do 

programa Optimum Production Teclmology (OPT) - uma aplicação metodológica de 

Pesquisa Operacional - nos anos 80. 

A partir desta publicação a abordagem expandiu-se para outras áreas da 

empresa, inclusive pela adição de novos instrumentais à Contabilidade GerenciaL 

A· TOC é uma filosofia global de gerenciamento empresarial que tem como 

propósito promover a contínua melhoria do desempenho esperado de qualquer 

organização4• Neste trabalho será enfatizada apenas a visão de controle de gestão 

da TOC, tratada por alguns autores como "Contabilidade do Ganhos" S. 

Adotando conceitos simples e de bom senso, a TOC parte do pressuposto de 

que a meta de qualquer empresa é ganhar dinlreiro hoje e sempre6. Nesta busca a 

obtenção de lucro através do processo de transformação de insumo em vendas, a 

empresa deve ser vista como um sistema, onde seus recursos são 

3GOLDRATT, E. M. & Fox, R.. A Meta: Um Processo de Aprimoramento Contínuo. Ed. Educato, São Paulo, 
1993. 
4 Material do curso "O Processo Decisório do Mundo do Ganho da TOC" ministrado pelo Avraham Y Goldratt 
lnstitute do Brasil, 1995 
5 CORBETT, T., Contabilidade de Ganhos; Ed. Nobel, 1997 
6 Na verdade, considera-se a meta da empresa como uganhar dinheiro" uma simplificação da realidade, pois 
deve-se ter em mente a satisfação dos acionistas, clientes e empregados, bem como a definição das 
fronteiras dentro das quais se estará tentando alcançá-la 
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interdependentes. Desta forma, pelo fato de serem interligados, não deve ser dada 

a mesma importância a todos os recursos dentro da empresa, e sim concentrar-se 

apenas nos poucos que apresenta~ impacto maior sobre o resultado global, que 

sâo justamente as restrições.' Assim, a gestão deve estar centrada em soluções 

. enfocadas nas poucas restrições. 

Il.l.l. Entendendo Melhor o Conceito de Restrição 

O conceito chave da TOC refere-se à restrição, ou seja, o fator que restringe a 

atuação do sistema como um todo. As restrições físicas ou de recursoss são 

oriundas de elementos necessários a operacionalização da empresa, tais como 

pessoas, equipamentos, dispositivos, instrumentos, espaço físico, mercado, 

fornecedor, máquinas, materiais, etc. 

Em essência, restrição significa qualquer obstámlo que limita o melhor desempenho 

do sistema em direção à meta. É o fator que determina o desempenho de todo o 

sistema e é comumente conhecida como 'gargalo' (bottleneck). Se existir uma 

empresa sem restrição, significa que nada limita seu desempenho, sendo que o seu 

lucro e conseqüente retorno seriam infinito9. São poucas( ou única) as restrições de 

um sistema10 , mas sua análise é de extrema importância, sendo pontos nevrálgicos 

que atacados resolvem vários problemas. Deve-se centrar todas as atenções nas 

restrições, pois elas limitam o desempenho do sistema como um todo. 

7 CSILLAG, J.M. O Significado do mundo do Ganho. Revista de Administração de Empresas, FGV, São 
Paulo, abriVmaio, 1991. 
8 Além das restrições físicas a TOC trata das restrições não físicas ou políticas, derivadas de normas e 
procedimentos usuais na empresa. Para tratar estas restrições políticas, a TOC utilíza os processos de 
raciocínio, que não serão estudados neste trabalho. 
9 GOLDRATI, E.M.; A Sindrome de Palheiro· lmam; 1992, pág. 54 
'lO Na verdade, existe um único recurso que limita a capacidade, que chama-se de Recurso com Restrição de 
Capacidade-RRC. Encontra-se na literatura a palavra gargalo como sinônimo de RRC, e será usada esta 
terminologia no trabalho. 
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Para evidenciar estes conceitos, imagine uma empresa do setor de vestuários 

onde existam 3 (três) recursos de produção (máquinas ou operários), dispostos 

segundo o fluxo de produção mostrado a seguir: 

Recurso A .. .. 

Recurso B ' Recurso C Corte - ' -Capacidade = 
Costura Embalagem 

Capacidade= 
60 peças/mês 40 peças/mês 

Capacidade = 

/ 
1 oo peças/mês 

. .. . 

FIGURA 2.1- Exemplo- Capacidade dos Recursos Produtivos 

Observa-se que na hipótese do mercado consumidor absorver qualquer 

quantidade de peças de roupa, o remrso restritivo de capacidade (RRC ou gargalo) 

consiste no recurso B (costura). Nesse sentido, caso a firma produza uma 

quantidade acima de 40 peças ao mês, o efeito desta decisão será a formação de 

estoques intermediários, e não em maiores vendas efetivas do período. Tais 

estoques elevarão o total do ativo ou do investimento da entidade, sem acarretar 

em imediato ganho de dinheiro pelas vendas, o que implica na redução do retorno, 

além do aumento das despesas com armazenagem e manuseio de materiais. 

Por outro lado, caso a organização opte por manufaturar somente 40 peças 

ao mês, o mercado absorverá esse volume sem reflexos no acréscimo de despesas, 

mesmo à custa de manter dado nível de ociosidade nos recursos A e C 

Joi'Ulilla Neide de Sales Cia EAESP-FGV 
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11.1.2. Os Passos de Melhoria Contínua 

A abordagem TOC recomenda que as restrições físicas sejam gerenciadas em 

conformidade com o seguinte processo decisório: 

PASSOS DO PROCESSO DECISÓRJO DA TOC I 
1 - Identificação da(s) restricão{ões), ou seja, o(s) fator(es) que restringe(m) 
sistema; 

OI 
2 - Definição de como explorar a(s) restrição{ões) do sistema; 
3 - Subordinação de todos os aspectos às decisões tomadas acima; 
4 - Elevação da(s) restrição(ões) do sistema; e 
5 -Volta para o passo n." 1, sem deixar que a inércia se tome a nova restrição. 

Todo sistema deve ter pelo menos uma restrição e quando existe mais de 

uma, elas ocorrem sempre em número pequeno. Portanto o primeiro passo é 

identificá-la(s). Identificadas as restrições, como se deve gerenciá-las? A resposta 

intuitiva seria eliminar a(s) restrição(ões), mas livrar-se de uma restrição leva 

tempo. Se a restrição for uma máquina e for decidido comprar outra, deve-se ter 

disponibilidade para investimento e mesmo que se tenha e se decida comprá-la, o 

prazo de entrega poderia ser superior a seis meses. Este processo pode ser caro e 

desnecessário. 

Uma forma de gerenciar as restrições, o que não se tem suficiente, é pelo 

menos não desperdiçá-las extraindo o máximo delas, buscando aproveitá-las da 

melhor maneira possível com os recursos existentes. Uma maneira de desperdiçar 

o tempo de um gargalo é fazê-lo trabalhar em peças que não precisa ou processar 

peças que já têm defeitos. Deve-se fazer o gargalo trabalhar apenas no que 

contribuirá para o ganho hoje e não no futuro. Assim, como explorar, ou seja, como 

conseguir o aproveitamento máximo das restrições é o passo seguinte. 

Decidido como explorar as restrições surge a dúvida: Como tratar a maioria 

dos recursos, que são justamente as não-restrição? Desde que o desempenho total é 

comandado pelas restrições, deve-se ao menos fazer com que estas sejam 

alimentadas pelos demais recursos, ou seja, o seu nível de utilização não é 
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determinado pelo seu potencial individual, mas sim pelo dentro do sistemall_ Não 

se pode medir a capacidade de um recurso isoladamente, pois a verdadeira 

capacidade produtiva depende de onde o recurso está na fábrica. Portanto, as não

restrições devem fornecer tudo o que as restrições precisam consumir, nada a mais. 

Portanto o terceiro passo é subordiuar tudo o mais às restrições já identifimdas. 

Assim, estando a situação sob controle, deve-se fazer o que foi tentador 

anteriormente: elevar a capacidade da(sj restriçíio(ões), como forma de reduzi-la(s) ou 

suprimi-la(s). Uma forma é a compra de equipamento(s) adicionai(s) ou a análise 

de valor12, que propõe alternativas para o desempenho das funções adequadas, 

com menor consumo de recursos. Outra forma é através da transferência desta 

etapa da produção para outra(s) empresa(s), através da subcontratações. 

No entanto, uma vez que seja acrescentado mais e mais daquele recurso que 

não havia suficiente, chegará o momento em que ele deixará de faltar 

continuamente. Quebrada a restrição o desempenho da empresa melhorará, porém 

somente até que o sistema seja atingido por outra restrição. O desempenho da 

empresa subirá mas não pulará para o infinito, pois será restringido por alguma 

outra coisa, o que conduz ao quinto pllSso: sempre que uma restrição for quebrada, 

retornar ao primeiro pllSso. 

Uma séria advertência deve ser dada nesse ponto. A partir de uma restrição 

abordada, várias regras intuitivas ou formais são derivadas. Essas regras podem 

ser específicas para aquela restrição. Uma vez que a restrição é quebrada, sucede 

que, na maior parte dos casos, as pessoas se adaptam às regras recém-formuladas e 

não se dão conta de reexaminá-las. Neste momento aparecerão as restrições 

"políticas". Assim, este último passo deve ser acrescido de um adendo: não 

11 GOLDRATT, E.M. e COX, J.; A Meta-Um Processo de Aprimoramento Contínuo; Ed. Educator; 1993. 
Pág. 244 
12 CSILLAG, J. M.; o Significado do Mundo do Ganho; Revista de Administração de Empresas- RAE-FGV
SP; 1991; Vol.31(2) Abr/Jun., pág 68 
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permitir que a inércia ocasione uma restrição ao sistema, impedindo o 

melhoramento contínuo13.Em muitas empresas analisadas, Goldratt não encontrou 

restrições físicas, encontrou sim restrições políticas. É muito raro ver uma empresa 

com uma verdadeira restrição de capacidade, um verdadeiro gargalo, mas 

freqüentemente vêem-se empresas com restrições políticas de produção, logística, 

compras14 . Muitas vezes descobre-se que quando estas políticas foram colocadas 

em prática, tinham perfeito sentido. 

Voltando ao exemplo da confecção, o fator que restringe o desempenho do 

sistema como um todo é a máquina B (ou operário B, da costura). Identificada a 

restrição, a empresa deve inicialmente procurar aproveitá-la da melhiJr forma possível, 

com ações do tipo: não permitir que se costure peças com defeito de corte, evitar 

que o recurso fique parado a espera de peças ou por outro motivo como nos 

intervalos de almoço; ou ainda, trabalhar apenas com as peças que precisem ser 

vendidas. A seguir deve-se subordinar os recursos não restrição (A-corte e C

embalagem) ao ritmo da restrição (B-costura), fornecendo apenas o suficiente para 

não provocar paradas na costura (recurso B). 

Controlada a situação, a firma pode aumentar a capacidade física, 

adquirindo outra máquina ou modificando-a de modo a aumentar seu nível de 

atividade. Após a implementação da primeira decisão, o nível de atividade global 

crescerá até que alguma melhoria na restrição não reflita em aumento das vendas. Isto 

significa que uma outra máquina e/ ou operário, ou ainda o mercado é a nova 

restrição, devendo ser reiniciado o processo. 

Ainda com base no exemplo sugerido, algumas constatações parecem 

evidentes, e comuns ao cotidiano das empresas: 

13 CSILLAG, J.M.; O Significado do Mundo do Ganho· Revista de Administração de Empresas-RAE-FGV
SP; 1991; Vol.31(2) Abr/Jun., pág 68 
14 GOLDRATI, E. M.; A Slndrome de Palheiro; lmam; 1992, pág. 56. 
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./Uma hora perdida num gargalo representa uma hora perdida para todo o 
sistema - Na hipótese do recurso B deixar de funcionar 1 (um) dia, em 
termos proporcionais 2 peças (40 peças dividido por 20 dias úteis) 
dei.xariam de ser fabricadas, elevando a ociosidade dos outros recursos e 
reduzindo o nível màxirr.v de produção para 38 peças (redução do 
ganho); 

./ Uma hora economizada em um recurso nao-gargalo é apenas uma 
mzragem - Economizar o tempo de operação dos recursos A e C é 
irrelevante, uma vez que ambos estão ociosos. A ociosidade destes 
recursos não afeta o ganho do sistema, mas pode contribuir para uma 
diminuição parcial das despesas operacionais; 

./O nível de utilizaçao de um recurso nao-gargalo nao é determinado por seu 
próprio potencial, mas por qualquer outra restriçao do sistema - O nível de 
capacidade do recurso B determinou o nível global do sistema ainda que 
os recursos A e C permanecessem ociosos; 

Embora empiricamente simples e lógicas, tais constatações camuflam um 

conflito clássico entre dois mundos existentes no interior das organizações: o 

mundo dos ganhos e o mundo dos custos. 

II.1.3. Controle de Gestão- Enfoque Tradicional x TOC 

Uma vez visualizados os efeitos das restrições sobre o desempenho do 

negócio, a TOC estabeleceu uma comparação entre o 'mundo dos custos'- a visáo 

tradicional do processo de tomada de decisões pela Contabilidade - e o 'mundo do 

ganho' - a nova abordagem, que enfatiza os ganhos - ao empregar de maneira 

didática a' analogia da corrente'. 

Em condições habituais, o objetivo de qualquer corrente diz respeito à sua 

capacidade em transmitir esforço sem se partir. No mundo dos custos uma das 

principais medidas de avaliação de desempenho consiste no custo-padrão e na análise das 

variações. Isto significa que as decisões para alcance da meta visam a redução dos 

wstos, que na analogia corresponderia à redução de peso da corrente. Controlar os 

padrões de custos de fabricação no intuito de diminuir o custo total equivale à 

diminuição do peso da corrente, via redução do peso de algum elo independente. As 

características desta abordagem seriam assim resumidas: 
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Qualquer melhoria em qualquer elo da correll/e melhora a corre/1/e. A 
redução de peso melhora o todo A melhoria global representa o 
somatório das melhorias locais indh·iduais. 

Segundo ficou evidenciado no exemplo da confecção, entretanto, o controle 

dos custos inerentes aos recursos A e C não se traduziu em melhoria efetiva no 

ganho do negócio. Aumentar a capacidade de fabricação destes recursos não 

resultaria em acréscimo às vendas, mas sim maiores estoques de produtos em 

processo. A melhoria global somente seria conseguida se o recurso B 

manufaturasse mais de 40 peças ao mês. 

Do lado inverso, no mundo dos ganhos a entidade compõe-se de sub

sistemas, os "elos", ao passo que as decisões visam ao aumento da resistência da 

corrente, e não a redução de seu peso. Logo, somente o fortalecimento de seu elo 

mais fraco determinaria a resistência do sistema no intuito de maximizar a 

capacidade da corrente na transmissão de esforço. Em outras palavras: 

oc:•cc:> A maioria das melhorias na maioria dos elos do sistema não melhora a 
corrente. A melhoria global difere do somatório das melhorias locais. A 
identificação da(s) restrição(ões) e os outros passos de otimização das 
restrições fisicas capacita a melhoria do sistema. 

Em verdade, na visão tradicional busca-se a máxima eficiência na utilização dos 

fatares de produção, reduzindo ao máximo seu custo por unidade de produto, 

buscando assim economia de escala. A diferença entre valores reais e padrões pré

estabelecidos representa objeto de análise de eficiências ou disfunções no emprego 

dos recursos. Em adição, a ênfase pela otimização dos insumos resulta em maiores 

níveis médios relativos de estoque, bem como das despesas adicionais na sua 

movimentação, manutenção e manuseio, além do acréscimo às perdas (defeitos, 

quebras e obsolescência). Por conseguinte, parte-se do pressuposto de que a 
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eliminação da ociosidade de qualquer rewrso contribuiria para elevação do ganho global da 

entidade o que, em verdade, somente aconteceria se este representasse o fator 

restritivo. 

Assim, uma das maiOres propriedades do "mundo dos custos" é que, 

levando a trabalhar com máxima eficiência, ele pode levar a se gerar altos níveis 

de estoque em algum ponto do sistema produtivo. Isto porque a maioria dos 

fatores críticos não podem ser determinados com precisão, pois existem flutuações 

estatísticas dos eventos. 15 Além do mais os eventos são dependentes, ou seja, um 

evento ou uma série deles têm que acontecer antes que outro possa começar. Como 

consequência, a perda por se manter altos estoques está não só no capital 

empatado no investimento nestes ativos, mas principalmente pela perda de 

eficiência do sistema. 

Na visão do mundo dos ganhos apenas a máxima utilização do rewrso restritivo de 

capacidade (gargalo) determinaria o desempenho global do negócio. Ao se manter a 

máxima eficiência neste recurso, mesmo em detrimento de níveis de ociosidade 

nos demais, a receita permaneceria estabilizada, mas a diminuição relativa dos 

custos e despesas poderia ser expressiva, elevando o resultado global. 

II.2. Medidas de Desempenho na TOC 

Conforme visto, para a TOC as empresas são sistemas que tem partes 

interdependentes (recursos e/ ou processos) dentro dela. O que importa é o 

desempenho do sistema e não suas partes. 

A única maneira de se avaliar produtos, recursos produtivos e atividades é 

analisando seus impactos na capacidade do sistema de 'gerar dinheiro'. A medida da 

15 GOLDRATT, E. M. e COX, J.; A Meta-Um Processo de Aprimoramento Continuo: Educator; 1993, pág. 
84. 
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capacidade de ganhar dinheiro deve ser quantificada de forma prática e objetiva, 

de forma que se tenha uma "bússola" que indique se cada decisão tomada dentro 

da empresa está ou não levando em direção á meta de ganhar dinheiro. 

Assim, precisa-se de medidas não como um fim em si mesmas, mas por 

duas razões diferentes: a primeira é o controle, pois é fundamental saber até que 

ponto a empresa está conseguindo alcançar o objetivo de gerar dinheiro. A 

segunda, talvez a mais importante, as medidas devem induzir a fazer o que é bom 

para a organização como um todo_16 

11.2.1. Medidas Globais de Desempenho 

Em primeiro lugar deve-se ter parâmetros para medição da capacidade de 

ganhar dinheiro , ou seja, de geração de resultados globais, que são Lucro 

Líquido(LL), o Retorno sobre Investimentos(RSI) e Fluxo de Caixa(Fq, assim 

definidos: 

O Lucro líquido (LL) , medida absoluta de lucratividade para avaliação do nível 

de geração de dinheiro pela empresa, é obtido pela diferença entre o ganho e os 

custos e as despesas operacionais. 

O Retomo sobre o investimento (RSI), medida relativa de lucratividade do 

modelo, é resultante da divisão entre Lucro Líquido e o que foi investido na 

empresa. 

Já o Fluxo de caixa (Fq é uma medida absoluta de liquidez. Na verdade ela é 

mais um tipo de alarme do que uma medida propriamente dita. Enquanto a 

empresa está trabalhando sem maiores percalços financeiros ele quase nem é 

lembrado. Mas, quando existe falta de liquidez para honrar os compromissos nada 

16 GOLDRATT, E. M. e COX, J.; A Meta-Um Processo de Aprimoramento Contínuo; Educator; 1993, pág 
256. 
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mais importa. Esta uma medida não é objetivamente quantificável pela Teoria das 

Restrições, sendo este um dos objetivos do trabalho 

Embora estas medidas de +ucratividade sejam suficientes para se saber 

quanto dinheiro o sistema está gerando, elas não ajudam a saber objetivamente 

qual é o impacto das ações ou decisões dos gestores sobre a meta de ganhar 

dinheiro. Ou seja, precisa-se de algum tipo de ponte entre as decisões operacionais 

específicas que devem ser tomadas e as medições no resultado da empresa. 

Assim, em segundo lugar deve-se ter medidas que ajudem a julgar o impacto 

de uma decisão ou ação local na meta da empresa. Desta forma qualquer um na empresa 

pode saber o impacto das suas ações no desempenho da empresa. 

II.2.2. Medidas do Impacto das Decisões e Ações Locais sobre o Desempenho 
Global 

As três principais medidas com as quais se pode avaliar se a ação leva em 

direção à meta são o Ganho(G), a Despesa Operacionai(DO) e o Investimento(!). 

O Ganho (G) é o índice que mede o dinheiro gerado pelo sistema através das 

vendas. A TOC enfatiza que o ganho é obtido através das vendas e não da 

produção, pois se for produzido algo e não for vendido, isto não é ganho, pois não 

gerou caixa(dinheiro)17_ 

Por outro lado, a TOC considera que somente devem ser atribuídos ao 

produto aqueles custos que sejam totalmente variáveis, sendo que os custos não 

variáveis devem ser considerados como despesas operacionais. Desta forma, o 

ganho deriva-se da diferença entre a receita de vendas (R V) e os custos totalmente 

variáveis(CTV). 

17 GOLDRATT, E. M. e FOX, R. E.; A Corrida Pela Vantagem Competitiva: Ed. Educator; 1994; pág 17. 
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As Despesas Opemci01UliS (DO) correspondem aos mstos e despesas incorridos 

110 processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados que não sejam 

'totalmelltl' uariríueis' e assim não consideradas para deduzir o ganho. 

O Iuvestimeuto (I) são os remrsos que em algum período serão empregados 110 

esforço de gerar receita, ou seja o total do ativo fixo, investimento em máquinas, 

prédios, etc e capital de giro, investido em estoques e financiamento das vendas 

(contas a receber). 

Por este conceito, o valor de uma máquina é considerado investimento no 

momento da compra. Ao usar a máquina gradualmente parte do seu valor está 

sendo deteriorando devendo, de tempo em tempo, ser removida do investimento 

em ativo e passado à despesa operacional, pelo mecanismo chamado 

depreciação.JB 

11.2.3. Relação Existente Entre os Dois Grupos de Medidas 

Agora resta relacionar o primeiro conjunto de medidas de lucratividade com 

o segundo de impacto das decisões. Inicialmente, o Lucro Líquido(LL) representa 

a soma dos ganhos(G) calculados discriminados por produto, deduzidos do total 

das Despesas Operacionais(DO) do período. O QUADRO 2.1 - Cálculo do Lucro 

Líquido pela TOC mostra estes valores. 

QUADRO 2.1 
Cálculo do Lucro Líquido pela TOC 

Produto1 Produto2 Produto3 Total 
Receita de Vendas (RV) $ $ $ $$$ 
(-)Custos Totalmente Variáveis (CTV) $ $ $ $$$ 

- Ganho(Gl $ $ $ $$$ 
(-) Despesas Ooeracionai~DO) $$$ 

= Lucro Líauido(LL) $$$ 

16 GOLDRA TT, E. M.; A Síndrome de Palheiro· lmam; 1992;, pág 26. 
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O Retorno sobre lnvestimentos(RSI) corresponde ao Lucro Líquido(LL) 

proporcional ao Investimento(I), demonstrado pela seguinte fórmula: 

Retorno sobre Investimentos RSI = Lucro Líquido (LL) 

Investimentos (I) 

Com o objetivo de atingir uma maior lucratividade, deve-se buscar um 

maior nível de Retorno sobre lnvestimentos(RSI). Isto implica na obtenção de um 

maior valor Lucro Líquido(LL) e o menor nível de Investimentos(I). 

Para aumentar o Lucro Líquido(LL), o caminho é atingir um maior 

Ganho(G), e/ ou diminuir o valor das Despesas Operacionais(DO). Finalmente, o 

Ganho(G) total dos produtos pode ser aumentado através de uma maior Receita de 

Vendas(RV) e/ ou redução dos Custos Totalmente Variáveis(CTV). 

Desta forma pode-se comparar o impacto nas medidas globais da 

capacidade de ganhar dinheiro (LL e RSI) das medidas das decisões e ações locais 

(G,DO e I), através da FIGURA 2.2 - TOC- Relação entre as Medidas de 

Desempenho 

1l" Receita de 
Vendas(RV) 

e/ou ~I -o- Ganho (G) I 
I~ .0. Custos I e/ou -o- Lucro Líquido 

Totalmente 
(Ll) 

Variáveis(CTV) .0. Despesas I I~ 
li' Retomo 

e/ou sobre 
Ooeracionais 1001 Investimentos 

I .0. Investimento (I) I 
(RSI) 

FIGURA 2.2 - TOC -Relação entre as Medidas de Desempenho 

Conforme mencionado, a TOC considera o Fluxo de Caixa como uma 

medida absoluta de liquidez, sendo na verdade mais um tipo de alarme do que 

Joanilla Nelde de Sales Cla EAESP-fi'GV IR 
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uma medida propriamentedita. Esta medida não é objetivamente quantificável e 

consequentemente controlada pela TOC sendo um objetivo do trabalho. 

11.3. Comparação da TOC com Outros Métodos de Custeio 

A TOC considera que somente deve ser atribuído ao produto aqueles custos 

que sejam totalmente variáveis. Esta metodologia difere dos métodos de custeio da 

contabilidade. 

Conceito de "Mundo do Custo" 

A Teoria das Restrições define como "mundo dos custos" o ambiente onde 

as decisões são tomadas com base em critérios de rateio de custos, como por 

exemplo o método permitido pela contabilidade financeira, que é o custeio por 

absorção. Esta metodologia considera como custo do produto a matéria-prima, 

mão-de-obra direta e os custos indiretos de fabricação, que são rateados usando-se 

como base de cálculo a quantidade ou o valor da matéria-prima , ou a mão-de-obra 

direta. 

Este método vem sendo criticado pela maioria dos estudiosos de custos. 

Isto porque, na época da sua criação a grande maioria das despesas industriais era 

devida à matéria-prima e à mão-de-obra, predominantemente paga de forma 

variável, que em conjunto representavam mais de 90% dos custos. Logo, utilizar 

este fator como base de rateio dos quase 10% dos custos indiretos não trazia tanta 

distorção. No entanto, o ambiente de fabricação e consequentemente a estrutura de 

custos mudou, e nos dias atuais a grande maioria dos custos são indiretos, o que 

faz com que se utilizar uma medida menos significativa para explicar a maioria 

dos custos pode levar a distorções. 

.. 
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Esta constatação levou alguns estudiosos a desenvolver uma metodologia 

que identificasse e entendesse mais claramente os custo de fabricação, calculando 

um custo mais preciso e com menos distorções. Esta é a forma de Custeio Baseada 

em Atividades-ABC, onde as atividades servem como base para a alocação dos 

custos, de acordo com a demanda pelos produtos. 

A TOC considera toda e qualquer alocação de wstos (ou despesas) 11ão 

totalmente variáveis, tanto no custeio por absorção como no ABC, como arbitrária, 

pois a informação resultante pode ser alterada, dependendo somente em qual 

indicador é escolhido para determinar a alocação de custos. Por outro lado, 

qualquer tipo de rateio é feito em cima de um dado mix de produto e uma dada 

escala de produção. Se quiser fazer projeções ou simulações para o futuro usando 

dados oriundos de um sistema de custeio que se utiliza de rateio, terá que estar 

ciente que os números alcançados muito provavelmente estarão distorcidos. 

Assim, segundo Goldratt1 9 o ABC é um esforço infrutifero, pois tentar ratear 

os custos consiste apenas em uma manipulação ou jogo de números sem propósito, 

sendo uma tentativa de salvar a solução obsoleta do custeio por absorção. Leva a 

se esquecer do propósito de qualquer sistema de informações, de julgar o impacto 

de qualquer decisão sobre o resultado final. 

Além disso, o custeio por absorção considera custos como "estocáveis", ou 

seja, ao invés de ser lançados diretamente na demonstração de resultados eles são 

"absorvidos" pelos produtos, aumentando o valor do estoque. Tendo em vista que 

estes custos somente diminuem o resultado no momento da venda do produto, 

esta pode ser uma maneira de "esconder" custos. Portanto, este tipo de custeio 

incentiva o aumento de estoque de materiais em processo e de produtos finais. 

19 GOLDRATT, E. M.; A Síndrome de Palheiro; lmam; 1992; pág 42 
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O conceito de "custo de um produto" para a TOC engloba apenas os custos 

totalmente variáveis, especialmente a matéria-prima. Assim, de acordo com a TOC 

somente o Ganho (receita de vendas ,menos custos totalmente variáveis) pode ser 

determinado em termos unitários por produto. Quando Goldratt encontrou-se com 

o Dr Ohno, o inventor do Kanban, ele lhe disse que a contabilidade de custos era a 

coisa que teve de combater durante toda a vida. Não é suficiente eliminar os 

contadores das fábricas, o problema é eliminar a contabilidade de custos da mente 

das pessoas.2° 

Dado o fato que a Contabilidade do Ganho não faz nenhum tipo de 

alocação, ela é mais flexível para se fazer orçamentos, projeções e simular os 

virtuais impactos de possíveis decisões no desempenho da empresa. No QUADRO 

2.2. - Comparação entre as Diversas Metodologias de Custeio estão representados 

os principais métodos de custeio: Absorção, ABC, Direto e Contabilidade do 

Ganho. 

20 GOLDRA TT, E. M.; A Sindrome de Palheiro; lmam; 1992 pág.49. 
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-
QUADRO 2.2 • Comparação entre as Diversas Metodologias de Custeio 

RKW ABSORÇAO ABC CUSTEIO DIRETO/ CONTABILIDADE DO 
VARIÁVEL GANHO (TOC) 

Preço de Venda Preço de Venda Preço de Venda Preço de Venda Preço de Venda 
(-)Custo Direto de Material (-)Custo Direto de Material (-)Custo Direto de Material (-)Custo Direto de Material (-)Custo Direto de Matoorial 
Unitário Unitário Unitário Unitário Unitdrio 

(-)Outros Custos e Despesas (-)Outros Custos e Despes,lS 
Variávt~is Totalmente Variáveis 

(-)Custo de MOD Unitário (-)Custo de MOD Unitário (-)Custo de MOD Unitário 
(-) Grupo de Custo I (-)Margem de (-)Ganho Unitário I 

(-)Grupo de Custo 2 Contribuição Unitária 

(-) . --------------. 
(·)Grupo de Custo N 

(-)Custos Indiretos de (·)Custos Indiretos de (-)Custos Indiretos de OBS: CLASSIFICADO 
Fabricação Unitário Fabric~ão Unitário Fabricação Unitário LEVANDO EM CONTA O 

(-)Outras Despesas (=) Margem Bruta Unitária (=) Margem Bruta Unitária TEMPO NA RESTRIÇÃO 

Unitárias 

(-) Margem de Lucro Líq. 
Unitária 

(x)Liuidadcs Vendidas por (.\)Unidades Vendidas por (x)Liuidades Vendidas por (x)Linidtllies Vendidas por (x)Uuidlldcs Vendidas por 
Produto Produto Produto Produto Prod11to 

(-)Margem Bruta Total (=)Margem Bruta Total (-) Margem de (=) Ganho Total 
Contribuição Total 

(·) MOD (·)Despesa Opentcional 
(·)Custos Indiretos de (MOD +Outros Custos de 
Produção Fdbricdç:Ju +Outras 

(-)Outras Despesas (-)Outras Despesas (-)Outras Despesas Despesas) 

(=)LUCRO LÍQUIDO Antes (=)LUCRO LIQUIDO Antes IR (=)LUCRO LÍQUIDO Antes (=)LUCRO LIQUIDO Antes (=) LUCRO LÍQUIDO Anl<" 
IR IR IR m 

--
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II.4. Sistema de Informações Gerenciais da TOC 

11.4.1. Sistemas de Dados x Sistemas de Informações 

Segundo Goldratt21, o que é visto como dado e o que é visto como 

informação depende da pergunta formulada, sendo a informação aquela parte do 

dado que tem impacto sobre as nossas ações.22, como resposta à pergunta do tipo: 

Deve-se aceitar pedido de um cliente? Que oferta deveria ser feita? Deve-se-ia se produzir 

esta peça ou continuar comprando? Como se deve avaliar ojetivamente o desempenho 

daquela área loca/?23 

Assim, para a TOC, a diferença entre um sistema de informações e um 

sistema de dados baseia-se na sua relação com a decisão requerida. Os sistemas de 

informações são capazes de responder perguntas que exijam a utilização de um 

processo de decisão, enquanto sistema de dados são sistemas engrenados para 

responder muitas perguntas diretas. 

Por outro lado, a forma de medir influencia o comportamento e desempenho 

das pessoas, pois o raciocínio que norteia as decisões das pessoas nos vários níveis 

da organização é: "Diga-me como me medes que te direi como me comportar''. 

Para se ter um sistema de informações, é fundamental desenvolver alguma 

forma de medição que relacione as ações de cada funcionário, departamento ou 

divisão com o resultado, para que a tomada de decisão possa ser feita de maneira 

coerente e inequívoca. Desta forma, cada pessoa na empresa terá um mecanismo 

confiável para a tomada de decisão face a vários cursos de ações possíveis. 

21 GOLDRATT, E. M.; A Síndrome de Palheiro: :mam; "1992;, pág 10 
22 GOLDRATT. E. M.; A Síndrome de Palheiro; lmam; 1992;, pág 4 
23 GOLDRATT, E. M.; A Síndrome de Palheiro; lmam; 1992;, pág 93. 

JoaníUa Neide tle Sales Oiia SAESP-FGV 21 



~CAPÍTULO 11- TEORIA DAS RESTRIÇÕES- TOC 

II.4.2. Relatórios do Sistema de Informações da TOC 

Neste contexto, a TOC propõe uma ferramenta para auxiliar a tomada de 

decisão, conhecida como bússola2< financeira das empresas, onde seja possível 

deterllliuar o Í111pacto fiwmceiro de 11111a decisão gere11cial e ações específlms 110 resultado 

global . Se propõe a ser diretamente voltada à meta, simples, ágil e confiável. 

As variáveis analisadas pela bússola são: (1) Quantidade vendida, (2) 

Preço do Produto (3) Custos Totalmente Variáveis, (4) Despesa Operacional, (5) 

Investimentos e (6) Tempo do Produto na Restrição. 

A bússola é usada em decisões do tipo definição do mix de produtos, 

determinação do preço de um produto, efeito na modificação do processo, 

dentre outras simulações diversas. Seu uso consiste na comparação dos 

resultados globais obtidos na situação atual e pela proposta, consistindo de três 

tabelas: 

Q Determinação da Prioridade de Produção; 

Q Utilização da Restrição por Grau de Prioridade 

Q Cálculo do Resultado Final 

a) Determinação da Prioridade de Produção 

Sabe-se que a meta da empresa é ganhar dinheiro, e a restrição (ou 

gargalo) é o recurso que limita o ganho, que impede que se tenha um ganho e 

consequentemente um lucro ilimitado. Uma hora perdida na restrição significa 

uma hora perdida em todo o sistema, limitando o ganho. Logo, deve-se extrair a 

máxima quantidade de dinheiro possível por minuto da restrição para garantir sua 

máxima "exploração". 

Supondo que se deseje escolher o mix de produtos a fabricar, deve-se dar 

prioridade à fabricação de produtos que proporcionem 11111 maior ganho possível e 

22 GOLDRATT, E_ M.; A Síndrome de Pa/heiro·lmam; 1992;, pág 4 
23 GOLDRATT, E. M.; A Síndrome de Palheiro: lmam; 1992;, pág 93. 
"Aplicativo utilizado pelo Avrham Y. Goldratt lnstitute do Brasil. Os concertos deste item foram adaptados 
do material do seminário H mundo do ganho", ministrado pelo Instituto. 
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que usem o menor tempo possível da restrição. Em termos relativos, deve-se então 

priorizar aqueles produtos que dêem o maior ganho por tempo na restrição, que 

seguramente são os que maximizam o ganho e consequentemente o lucro da 

empresa. 

Classificando os produtos por ganho por tempo na restrição, o objetivo 

deste relatório é informar à empresa o que é prioritário, onde concentrar os seus 

esforços de vendas. O QUADRO 2.3 mostra o formulário de determinação da 

prioridade de produção. 

QUADRO 2.3 · Determinação da Prioridade de Produção 
Em presas sem gargalo Empresas com c araalo 

Código/ Preço de Custo Ganho Classificação Tempo Ganho Nova 
descrição venda Totalmente Unitário estratégica Unitário Unitário por classificação 
do produto Variâvel no minuto na estratégica 

(ai (b) (C) (d) (e) 
Ga;~alo re~:ro (h) 

É necessário se obter a classificação estratégica, para determinar qual o produto 

a ser priorizado, de acordo com o ganho gerado. Este relatório mostra então , ao nível 

de cada produto da empresa, seu ganho(d) calculado a partir do preço de vendas (b) e 

dos custos totalmente variáveis( c). No caso de empresa sem restrição de capacidade, ou 

seja, onde a capacidade do gargalo seja maior do que demanda do mercado o próprio 

ganho unitário é o parâmetro de classificação. 

No caso de empresas que tenham recurso com restrição de capacidade, pelo fato 

da capacidade do gargalo ser inferior à demanda do mercado, é necessário se priorizar 

pela utilização da restrição. Divide-se então o ganho pelo tempo de cada produto na 

restrição(f), para se encontrar uma medida relativa de ganho unitário por tempo da 

restrição(g), medida essa usada para classificar os produtos por ganho relativo. 

Assim, é o seguinte o conteúdo da cada coluna da planilha: 
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Item 
I (a) Código!Ocscrição do produto 
' lbl Preço atual liquido 

i (C) Custo Totalmente Variá\d 

(d) Ganho Unitário 
(e) Classificação estratégica 

Esta primeira parte da planilha 

I Descrição 
I Identificação de cada produto 
I Preço de venda do produto deduzido dos impostos e 
comissões. :.~. a Yalor rescnte=6 

Custos que \·ariam diretamente com a quantidade 
. produzida. como JX>r exemplo matéria-prima. 
i embalagens c mão-de-obra paga de forma ,·ariá'd 
I Preço(b) menos custos totalmente variáveis ( c) 
Classificar os produtos( lu_2" .. 3" ···) por ordem jl 
decrescente de Ganho Unitário( maior pam menor) 

corresponde à classificação estratégica no 

caso da capacidade produtiva ser superior à demanda do mercado, ou seja no 

caso da empresa não ter gargalos internos. Já a segunda parte (colunas (f), (g) e 

(h)) corresponde à análise no caso da capacidade produtiva ser inferior à 

demanda do mercado, gerando gargalos internos. O conteúdo das colunas é o 

seguinte 

Item Descrição 
I (I) Tempo Unitário no Gargalo Quantidade de tempo utilizada da restrição pam 

fabricação do produto 
(g)Ganho Unitário por minuto na restrição Corresponde ao ganho unitário( coluna (d)) dividido 

. pelo tempo unitário no gargalo (coluna (f)) 
(h) Nova classificação estmtégica Ordenamento os produtos por ordem decrescente de 

Ganho Unitário por Unidade de Recursos 
Escassos( coluna (h)) 

Desta forma, na escolha de rrux de produção e venda, passam a ser 

priorizados aqueles produtos que maximizam o ganho no gargalo, que é 

justamente o recurso que limita o desempenho do sistema. 

b) Utilização da Restrição por grau de prioridade 

Feita a classificação, deve-se levar em conta que a empresa tem uma 

capacidade limitada na restrição, devendo assim considerar que só pode ser 

produzido até 100% do tempo da produção disponível. Deve-se então controlar 

a utilização da restrição, priorizando os produtos mais rentáveis, como 

mostrado no QUADRO 2.4. 

25 No caso da empresa adotar uma política de vários preços para um mesmo produto, criar um item da 
tabela para cada preço praticado. 
26 Considerando o valor do dinheiro no tempo, o preço é atualizado a valor presente. 

Joe.nilla Neide de Sales Cta EAESP FGV 



<>CAPÍTULO 11- TEORIA DAS RESTRIÇÕES- TOC 

QUADRO 2 4 • Utilização da Restrição por Grau de Prioridade . 
Código/descrição Quantidade Tempo Unitário Tempo total Utilização da Capac. 

do produto Prevista no Gargalo no gargalo do Gargalo(%) 
(a) (b) (c) (d) (e) 

É o seguinte o conteúdo da cada coluna da planilha: 

Item Descrição 
(a) Código/Descrição do produto Identificação de cada produto. classificados pela 

rentabilidade. 
(b) Quantidade Prevista Quantidade de vendas prevista por produto 
(c) Tempo Unitário no Gargalo Quantidade de tempo utilizado da restrição para 

fabricação do produto 
(d) Tempo total no gargalo Quantidade prevista: de venda do produto vezes seu 

tempo unit:irio no .gargalo 
(e) Capacidade do Gargalo(%) Tempo no gargalo acumulado. proporcional a 

capacidade total do gargalo. devendo atingir o 
maximo de 100%. 

c) Câlculo do Resultado Final (Previsto ou Real) 

A partir dos valores calculados, a empresa pode então analisar o 

desempenho real , controlando o seu Lucro Líquido(LL) e o Retorno sobre 

Investimentos(RSI). 

QUADRO 2 5 - Cálculo do Resultado Final . 
Produto Ganho Unitário Quantidade Ganho por produto 

(a) (b) (c) (d) 

Ganho Total (e) 
(-) Despesa Operacional (DO) (f) 

= Lucro Líquido (LL) (g) 
Investimentos (I) (h) 

Retorno sobre Investimentos (LUI) (i) 

É o seguinte o conteúdo de cada item da planilha: 
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Item D escnçao 
(a) Código/Descrição do produto Identificação de cada produto 

I tbl Gmll10 Unitário I Preço menos custos totalmente variáveis. calculados 
antenom1ente 

I tcl Quamidadc Prc,·ista I quantidade de ,·cndas orc,·ista por produto 
! (dl Ganho por produto I Ganho unitário(b) vezes quamidade prevista (c) 

I (c) Ganho Total Somatório dos ganhos de todos os produtos 
<f) Despesa Operacional I Val~r informado do total de custos e despesas não 

vanavets 
(g) Lucro Líquido- LL Gml110 Total( e) menos Despesa Operacional([) 
(h) Investimentos- I Valor informado 
(h) Retomo sobre lnvestimetnos-RSI Lucro líquido(g) dividido oor investimemos(h) 

. 

Com isso, qualquer alteração das variáveis (1) Quantidade Vendida, (2) 

Preço do Produto (3) Custos Totalmente Variáveis, (4) Despesa Operacional, (5) 

Investimentos e (6) Tempo do Produto na Restrição pode ser analisada em relação 

ao seu impacto nos resultados globais de Lucro Líquido e Retorno sobre 

Investimentos. 

11.4.3. Exemplo- Aplicação do Sistema de Informações da TOC 

Como forma de explicar melhor o uso da ferramenta, será usado o exemplo 

do processo de tomada de decisão na empresa P&Q27 .A empresa industrial P&Q 

Ltda fabrica e vende os produtos P e Q. Essa firma atua em condições ideais, ou 

seja, só fabrica os dois produtos, possuindo um mercado consumidor firme. A 

demanda semanal pelo produto P corresponde à 100 unidades, ao preço unitário 

de R$ 90, ao passo que para Q significa 50 peças, ao preço de R$ 100 cada. A firma 

utiliza as máquinas (recursos de produção) A, B, C e D de modo a transformar as 

matérias-primas MPl, MP2, MP3 e MP4 em produtos acabados. As três primeiras 

custam R$ 20 cada unidade, enquanto a MP4 custa R$ 5. Os fluxos dos processos, 

os preços, as quantidades e os tempos despendidos na fabricação se encontram 

esquematizados na figura a seguir. 

27 GOLDRA TI, E. M .. The Haystack Syndrome: Sifting lnformation Out of the Data Ocean. The North River 
Press, New York, 1990. 
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Mercado 

M 

DE~·L-\.,'\iDA= 100 p<.!ças por s.:mana 
~:CO DE VE~D:-\=S90 por p.:'r--a 

p -
D 

P4- $5 - 10 mm 

T 

c 
10m in 

A 
15 mm 

t 

c 
Smin 

B 
15 min 

t 

MP1- $20 MP2- $20 

DE~L-\...,'\;DA,50 p<!ças pL)f semana 
PREÇO DE VE:-.'DA=SlOU por peça 

lEf 
D 

5 min 

T 

FIGURA 2.3 - Exemplo - Fluxo Produtivo da Empresa P&Q 

r Mercado 

B 
15 min 

A 
10 min 

t 
MP3 -$20 

A empresa tem uma unidade de cada recurso, disponíveis somente 8 horas 

por dia, cinco dias por semana, num total de 2.400 minutos (8x5x60). O total do 

investimento é de R$ 160.000, sendo os gastos semanais totalizam $ 6.000, sendo $ 

800 de mão-de-obra direta e $ 5.200 de custos indiretos e despesas. A pergunta 

inicial é " Será que é possível fabricar 50 unidades do produto Q e 100 unidades do 

produto P, ou caso contrário, qual é o mix de produtos que maximizaria o lucro da 

empresa?" 

Situação Inicial 

O primeiro passo é investigar se é possível, com a capacidade de produção 

disponível, atender a toda a demanda. Para tanto, deve-se calcular o tempo 

utilizado de cada recurso produtivo(A, B, C e D) para a fabricação da demanda de 

mercado no período . 
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Cálculo da Capacidade de P (min) X 100 Q (min) x50 Total min Max=100 
Produção % 

Recurso A 15 uoo lO 500 2.000 83% 
Reeurso B 15 1.500 30 1.500 3.000 125% 
Recurso C 15 1.500 5 250 1.750 73o/o 
Recurso D 10 1.000 5 250 1.250 52o/t) 

Os recurso A, C e D passam um tempo menor do que os 2.400 minutos 

disponíveis na semana fabricando a demanda dos produtos. O recurso B, no 

entanto, precisaria de 3.000 minutos para fabricar todas as 100 unidades de 

produtos P e as 50 de produto Q enquanto a semana de trabalho só tem 2.400 

minutos. 

A dúvida que surge então é, qual o mix de produtos mais lucrativo? A 

TABELA 2.1 (Determinação da Prioridade de Produção) mostra a classificação dos 

produtos de acordo com o seu ganho unitário ou o ganho unitário por 

tempo(minuto) na restrição. 

TABELA 2 1 · Situação Inicial - Determinação da Prioridade de Produção . 
Em resas sem qar alo Em~ resas com gar alo 

Código/ Preço de Custo Ganho Classiflc.o Tempo Ganho por Nova 
descrição venda Totalmente Unitário estratégica Unitário no minuto na classiflc. 
do produto Variável Garg;~o restr;~~o estratégica 

(a) (b) (c) ldl lei lhl-
p 00 45 45 20 15 3,0 1 •. 
Q 100 40 00 1 . 30 2,0 2·. 

Sem considerar a restrição o produto Q seria mais lucrativo do que o 

produto P. Mas no caso de se priorizar a utilização da restrição, o produto P é o 

mais lucrativo pois o ganho por minuto na restrição é de $3,0, enquanto o produto 

q é só de $2,00. 

A pergunta seguinte é, qual a quantidade a ser produzida, para a total 

utilização da restrição? A TABELA 2.2.(Utilização da Restrição por Grau de 

Prioridade) distribui a utilização do gargalo pelos produtos mais lucrativos, até 

sua total utilização. 
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TABELA 2 2- Situação Inicial Utilização da Restrição por Grau d p - -d d . . e non a e 
Código/descrição do Quantidade Tempo total no Capacidade do Gargalo(%) 

produto Prevista gargalo 
(a) (b) (d} (e) 
p 100 1500 62,5% 
Q 30 900 37,5% 

" -o ffiiX VIavel de produtos e entao fabncar 100 unidades de r e 30 de Q. A 

este nível qual será a lucratividade? 

TABELA 2 3 Situação Inicial Cálculo do Resultado Final . - . 
Código/descrição do Ganho Unitário Quantidade Prevista Ganho To tal= Ganho 

produto Unitário X quantidade 
prevista 

p 45 100 4500 
Q 60 30 1800 

2: Ganhos Previstos =>Ganho Total 6300 
(menos) (-)Despesa Operacional 6000 
igual a = Lucro Liquido 300 
Divid.p/lnvest LUI = RSI 9,8% 

A este nível o lucro líquido semanal é de $ 300, e o Retorno sobre 

Investimentos de 9,8% a.a. 

Situação Proposta 

Supondo agora que os gestores precisam decidir se devem alterar o 

tempo de processamento da matéria-prima 2 para 14 min em B e 9 min em C, 

com um investimento de investimento de $ 10.000. Será que esta decisão é 

correta? 

Inicialmente, deve-se determinar a prioridade de produção, ordenando os 

produtos por ordem de lucratividade. 

TABELA 2 4 Situação Proposta. Determinação da Prioridade de Produção . -
Em presa sem aaraalo Empresa com gargalo 

Código/ Preço de Custo Ganho Classific. Tempo Ganho por Nova 

descriçoo venda Totalment Unitário estratégica Unitário no minuto na classific. 

do produto e Variável Garaalo restrição estratéaica 

p 90 45 45 2 14 3,21 1 

Q 100 40 60 1" 29 2,07 20. 

Com o tempo dos produtos na restrição na reduzindo em 1 minuto, os 

minutos consumidos passam de 15 e 30 minutos para 14 e 29, respectivamente . 
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TABELA 2 5- Situação Proposta Utilização da Restrição por Grau de p · "dade . . non 
Código/descrição Quantidade Tempo total no Capacidade do Gargalo (%) 

do produto Prevista gargalo 
p 100 1.400 58% 
Q 34 1.000 42% 

O m1x de produtos passa agora a ser 100 produtos P e 34 Q. Qual o nível de 

LL e RSI? 

. - -TABELA 2 6 Situação Proposta Cálculo do Resultado Final 
Código/descrição do Ganho Unitário Quantidade Ganho Total= Ganho 

produto Prevista Unitário X quantidade 
orevista 

p 45 100 4500 
Q 60 34 2.040 

L: Ganhos Previstos =>Ganho Total 6.540 

(menos) (·)Despesa Operacional 6.000 
igual a = Lucro Líquido (semanal) 540 
Divid.p/ lnvest LUI = RSI I= 170.000 16,5% aa 

Decisão Final 

O Ganho aumentou para $6.540, a um mesmo nível de Despesa 

Operacional(DO), levando a um Lucro Líquido de $ 540. O Retorno sobre 

Investimentos(RSI) anual passou para 16,52, o que implica que a decisào é correta. 

No entanto, todas as análises feitas até o momento englobam as medidas de 

lucratividade, nào se questionando sobre "e o nível de caixa da empresa não é relevante 

para n tomadn de decisão?", ou melhor ainda "qual o impacto da decisão no caixa da 

e 111presa?" 

11.5. Medida de Liquidez - O Fluxo de Caixa 

O Lucro Líquido e o Retorno sobre Investimento sào medidas de 

lucratividade. A TOC apresenta entào o Fluxo de Caixa, ou seja a saúde financeira, 

como uma condiçào necessária para as empresas atingirem a sua meta. Este 

assunto nào foi aprofundado até o momento, a despeito da sua importància vital 

para a sobrevivência da empresa, sendo um dos objetivos do trabalho. Analisando 

melhor a questào, deve-se ter em mente que é o péssimo fluxo e nível de caixa que 
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acaba com a maioria das empresas.28, sendo assim o Fluxo de Caixa uma medida 

de sobrevivência : Se você tiver suficiente não ê importante, mas abaixo de um 

limite a empresa está morta29. Ou seja, o Lucro Líquido e o Retorno sobre 

Investimentos parecem suficientes, mas a ameaça de falência lembra a muitas 

empresas que existe tambêm uma medição de sobrevivência, o "caixa". 

"GOLDRATT. E. M. e COX, J.; A Meta-Um Processo de Aprimoramento Contínuo; Educator; 1993. pág 

45. . 
29 GOLDRATT, E. M. e COX, J.; tl Meta-Um Processo de Aprimoramento Contínuo; Educator; 1993. Pag. 

46. 
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11.6. Resumo 

O conceito chave da TOC-refere-se à restrição, que se entende como 

qualquer obstáculo que limita o melhor desempenho da empresa em direção à 

meta de ganhar dinheiro. Para evidenciar o conceito, imagine uma empresa do 

setor de vestuários onde existam 3 (três) recursos de produção (máquinas ou 

operários), dispostos segundo o fluxo de produção mostrado a seguir: 

Recurso A ·-·-- --- --- ----
Recurso B \ 

Corte 

~ ~ 
Recurso C 

Capacidade = Costura Embalagem 
60 peças/mês 

; Capacidade = Capacidade = 
40 peças/mês , 

100 peças/mês 
. -·- .. --- -···- --- ---· __/ 

A abordagem TOC recomenda que as restrições físicas sejam gerenciadas em 

conformidade com o processo decisório, que pode corresponder às seguintes ações: 

PASSOS DO PROCESSO DECISÓRIO DA 
TOC 

1 - Identificaçao da(s) restricao(oes), c:j 
ou seja, o(s) fator(es) que restringe(m) 
o sistema; 
2 - Definição de como explorar a(s) c:j 
restrição{ões} do sistema; 
3 Subordinação de todos os c:j 
aspectos às decisões tomadas acima; 
4 - Elevação da(s) restrição(ões) do , c:j 
sistema; e I 
5 - Volta para o passo n." 1, sem q 
deixar que a inércia se tome a nova 

1 
restrição 

i 

PASSOS DE GERENCIAMENTO DA 
11MPRF'"A-EY11MPI (\ 

1 - A restrição é o recurso E
Costura; 

2 - Aproveitar o recurso B da melhor I 
forma possível; 
3 - Subordinar os recursos A e C ao 
ritmo de B; 
4 - Aumentar a capacidade fisica do 
recurso B; 
5 - Testar se o recurso de menor 
capacidade produtiva ainda ~ . a I 
costura, ou, caso contrano, 
identificar a nova restrição. i 
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O objetivo inicial do trabalho é contribuir com a TOC no sentido de 

responder à pergunta: "o que limita o 11íuel de atiuidade é apenas a mpacidade físim dos 

remrsos 7 " Em outras palavras, "as restrições Jisims siio 11s IÍ11icas que existem 11a 

em prcsr1 ou podem existir restrições j/111111ceiras ou de mi:m ?". 

Por outro lado, as medidas de desempenho em direçào à meta de ganhar 

dinheiro sào o Lucro Líguido e o Retorno sobre Investimentos, que derivam das 

seguintes variáveis: 

fr Receita de 
Vendas(RV) 

e/ou ~I -o- Ganho (G) I 
I~ -{). Custos I e/ou -o- Lucro Liquido 

(LL) 
Totalmente 

Variáveis(CTV) -{). Despesas 

I I~ 
fr Retomo 

e/ou sobre ' 
Ooeracionais 1001 Investimentos 

I -{). Investimento (I) I (RSI) 

A teoria considera que o fluxo de caixa é uma condiçào necessária para se 

alcançar a meta. No entanto, será que não existe a necessidade de que o sistema de 

informações da TOC tenha uma medida de liquidez ou "cnixa"? Com isso, um outro 

objetivo do trabalho é examinar a possibilidade de se identificar e medir a 

"restriçào financeira" da empresa, decorrente da sua falta de recursos financeiros, 

tomando por base os conceitos da Metodologia Fleuriet 
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III.l. Conceitos Introdutórios 

Parece cada dia mais evidente no mundo financeiro o fato de que as 

empresllS "quebram" por terem problema de liquidez. Desta forma, é extremamente 

relevante identificar as causas que levam uma empresa a ter este tipo de 

problema, através da identificação da sua capacidade de honrar seus 

compromissos de curto prazo. 

Neste contexto, deve-se ter informações contábeis e financeiras que nos 

respondam "Como a empresa pode continuar a saldar seus compromissos, mantendo

se em funcionamento?" ao invés de simplesmente "CilSo a empresa venha a encerrar 

ll5 atividades, terá condições de saldar seus compromissos?". Desta forma, a empresa 

não deve ser analisada do ponto de vista da sua liquidação no caso do 

encerramento das suas atividades, pois, na verdade, o negócio vale pela 

capacidade de gerar renda. 

Por outro lado, cada dia mais se tem a consciência de que existe uma 

grande inter-relação entre as várias funções dentro da empresa, evidenciando o 

fato de que a liquidez deve ser realçada e vista de uma forma sistêmica. 

A necessidade de um modelo que estudasse a empresa como um todo, 

especialmente da ótica financeira da liquidez, levou o Prof. Michel Fleuriet3ü a 

desenvolver um Modelo Dinâmico de Gestão Financeira. Trata-se de uma 

metodologia de análise de relativa simplicidade e de grande utilidade no 

auxílio da determinação da saúde financeira de uma empresa, fornecendo uma 

3° FLEURIET, M. e KEHDY,R. e BLANC, G A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileira~ .. Fundação 
Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980. 
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visão sistêmica do impacto das diversas áreas de decisão na empresa e de suas 

interações. 

No Brasil, vários autores tais como BRASILJl, SILVA32, BRAGA3J, e 

iviARQUES:'\.1, aprimoraram determinados aspectos do modelo original, 

aplicando-o a casos reais. 

III.2. Reorganização do Balanço 

111.2.1. O Balanço Patrimonial Tradicional 

O Balanço Patrimonial é uma "fotografia" da empresa, retratando por 

um lado, no ativo, o valor dos seus bens e direitos, e por outro lado, no passivo, 

o saldo das suas obrigações em urna determinada data. A diferença entre o 

ativo e o passivo é o patrimônio líquido dos sócios. 

As contas de ativo são ordenadas por seu grau de liquidez, ou seja, pela 

velocidade de serem transformadas em disponibilidade. Os ativos e passivos 

são classificados em circulante e longo prazo : os valores circulantes são os que 

vencem até o término do exercício social seguinte à publicação do 

demonstrativo, e os valores de longo prazo vencem nos exercícios posteriores35. 

31 BRASIL, H. V. e BRASIL, H. G.; Gestão Financelf·a das Empresas- Um Modelo Dinâmico; 
Qualitymark Edttora; 1993; 
32 SILVA, J. P. da ; Análise Financeira das Empresas; Ed. Atlas; 1995; 
:rr BRAGA, R .. Análise Avancada do Caeftal de Giro, Cadernos de Estudos da FIPECFI, FEAIUSP, 
setembro, 1991 
34 Marques, J A V.C. e Braga, R.; Anál1se Dinámli:;a do Capftal de Giro- O Modelo Fleuriet ; RAE
Revista de Administração de Empresas; 1995; V.35,n.3 MaiiJun, p 49-63 e Marques, J. A V. C.; Estudo 
da Uquidez e Solvência Empresarial: Uma ava/iacão do Comportamento das Taxas de Recuperacão de 
Caixa das Companhias Industriais Nacionais; 1995; Tese de Doutorado defendida na EAESP-FGV 
35 Para fins da contabilidade, a cfassificação de valores a receber e a pagar em circulante e longo prazo 
corresponde normalmente ao prazo de vencimento inferior ou superior ao próximo exercício social, 
respectivamente. A exceção se dá no caso do ciclo operacional da empresa ser superior a um 2,1!JO, 
como é o caso de empresas construtoras e pecuárias, que possuem ciclos muito longos. Neste caso, o 
conceito de "próximo exercício social" é substituído por u dentro do ciclo operacional". 
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Assim, estão listadas inicialmente as contas do ativo circulante, que são 

as contas a vencer no próximo exercício e os estoques, seguidas pelas contas 

realizáveis a longo prazo. Por último se tem as contas do ativo permanente, que 

é composto pelos valores que a empresa não pretende vender. 

Já no passivo as contas estão classificadas pelo prazo de exigibilidade, 

iniciando pelas do circulante, seguidas pelas exigíveis a longo prazo. O valor 

mais abaixo do lado do passivo é o patrimônio líquido, que se espera ser 

"exigível" apenas na liquidação da empresa. 

Desta forma, o Balanço Patrimonial tende a evidenciar a situação 

patrimonial da empresa, mostrando a sua capacidade de transformar seus 

ativos em dinheiro e com isso honrar seus compromissos do passivo , no caso 

da sua liquidação. O valor resultante desta equação é o patrimônio líquido dos 

acionistas. O QUADRO 3.1 - BALANÇO PATRIMONIAL mostra uma 

estrutura simplificada do Balanço Patrimonial. 

QUADRO 3.1- Balanço Patrimonial 

ATIVO PASSIVO 

Ativo Circulante Passivo Circulante 
Caixa/Bancos/~lica_yões Financeiras Empréstimos/ Financiamentos 
Contas a Receber Fornecedores 
Estoques Contas a Pagar (Salários, Enc?:gos, Impostos, etc) ..... 

'-"-A.- 'V'>..-...· -/ .~,.,,~,-..·cv:V"-"--·:,: .(v". "V:~"-'YV"-':>. ~·CVV':.<.-.•• · .• -<,·-·,vV,>--:--"'-',,•-:;.,"-·~·· -~· •.-:.· ·'· .:::·::.-:;:;.;:::_~-~~~~~~/V'./'V"v~-v"V"v""/••'V',"V~ . o• -<"•'"- ,.-..;.· .-"',..·'V~--.:."V·PV"~ ·"-""-' •"'-' v";;,--, v v"<: v ::/'•, V •' ~, 

o,· Capital Circulante Líquido= Ativo Circulante- Passivo Circulante ........ . 
• • ~"...-':· · ~'-''JVVVV' A "./v~v-V:./v'>f.V·-./'/:-,-.,..-v_'--"•"v-, .. ·~·v·v~·v·-. ./'-"X'-.· .... v","v·J._;-;;::;~-:;:;:.»Y"':..;;.X:;:-;:-;;~-V:~-;;,':;;;;;":{y·~-1':~::,;,-.:;:.~,...::-- -v·:.<·:-..:: "•:--'l-~~./'/'~.,-'/'/'v"VVV"V'V'.."-'Y':;A./'V' -..;r,..-._~-/v"v . . . 

Ativo Realizável a Longo Prazo Passivo Exigível a Longo Prazo 
Contas a Receber Empréstimos/Financiamentos 

Resultado de Exercícios Futuros 

Ativo Permanente Patrimônio Líquido 
Investimentos Capital Social 
Imobilizado Reservas 
Diferido Lucros/ou Prejuízos Acumulados 

Total do Ativo Total do Passivo 
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Para fins de análise da liquidez das empresas, um dos parâmetros mais 

usados é o valor do Capital Circulante Liguido (CCL) ou Capital de Giro 

Liquido, que é a diferença entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. 

conforme visto no Quadro L 

Se o CCL for positivo então os ativos circulantes são suficientes para 

liquidar os passivos circulantes, o que caracteriza uma empresa de bom nível 

de liquidez, caso contrário, a empresa tem um nível de obrigações de curto 

prazo que superam seus bens e direitos que vencem no próximo exercício 

social, o que pode denotar problemas de liquidez. 

III.2.2. O Balanço Patrimonial pela Metodologia Fleuriet 

Embora esta classificação contábil apresente uma série de vantagens, ela 

se mostra inadequada para uma análise dinâmica da situação econômico

financeira das empresas. Isto porque os prazos de permanência durante os 

quais os fundos ficam à disposição da empresa não são adequadamente 

retratados nesta classificação de circulante e longo prazo. 

Tome-se como exemplo o estoque de uma empresa que vende 

microcomputadores. Admitindo-se que os mesmos permaneçam em estoque 

por um prazo aproximado de dez dias, o valor correspondente constituir-se-á 

de uma aplicação de fundos em prazo inferior a um ano, classificando-se, 

portanto, no ativo circulante. Todavia, admitindo-se a empresa como uma 

entidade em funcionamento, será necessário que ela mantenha em 

disponibilidade uma certa quantidade de computadores a fim de evitar 

possíveis perdas de vendas. Neste caso, o valor desse estoque "permanente", 

que precisa ser renovado constantemente, representa uma aplicação de fundos 

para a empresa tão permanentes quanto o ativo fixo, só estando disponíveis 

com o fechamento da empresa. 
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Levando-se em conta esta perspectiva, faz-se necessário dar um enfoque 

sistêmico à contabilidade agrupando as contas por afinidade, de onde surgem 

três grupos de contas: 

o Operacionais ou Cíclicas 

o Não-Circulantes 

o Financeiras ou Erráticas 

i. Contas Operacionais ou Cíclicas 

As Contas Operacionais são as que guardam estreita relação com as 

atividades da empresa, medindo o conjunto de bens, direitos e obrigações 

necessárias para manter a firma funcionando a um determinado nível de 

faturamento. Podem ser denominadas cíclicas pela idéia de valores que estão 

sempre girando e renovando automaticamente, no ritmo do negócio. 

Os ativos operacionais são os bens e direitos necessários para a 

operacionalização da empresa, sendo os principais valores as contas a receber 

de clientes e os investimentos em estoques de matéria-prima, produtos em 

elaboração e produtos acabados. Os passivos operacionais são as obrigações 

decorrentes diretamente das atividades operacionais da empresa, sendo o 

principal deles os valores a pagar aos Fornecedores. 

Convém ressaltar a diferença entre esta classificação e a vista 

anteriormente de Balanço Patrimoníal. Na visão convencional, as contas a 

receber de clientes e os valores de estoques são contas denominadas circulantes 

com a idéia que se realizem no próximo exercício social, estando assim 

subentendido, na análise, que o empresário poderia lançar mão delas a 

qualquer momento. No dia-a-dia acontece exatamente o contrário: ao ser 
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retirado um item de estoque para uso na fabricação, outro deverá ser 

adquirido, caso se queira manter o mesmo nível de produção-16. Ou seja, esta 

disponibilidade dos estoques só é possível com o fechamento da empresa. 

ii. Contas Não-Circulantes ou Permanentes 

As contas não-circulantes dificilmente guardam relação com o processo 

produtivo, a curto prazo, sendo de natureza permanente. 

Os ativos não-circulantes englobam os valores a receber de longo prazo 

e o ativo permanente, tanto investimentos, imobilizado e diferido. Os passivos 

não-circulantes englobam as obrigações exigíveis a longo prazo e patrimônio 

líquido, recursos dos sócios ou acionistas. 

iii. Contas Financeiras ou Erráticas 

Estas contas também não guardam relação com o processo produtivo, 

estando ligadas à tesouraria da empresa e daí a sua natureza financeira. 

Os ativos financeiros são disponibilidades e aplicações de curto prazo 

mantidas normalmente como precaução para reduzir o risco advindo da 

flutuação diária das entradas e saídas de caixa. Os passivos financeiros são 

empréstimos de curto prazo obtidos para cobrir necessidades de caixa. 

iv. Reordenamento do Balanço pela Metodologia Fleuriet 

Nota-se que as contas do ativo e passivo circulante do Balanço 

Patrimonial tradicional foram desmembradas em duas partes: 

3ê BRASIL, H. V. e BRASIL, H. G.; Gestão Financeira das Empresas- Um Modelo Dinâmico: 
Qualitymark Editora; 1993, pág 8. 
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o Ativo Circulante foi dividido em uma parte relacionada com o processo 

produtivo. o Ativo Operacional, e outra relacionada com as 

disponibilidades e aplicações de curto prazo, o Ativo Financeiro. 

L· O Passivo Circulante foi desmembrado em uma parte relacionada com 

o processo produtivo , o Passivo Operacional; e outra que compreende as 

fontes de recursos de curto prazo que não decorram de forma direta com 

o processo produtivo, o Passivo Financeiro. 

Por outro lado, as contas não-circulantes foram agrupadas, formando de 

um lado o Ativo não Circulante ou Permanente, formado pelo Realizável a 

Longo Prazo e pelo Ativo Permanente. O Passivo Não Circulante ou 

Permanente foi composto pelo Exigível a Longo Prazo, o Resultado de 

Exercícios Futuros e o Patrimônio Líquido. É apresentada no QUADRO 3.2 -

BALANÇO P ATRIMONlAL PELA METODOLOGIA FLEURIET uma estrutura 

de um Balanço Patrimonial simplificado, adaptado à Metodologia Fleuriet 

QUADRO 3.2 -Balanço Patrimonial pela Metodologia Fleuriet"7 

Ativo Passivo 

Ativo Financeiro Passivo Financeiro 
Caixa/ Aplicações Financeiras Empréstimos 
Ativo Operacional Passivo Operacional 
Contas a Receber/Clientes Fornecedores 
Estoques Contas a Pagar (Salários, Encargos, Impostos 

s/faturamento, etc) 
I Ativo Não-Circulante I Passivo Não-Circulante 
Realizável a Longo Praz~(RLP) Exigível a Longo Prazo(ELP) 
Valores a Receber de Longo Prazo Empréstimos/Financiamentos 
Ativo Permanente{AP) Resultado de Exercícios Futuros 
Investimentos Patrimônio Líquido(PL) 
Imobilizado Caoital 
Diferido Reservas 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 

ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL 

37 SILVA, J.P. ; Análise Financeira das Empresas: Ed. Atlas; 1995; pág. 335. 
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III.3. As Variáveis do Modelo Fleuriet - IOG, CPL e T 

III.3.1. Cálculo das Variáveis 

Esta forma de classificar as contas do Balanço permite a estruturação de 

três conceitos fundamentais para o modelo: 

IOG Investimento Operacional em Giro 

CPL Capital Permanente Líquido 

T Tesouraria 

i. IOG - Investimento Operacional em Giro 

O Investimento Operacional em Giro - IOG38 corresponde à diferença 

entre o ativo operacional e o passivo operacional. 

O IOG pode assumir um valor positivo, quando as aplicações no ativo 

operacional superam as origens do passivo operacional. Neste caso estão 

inseridas as empresas de característica industrial, cujo negócio está na 

fabricação e venda dos produtos que implicam um alto investimento em 

estoques (tanto de matéria-prima como de produtos em elaboração e de 

produtos acabados) e em contas a receber de clientes. 

O IOG é negativo quando as origens do passivo operacional são maiores 

do que as aplicações do ativo operacional. Esta é uma característica das 

empresas comerciais, que investem em estoque de mercadorias que são 

vendidas à vista, e normalmente pagam os seus fornecedores a prazo. 

ii. CPL- Capital Permanente Líquido 

O Capital Permanente Líquido - CPL é a diferença entre passivo não

circulante, ou seja as obrigações de longo prazo e o patrimônio líquido e o 

Joaa.íUa Neide de Sales Cia- EAESP-F'GV 43 



~CAPÍTULO 111- A METODOLOGIA FLEURIET 

ativo não-circulante, que engloba as aplicações em ativo permanente e ativo 

realizável a longo prazo. 

Quando o CPL é positivtTsignifica que as origens de recursos de longo 

prazo superam o valor investido a longo prazo, tendo a empresa uma origem 

de recursos não-circulantes. Por outro lado, um CPL negativo implica em se ter 

mais aplicações em itens de longo prazo do que origens de recursos de longo 

prazo, e consequentemente em aplicação em recursos não-circulantes. 

Nota-se que no cálculo do CPL as origens líquidas de recursos não

circulantes correspondem ao mesmo valor do Capital Circulante Líquido 

(CCL) do Balanço tradicional, apenas com o sinal trocado. 

iii. T · Tesouraria 

A Tesouraria - T é a diferença entre o total do ativo financeiro e do 

passivo financeiro. 

O valor da Tesouraria será positivo no caso do ativo financeiro 

(disponibilidades e aplicações de curto prazo) superar o passivo financeiro 

(empréstimos de curto prazo). Ao contrário, empréstimos superando as 

aplicações de curto prazo e disponibilidades , tem-se um valor de Tesouraria 

negativo. 

Conforme será visto adiante, o modelo considera a Tesouraria como um 

valor a ser calculado como a diferença das variáveis anteriores, IOG e CPL. 

Assim, uma Tesouraria positiva também implica em um Capital Permanente 

Líquido-CPL maior do que o Investimento Operacional em Giro-IOG, 

significando que os recursos líquidos de longo prazo cobrem o IOG e ainda 

"sobra" uma parcela para fortalecer a Tesouraria da empresa. 

38 Pode ser encontrado na bibliografia com a denominação Necessidade de Caprtal de Giro (NCG), 
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Já uma Tesouraria negativa implica que o Investimento Operacional em 

Giro-IOG supera o Capital Permanente Líquido-CPL, e ainda é necessário se ter 

recursos de curto prazo para financiar o giro. O QUADRO 3.3 - AS 

VARIÁVEIS DA METODOLOGIA FLEURIET NO BALANÇO mostra as 

variáveis do modelo dentro do balanço . 

QUADRO 3.3 -As Variáveis da Metodologia Fleuriet no Balanço ao 

Ativo Passivo 

Ativo Financeiro Passivo Financeiro 

Disoonibilidades/ Aplicações Financeiras Empréstimos Curto Prazo 

l-Tesouraria= 

Ativo Financeiro - Passivo Financeiro 

':;::::::::~~~''"~=%"'M~~=~;::::;~~:::~:,:~~='='~~l 
Contas a Receber/Clientes Fornecedores 

Estoques 

IOG-Investimento 012eracional em Giro = 

Ativo Operacional- Passivo Operacional 
:;;;:~~-~~:::..~::::::~~~x~:;;:::.:.::~:,;:~.;::::.-:::.~~~~.:-~-::...»:..;_~:.__.~-.:.,:;:;;,::~::~.::::.:.;:,::$·._.--:::;~;::;:;:,....~::.;;::...';r.~~~---::~~:..?-'=-l 

Ativo Não Circulante Passivo Não Circulante i 
Realizável a Longo Prazo{RLP} Exigível a Longo Prazo{ELP} I 
Valores a Receber de Lonao Prazo Empréstimos/Financiamentos 

Ativo PermanenteiAPl Resultado de Exercícios Futuros 

Investimentos Patrimônio LfnuidoiPLI 

Imobilizado Capital 

Diferido Reservas 

Lucros ou Prejuízos Acumulados 

CPL Ca12ital Permanente Líguido = 

I Passivo Não Circulante -Ativo Não Circulante 

39 SILVA, J.P.; Análise Financeira das Empresas, Ed. Atlas; 1995; pág. 335. 
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III.3.2. Fatores Determinantes do IOG, CPL e T 

i.IOG 

O Investimento Operacional em Giro representa a parcela do ativo e do 

passivo diretamente vinculada às operações da empresa, sendo assim função 

do tipo de atividade exercida pela empresa. 

Para se entender a relação eittre as operações e o nível de investimentos 

em giro, deve-se inicialmente explorar os conceitos de ciclos econômico e 

financeiro. 

Ciclo Econômico e Ciclo Financeiro 

Os ciclos econômico e financeiro de uma empresa refletem e representam 

a influência do tempo nas suas operações do dia-a-dia. 

O Ciclo Econômico é o tempo decorrido desde compra de matéria-prima 

até a venda de produtos acabados, estando assim associado ao tempo decorrido 

entre as transações econômicas de compra e venda; 

O Ciclo Financeiro é o tempo decorrido desde pagamento da matéria-prima 

comprada até o recebimento da venda de produtos , estando associado ao tempo 

decorrido entre os eventos financeiros da saída e entrada de caixa, o que o 

torna melhor parâmetro para o estudo da liquidez da empresa. Incui ainda os 

intervalos de desembolso de salários, encargos e impostos. 

Quanto mais rapidamente ocorrerem as entradas de caixa dos 

recebimentos das vendas, mais demorado for o prazo de pagamento aos 

fornecedores, mais eficientemente se transformar matéria-prima em produtos 

acabados e a venda do produto, menor será o ciclo. Consequentemente, menor 
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será o valor do Investimento Operacional em Giro, pela menor a necessidade 

de investimentos nos ativos operacionais. 

A FIGURA 3.1 - FATORES QUE AFETA~l O INVESTIMENTO 

OPERACIONAL EM GIRO resume e relaciona os eventos operacionais e 

logísticos e as transações econômicas que determinam o ciclo econômico. Os 

eventos financeiros e a relação com o ciclo financeiro e a dimensão dos prazos 

médio praticados pela empresa. Mostra ainda as contas do ativo e do passivo 

operacional que registram todos estes valores, e finalmente os fatores que 

afetam o IOG. 
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Compra da 
Matéia-Prima 

Início da 
Fabricação 

Fim da 
Fabricação 

Venda 
do 

Produto 

Pagamento 
a 

Forncedores 

................ 
: Prazo Médio- : 
: Pagamento : . . 

Recebimento 
dos Clientes 

........................................................ r·····················~ ........ ~ ............. ,. .. li" 
: P•azo ••~-'t"o- Es""'ue : Prazo Médio- Estoque Prazo Médio- :: Pf'•zo M"tfi'' : • •. 1~ "'""" • • ... -· .... ·~ • 

; Matéria-Prima : Prods. Elabor. Í Estoque ~ He:>ctnnentn ; 
• : r Prods.Acabados a.. ! : : ~ =~ = ···:rrrrr..-:rrrrFrra-rrrB"rr:rD"w:r....-a·rrrrrr.-.... .-..- ............. ,.._...,. .. ..,.,..,.. ....... , ............... :..-••~.,.T':I'.,...,. .. .,._.~':''!''t""""",.,..--... . 

CONTAS A 
PAGAR 

ESTOQUE DE MA TÉRJA. ESTOQUE DE PRODS. 
PRIMA 

Estrutura do 
Mercado 

Fornecedor 

EM ELABORAÇÃO 

Logística de 
Compras 

Eficiência na 
Produção 

ESTOQUE DE 
PRODS. ACABADOS 

Logística de 
Distribuição 

CWifASA 
RE<"'L~ER 

E·si:ruh:rs rl o 
M~do 

C0;:-n pr-s:rlm'" 

FIGURA 3.1 -Fatores que afetam o Investimento Operacional em Giro 

~cmfQs 

Operoc!G"als e 
I.Gylstla;s w 
Tra~s 

CGfttas dG 
MlvG e ltasslvG 
OperadGftale 

IOG 

Consideram-se como eventos operacionais e logísticos ou transações 

econômicas aquelas atividades inerentes à produção , sendo as principais a . 

compra de matéria-prima, o início da produção, o final da produção e a venda 

do produto. 
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Os eventos financeiros são aqueles que implicam em entrada e saída de 

caixa e os principais são o pagamento de matéria-prima e o recebimento das 

contas dos clientes. 

Os prazos e conseqüentemente o valor de contas a pagar dependem do 

tempo entre a compra e o pagamento de matéria-prima; os de estogue de 

matéria-prima, de quando houve a compra e do início da produção; o prazo e 

valor dos estogues em elaboração, do início e o final da produção ; os de 

produtos acabados dependem do tempo desde que o estoque foi produzido até 

a sua venda; e finalmente, o prazo entre a venda e o recebimento do cliente 

define o prazo e valor de contas a receber. 

O nível de IOG é muito sensível às modificações que ocorram no 

ambiente econômico. A FIGURA 3.1 mostra ainda os fatores que afetam estes 

prazos e consequentemente o nível de IOG. A estrutura do mercado fornecedor 

define o prazo de pagamento das compras, e a logística de compras o prazo de 

estocagem de matéria-prima. A eficiência na produção e a tecnologia determina 

o prazo de elaboração dos produtos. A logística de distribuição define o tempo 

de estocagem dos produtos acabados. Finalmente, a estrutura do mercado 

comprador dos produtos da empresa influencia o prazo das contas a receber. 

Vale salientar que cada atividade ou setor tem suas especificidades, o 

que leva a um maior ou menor prazo e consequentemente investimentos em 

IOG. Na maioria dos casos, as saídas de caixa ocorrem- antes das entradas, o 

que faz com que a operação da empresa crie uma necessidade de aplicação 

permanente (IOG). 

Mas existem casos, como por exemplo em supermercados, que têm as 

entradas decorrentes das vendas antes das saídas de caixa pelo pagamento aos 
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fornecedores, e portanto conseguem gerar recursos apenas devido ao tempo 

ganho entre o recebimento das vendas e o pagamento das compras. 

Este trabalho tem como objetivo estudar a restrição financeira nas 

empresas industriais, razão pela qual não será aprofundada a análise das 

variáveis no tipo de empresa com ciclo financeiro negativo. 

Considerando-se que o fluxo de produção é um processo contínuo, os 

níveis de estoques, contas a receber e contas a pagar a fornecedores flutuarão 

com o volume de vendas, com a programação da produção, as políticas de 

administração de estoques e de pagamento e recebimento de contas ligadas à 

produção. 

Considerações sobre a Sazonalidade 

O IOG possui uma relação direta com o nível e, conseqüentemente, com 

as variações no volume de vendas, motivadas por sazonalidade do setor que a 

empresa atua e por alterações no ambiente econômico, seja por período de 

recessão ou crescimento40. 

As indústrias de brinquedos são um exemplo, por possuírem um ponto 

alto de vendas no final do ano, próximo ao Natal. Nesse caso, os investimentos 

adicionais no IOG ocorrem em meses imediatamente anteriores, pois as 

empresas adquirem maiores quantidades de matérias-primas e elevam o 

volume de créditos a receber de clientes. 

Um outro fator influenciador do nível de IOG é a modificação no ciclo 

da econornía. Em condições de crescimento há uma relativa necessidade 

adicional por investimentos em IOG, pelo aumento de estoques e duplicatas a 

receber. Por outro lado, em períodos recessivos a diminuição das vendas 

40 MARQUES. JA V.C; BRAGA, R Análise Dinâmica de Caoital de Giro. RAE v.35. n.3. p4S-63. 
mai/jun/95 
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provoca muitas vezes o encalhe dos estoques, bem como dificuldade no 

recebimento de duplicatas motivado por inadimplência de clientes. 

Forma alternativa de se calcular o IOG - Cálculo do Nível de IOG em 
Função de Volume de Vendas e Prazos 

Conforme visto, o valor do Investimento Operacional em Giro(IOG) é 

proporcional às vendas da empresa e aos prazos, podendo ser projetado a 

partir deste parâmetro. Desta forma, o valor investido corresponde às vendas 

médias diárias vezes o prazo equivalente em dias de vendas. 

Por outro lado, cada uma das contas apresenta um tipo diferente de 

"valorização" contábil: O valor de contas a receber já representa o 

financiamento do próprio valor das vendas, as contas a pagar são valorizadas 

pelo valor de compras e os estoques são valorizados pelo custo de fabricação. 

Assim, deve-se determinar o quanto cada valor representa das vendas, 

para que se tenha um "quociente". Este índice multiplicado pelo prazo médio 

de estoques, contas a receber, e contas a pagar, determina o prazo equivalente 

em dias de vendas, conforme mostra o QUADRO 3.4 - Cálculo do prazo 

equivalente em dias de vendas 

QUADRO 3.4- Cálculo do Prazo Equivalente em Dias de Vendas 

CONTA QuocienteNalor em Prazo Médio (b) 
Prazo funcão das vendas (a) 

Estooue-MP I Custo MP/ Vendas Prazo Médio Estocagem EstQgue equivalente 
Estooue-PE Custo PE/ Vendas X 360 
Estooue-PA Custo PAI Vendas (Consumo MP ou CPV) em dias de 

Contas a Pagar Compras/Vendas I Ctas a Pag;!r X 360 I 
venda 

I Contas a Receber I Contas a Receber/Vendas 
I Compras a Prazo 

= ( a x b) 1

1

,C,ta,s.,ac..eR,e"':ce"'b"'c..._r ___ x 360 
. Vendas a Prazo 

De posse destes prazos equivalentes, é possível se dimensionar o IOG 

pelo valor das vendas médias multiplicado pelo prazo equivalente do ciclo 
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total, que corresponde a soma do prazo de estoque e contas a receber e 

deduzido o prazo de contas a pagar. 

ii. CPL 

O Capital Permanente Líquido- CPL é a diferença entre as fontes e as 

aplicações de recursos de longo prazo. Trata-se de um parâmetro de longo 

prazo, cujas decisões e consequente determinação se dão ao nível estratégico na 

empresa. 

As decisões quanto às aplicações se concentram no ativo permanente, em 

investimentos, imobilizado ou despesas diferidas. Estes investimentos podem 

ser dirigidos para a modernização e introdução de novas tecnologias, expansão 

da fábrica para aumento da capacidade produtiva, pesquisa e 

desenvolvimento, dentre outras. Têm relação com fatores como a tecnologia, a 

política de produção e de subcontratação ou terceirização, e a compra, aluguel 

ou leasing dos ativos. 

Já o passivo ou as fontes de recursos podem ser tanto de recursos dos 

próprios sócios/ acionistas, como de terceiros. As captações de terceiros podem 

originar-se de financiamento de instituições financeiras e emissão de titulos 

como debêntures. 

No entanto, a principal fonte de recursos de longo prazo considerada 

extremamente relevante pelo modelo é o autofinanciamento ou os lucros 

retidos. Pode ser considerado como o motor da empresa41, sendo resultante da 

política de dividendos42 adotada pela empresa. 

41 FLEURIET, M. e KEHDY,R. e Bl.ANC, G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Fundação 
Dom Cabral. Belo Horizonte, segunda edição, 1980.pág 45. 
42 Uma política de dividendos adequada deve contemplar dois aspectos conflitantes permitir um 
crescimento da empresa a longo prazo, e também aumentar a riqueza líquida dos acionistas, para que . 
sempre que solicitados, estejam disponíveis para fazer novos aportes em dinheiro 
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Assim, o valor do CPL é conseqüência de decisões estratégicas tanto de 

investimento, ou seja, relacionadas a tecnologia empregada, política de 

produção ou terceirização, e de aquisição ou leasing de ativo; de 

financiamento, de recursos dos sócios/ acionistas ou de terceiros; e de 

dividendos , no tocante a distribuir os lucros ou retê-los para aplicação na 

empresa. 

iii. T 

O valor da Tesouraria é calculado pela diferença entre as ativos e 

passivos financeiros, sendo o resultado líquido entre as aplicações e os 

empréstimos de curto prazo. As principais características destes ativos e 

passivos são justamente serem disponibilidades, aplicações e empréstimos de curto 

prazo, e não relacionadas diretamente da atividade produtiva da empresa. 

Conforme visto, o modelo considera o valor da Tesouraria como 

residual das outras duas variáveis (IOG e CPL). Parece lógico, pois o IOG é 

determinado pelo nível de atividades da empresa e o grau de eficiência das atividades, 

e o CPL pela estratégia usada decorrente da política financeira de investimento, 

financiamento de longo prazo e distribuição de dividendos. Entende-se, portanto, 

que a situação de liquidez de uma empresa é efeito de diversos fatores de 

caráter operacional e de decisões estratégicas tomadas por sua direção. 

Se o CPL for maior do que o IOG, indica que as fontes líquidas de longo 

prazo são suficientes para financiar o investimento em giro. Em outras 

palavras, se o saldo de T for positivo, a empresa ainda tem disponibilidade de 

recursos para garantir a liquidez de curtissimo prazo do empreendimento. 

Vale salientar que um saldo de Tesouraria positivo e elevado não 

significa necessariamente urna condição desejável para as empresas. Pelo 
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contrário, pode significar que a empresa não esteja aproveitando as 

oportunidades de investimentos propiciadas por sua estrutura financeira}3 

Por outro lado, se o CPL for menor do que o IOG, sendo o saldo de T 

negativo, significa que o valor líquido das fontes de longo prazo é insuficiente 

para financiar o investimento em giro. Neste caso, o passivo financeiro será 

maior do que o ativo financeiro, indicando que a empresa financia parte do 

IOG com fundos de curto prazo. Este caso pode evidenciar dificuldades 

financeiras iminentes, em especial por ocasião da manutenção de saldos 

negativos sucessivos e crescentes. 

Ou seja, a maioria das empresas que operam com o saldo de Tesouraria 

constantemente negativo apresenta uma estrutura financeira inadequada, 

revelando urna dependência excessiva de empréstimos a curto prazo, que pode 

levá-las até mesmo ao estado de insolvência. De modo geral, estas empresas 

enfrentam sérias dificuldades para resgatar seus empréstimos a curto prazo, 

quando os bancos, por qualquer motivo, se recusarem a renová-los44 • 

Deve-se observar dois aspectos com relação ao saldo de Tesouraria, um 

estrutural e outro conjuntural. Estruturalmente, a Tesouraria mede o risco de 

curto prazo da empresa e resulta das decisões estratégicas tomadas a nível do 

CPL, conforme comentado. No entanto, conjunturalmente, o T varia em função 

de oscilações da parte variável do IOG, sendo sua adrnínistração feita com base 

em previsões de fluxo de caixa diário ou semanal.45 

43 FLEURIET, M. e KEHDY,R. e BLANC, G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Fundação 
Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980, pág. 21 
44 FLEURIET, M. e KEHDY,R. e BLANC, G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Fundação 
Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980.pág 45. 
' 5 BRASIL, H. V. e BRASIL, H. G.; Gestão Financeira das Empresas- Um Modelo Dinâmico; Oualitymark 
Editora; 1993.pág 59 
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Relacionando o saldo de Tesouraria com os conceitos de nsco da 

empresa, pode-se observar ainda que ele é decorrente do risco de liquidez, do 

risco do negócio e do perfil do administrador perante o risco. 

III.3.3. Tipos de Estruturas Decorrentes do Modelo 

A combinação das situações possíveis de IOG, CPL e T positivos ou 

negativos determina sua estrutura financeira em um dado período. Este perfil 

financeiro depende do tipo de atividade, da atitude do gestor perante o risco e 

de fatores conjunturais externos. FLEURIEP6 resume em quatro tipos de 

balanços apresentados a seguir, nas figuras 3.2 a 3.5 

~-------------------------------------------------------------------------------: : 

' l ACF PCF 
T<O 

PCO 
ACO 

IOG>O 
ELP+ PL CPL>O 

AP 

FIGURA 3.2 - Estrutura do Balanço - Empresa Tipo I 

LEGENDA 
ACF = Ativo Circulante Financeiro 
ACO = Ativo Circulante Operacional 
AP = Ativo Permanente 
PCF = Passivo Circulante Financeiro 
PCO =Passivo Circulante Operacional 
ELP+PL =Exigível a Longo Prazo + 
Patrimônio Liquido 
T = Tesouraria 
lOG =Investimento Operacional em Giro 
CPL = Capital Permanente Líquido 

Como mostrado na FIGURA 3.2, as empresas com estrutura do tipo I 

evidenciam uma situação insatisfatória. O IOG positivo implica na necessidade 

de investimento em giro, para se manter o nível de atividade. No entanto o 

nível de CPL é insuficiente para financiar todo o IOG, e a empresa financia 

parte do seu IOG com fontes financeiras de curto prazo, resultando em um 

nível de Tesouraria(1) negativo. 

Esta situação não é grave se temporária, mas a empresa está ameaçada 

caso os créditos de curto prazo não sejam renovados. 

""FLEURIET, M. e KEHOY,R. e BLANC, G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Fundação 
Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980.pág 45. 
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-------------------------------------------------------------------------------

ACF PCF ' 

T>O 
PCO 

ACO 
IOG>O 

ELP+ ?L CP L> O 
AP 

-------------------------------------------------------------------------------..! 

LEGENDA 
ACF =Ativo Circulante Financeiro 
ACO =Ativo Circulante Operacional 
AP = Ativo Permanente 
PCF =Passivo Circulante Financeiro 
PCO =Passivo Circulante Operacional 
ELP+PL =Exigível a Longo Prazo + Patrimônio 
Liquido 
T = Tesouraria 
IOG =Investimento Operacional em Giro 
CPL =Capital Permanente Liquido 

FIGURA 3.3 • Estrutura do Balanço • Empresa Tipo 11 

Já as empresas do tipo Il, conforme a FIGURA 3.3, que têm um IOG, 

CPL e T positivos, podem ser caracterizadas por uma situação financeira 

sólida. Estas empresas cobrem sua necessidade normal de investimento em giro 

com CPL, e estas origens de longo prazo ainda garantem um nível de 

Tesouraria(T) positivo e favorável. 

ACF PCF 

PCO 
ACO 

IOG>O 

CPL<O AP ELP+ PL 

T<O 

LEGENDA 
ACF = Ativo Circulante Rnanceiro 
ACO = Ativo Circulante Operacional 
AP = Ativo Permanente 
PCF = Passivo Circulante Financeiro 
PCO =Passivo Circulante Operacional 
ELP+PL =Exigível a Longo Prazo + 

Patrimônio Liquido 
T = Tesouraria 
IOG =Investimento Operacional em Giro 
CPL = Capital Permanente Liquido 

FIGURA 3.4 • Estrutura do Balanço • Empresa Tipo 111 

A empresa do tipo III está em péssima situação financeira, conforme 

mostra a FIGURA 3.4. O CPL negativo, sinaliza que as fontes de longo prazo 

são insuficientes para financiar as aplicações de longo prazo. Com isso, as 

fontes de curto prazo(T) são necessárias tanto para suprir o investimento em 

IOG como as aplicações líquidas de longo prazo, implicando em uma 

Tesouraria(T) negativa. A empresa apresenta risco de insolvência elevado, pois 

os recursos de curto prazo podem não ser renovados. 
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;···---------------------------------------------------------------------------

ACF PCF 
T>O 

PCO IOG<O 
ACO 

CPL>O 
AP ELP• PL 

' 

' : '-------------------------------------------------------------------------------...' 

LEGENDA 
ACF =Ativo Circulante Financeiro 
ACO = Ativo Circulante Operacional 
AP = Ativo Permanente 
PCF = Passivo Circulante Financeiro 
PCO =Passivo Circulante Operacional 
ELP+PL =Exigível a Longo Prazo + 
Patrimônio Liquido 
T = Tesouraria 
I OG = Investimento Operacional em Giro 
C PL = Capital Permanente Liquido 

FIGURA 3.5 • Estrutura do Balanço - Empresa Tipo IV 

Finalmente, como mostrado na FIGURA 3.5, a empresa do tipo IV, com 

um Investimento em Giro (IOG) negativo, tem no seu giro uma fonte de 

recursos acumulados no saldo de Tesouraria. A maioria das empresas que 

apresentam esta estrutura dedica-se à distribuição de mercadorias vendidas à 

vista e adquiridas a prazo, como pode ser o caso de alguns supermercados. 

111.4. Dimensionamento e Tendência do IOG,CPL e T 

Como forma de analisar o tipo de estrutura financeira de uma empresa 

em um determinado momento, o estudo dos valores do IOG, CPL e T a partir 

dos saldos dos ativos e passivos parece ser fundamental. 

No entanto, se querendo analisar a evolução ou tendência destas 

variáveis, e o impacto de decisões tomadas pela empresa na sua estrutura 

financeira, é necessário se estudar o aumento ou diminuição destas variáveis ao 

longo do tempo. Este estudo da tendência permite melhor entendimento acerca 

dos fatores que estão interferindo na saúde financeira da empresa. 
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III.4.1. Aumento e Diminuição das Variáveis 

i. Variação do IOG 

Tendo em vista que o IOG é o ativo operacional menos o passivo 

operacional , no caso da variação do ativo operacional de um período para o 

outro superar a do passivo operacional, tem-se um crescimento do IOG. Caso 

contrário, o IOG diminui. 

Se nenhuma alteração ocorresse na quantidade produzida e vendida, não 

haveria razões para esperar mudanças em contas a receber, estoques e contas a 

pagar. No entanto o IOG de uma empresa tipicamente industrial pode ter uma 

variação positiva de um período para o outro, quando ocorrer um aumento do 

volume de vendas, dos prazos de produção e estocagem, do recebimento de 

contas de clientes e/ ou diminuição do prazo de pagamento de matéria-prima.47 

Por outro lado, ele pode ter uma diminuição de um período para o outro 

nestas mesmas empresas, no caso de haver uma redução no nível de vendas, 

uma diminuição nos prazos de estocagem e de recebimento de contas e um 

aumento do prazo concedido pelos fornecedores de matéria-prima. 

Pode-se notar que as variáveis de volume de vendas e de prazos do ciclo 

financeiro da empresa dependem basicamente da atuação dos gestores da 

empresa junto ao mercado comprador e da gestão dos fatores produtivos. 

ii. Variação do CPL 

Tendo em vista que o Capital Permanente Líquido- CPL é o passivo não 

circulante menos o ativo não circulante, caso a variação do passivo não 

circulante (origens de longo prazo) de um período para o outro seja superior à 

d? Não se entrará em detalhe sobre o que ocorre com empresas comerciais, tendo em vista que o 
trabalho será desenvolvido em uma empresa tipicamente industrial 
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variação no ativo não circulante (aplicação de longo prazo) no mesmo período, 

tem-se que o CPL cresce. Caso contrário, o CPL diminui. 

Detalhando mais um pouco, o passivo não circulante cresce em função 

de: 

J~ aumento de capital com aporte de recursos dos sócios/acionistas; 

J, obtencão de novos empréstimos a longo prazo48; 

A geração e retencão de lucros pela empresa. 

Não resta dúvida de que a geração de lucros é a alternativa mais 

esperada, natural e fundamental para as empresas. Neste caso espera-se que a 

empresa, a cada período, gere lucros que devem ser suficientes para cobrir os 

acréscimos de aplicação no IOG, pagar as parcelas de empréstimos de longo 

prazo que estejam vencendo, pagar os dividendos e participações que 

normalmente são percentuais dos lucros e pagar os impostos. 

O ativo não circulante cresce em função de: 

J\ Aquisicão, reformas ou ampliacão do imobilizado, visando elevar a 

capacidade produtiva; 

A Aquisição de participação acionária de outras empresas; 

A Aumento do ativo diferido, em decorrência de gastos em projetos que 

contribuirão para gerar receitas no futuro. 

Daí, o CPL como fonte de recursos, está relacionado com as decisões 

financeiras básicas de: 

48 Vale salientar que a obtenção de financiamento a longo prazo para compra de imobilizado não melhora 
o Capital Permanente Líquido, visto que ocorre acréscimo tanto no passivo quanto no ativo não 
circulante: 
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l' Investimento ou desinvestimento. em decorrência da política 

estratégica quanto à expansão, retração ou manutenção do seu nivel 

de atividade ou do redirecionamento dos produtos e mercados: 

l. Financiamento, a partir da definição da estrutura de capitais 

próprios e de terceiros; 

l'- Distribuição de dividendos, a partir do lucro gerado pela empresa 

e da política de retenção e distribuição de resultado que tenha sido 

adotada. 

Nota-se que a gestão do CPL depende não só da competência dos 

gestores, como também do acesso a recursos de longo prazo por parte da 

empresa, e ainda da disponibilidade dos sócios/acionistas de investirem mais 

recursos na empresa. 

iii. Variação do T 

O raciocínio da análise de variação da Tesouraria parte do pressuposto 

de que este saldo é resultante do investimento necessário em giro (IOG) e do 

capital estratégico de longo prazo (CPL). Quando a variação do CPL (origens 

menos aplicações de longo prazo) for superior à variação do IOG, tem-se um 

crescimento da Tesouraria, ou seja, dos recursos disponíveis de curto prazo. 

Já quando o IOG crescer em um ritmo maior do que o CPL, o valor da 

Tesouraria(T) diminui, caracterizando a necessidade de obter empréstimos de 

curto prazo para cobrir esta necessidade de recursos. 

Uma Importante função da área financeira é acompanhar o valor do 

saldo de Tesouraria, evitando que ela permaneça constantemente negativa e 

crescente. Neste caso normalmente ela apresenta urna estrutura financeira 

inadequada, com dependência de empréstimos de curto prazo, sendo um grave 
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problema quando os bancos recusam a renová-los. Isto pode acontecer no caso 

do Banco Central restringir o crédito, levando os bancos a uma política de 

empréstimos mais seletiva, a não conceder ou renovar empréstimos às 

empresas que apresentam risco de insolvéncia elevado. 

Em suma, os conceitos, características e fatores que aumentam ou 

diminuem o IOG, CPL e T estão resumidos no QUADRO 3.5: FATORES QUE 

CONTRIBUEM PARA O AUMENTO OU DIMINUIÇÀO DO IOG, CPL E T 

NAS EMPRESAS INDUSTRIAIS, a seguir9 

49 SILVA, J. P.; Análise Finãnceira das Empresas: Ed. Atlas; 1995. Pág.344 a 346 
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QUADRO 3.5 : Fatores que Contribuem para o Aumento ou Diminuição do IOG/CPL/T nas 
Empresas Industriais•• 

Conceito Característica Aumenta com: Diminui com: 
De natureza operacional Aumento das vendas Diminuição das vendas 

Investimento Quando positivo: aplicação Aumento dos prazos de Diminuição dos prazos 
Operacional em liquida de recursos em itens produção e estocagem produção e estocagem 
Giro de natureza operacional. Aumento do prazo de Diminuição do prazo de 

Quando negativo: fonte de recebimento de clientes recebimento de clientes 
IOG=ACC - PCC recursos em itens de Diminuição do prazo de Aumento prazo de 

natureza operacional pagamento a pagamento a 
fornecedores fornecedores 

De natureza estratégica e Geração de lucros Geração de prejuízo 

Capital operacional Aporte de capital Retirada de Capital 

Permanente 
Quando positivo: fonte Aumento Exigível a LP Distribuição de lucros 

Líquido 
liquida de recursos Diminuição Realizavel Diminuição do Exigível 
permanentes LP LP 

CPL=PNC- ANC 
Quando negativo: aplicação Diminuição Ativo Aumento do Realizavel 
liquida em itens Permanente LP 
permanentes Aumento do Ativo 

Permanente 
Variável, dependente do Aumento do Capital Diminuição do Capital 
fOGe doCPL Permanente Liquido Permanente Líquido 

Tesouraria 
Quando positivo: empresa (CPL) (CPL) 
tem sobra de recursos Diminuição do Aumento do 

T= CPL-IOG 
financeiros de curto prazo Investimento Investimento 
Quando negativo: empresa Operacional em Giro Operacional em Giro 
tem dependência de (IOG) (IOG) 
recursos financeiros de curto 
prazo 

III.4.2. Evolução do IOG, CPL e T em Função da Atividade Econômica das 
Empresas 

O volume de vendas é o principal parâmetro do nível de atividade da 

empresa. Conforme visto, o valor do IOG é resultante do volume de vendas da 

empresa e dos seus prazos de atividades (compra, venda, estocagem e 

produção). 

Nas empresas industriais, com o crescimento das vendas se faz 

necessário um aporte de recursos em estoques e maior o volume de duplicatas 

a receber e a pagar. 

50 Adaptado de SILVA, J. P. -Análise Financeira de Empresas, pág. 346 
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Assim, se os prazos se mantiverem constantes ao longo do tempo, o 

valor do Investimento Opemcional em Giro é proporcional ao nível de uendas. Um 

crescimento numa proporção mperior ao das vendas é sinal de que está 

havendo algum aumento no prazo de estoque e/ ou de financiamento a 

clientes, ou diminuição do prazo concedido pelos fornecedores. 

Já o nível de CPL depende da geração de lucros, da entrada de capital 

próprio e de terceiros, e dos investimentos de longo prazo. Conforme visto, a 

geração de lucro é o componente natural e desejável pelas empresas para 

aumento dos recursos de longo prazo. Assim, se devido ao crescimento das 

vendas tem-se um aumento do IOG, é necessário que tal crescimento gere lucro 

para compensar a maior necessidade de aplicação de recursos. De outro modo, 

a empresa terá que recorrer a empréstimos bancários ou ao aporle de capital 

junto a acionistas. 

Em suma, pode-se tomar o volume de vendas como um parâmetro para 

se comparar a evolução do IOG, CPL e T ocorrida ao longo do tempo. Isto 

permite estudar a evolução destas variáveis e a sua tendência em função do 

aumento ou diminuição das vendas. 

III.4.3. Expansão das Vendas e o Efeito Tesoura 

Conforme visto, existe um estreito relacionamento entre o crescimento 

das vendas e o aumento do investimento em giro, tendo em vista as 

necessidades adicionais e imediatas, principalmente de estoques e contas a 

receber51. Uma expansão no nível de vendas implica na variação do IOG, CPL e 

T, podendo resultar em três situações sobre o equilíbrio financeiro da empresa. 

51 FUSCO, J.PA, Necessidade do Capital de Giro e Nível de Vendas, RAE-Revista de Administração de 
Empresas, v .. 36 n.2, p.53.66 Abr/Mai/Jun/96. 
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Em uma primeira hipótese há o crescimento rroporcional das vendas e do 

IOG. Se a empresa tem um nível de recursos de longo prazo (CPL) que financie 

o investimento adicional em giro (IOG) necessário, e ainda disponha de uma 

Tesouraria (T) positiva, este crescimento não caracteriza um problema para a 

empresa 

Em uma segunda hipótese, pode haver um crescimento mais que 

proporcional do Investimento Operacional em Giro (IOG), motivado não 

somente pela expansão das vendas, mas também pela ampliação dos prazos do 

ciclo financeiro. Se, como no caso anterior, a empresa tem um nível de recursos 

de longo prazo (CPL) que possibilite financiar o IOG e disponha de uma 

Tesouraria positiva, este crescimento ainda não representa um grande 

problema, pelo menos a curto prazo, para a empresa. Neste caso, o saldo de 

Tesouraria (T) deve ser monitorado com um maior cuidado. 

Por outro lado, existe uma terceira hipótese onde há um crescimento 

expressivo das vendas não acompanhado de adequado suporte de recursos de 

longo prazo (CPL) para cobrir o IOG. A empresa passa a utilizar de créditos 

onerosos de curto prazo, gerando uma Tesouraria (T) negativa para financiar o 

IOG. 

Esta última hipótese é conhecida como efeito tesoura, que consiste no 

descontrole devido ao crescimento da dependência de empréstimos de curto prazo, pela 

presença de fontes onerosas de curto prazo financiando cada vez mais as 

necessidades de capital de giro. A FIGURA 3.6 mostra o comportamento das 

variáveis na situação do efeito tesoura. 
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FIGURA 3.6 - Efeito Tesoura 

Como se pode observar, uma elevada aplicação de recursos no IOG sem 

CPL suficiente para financiar esta aplicação gera um hiato entre as curvas de 

IOG e CPL cada vez maior, assumindo o formato de uma tesoura aberta. 

As principais razões a levar uma empresa a entrar no chamado efeito 

tesoura, são : 

./ Crescimento do ciclo financeiro, principalmente por uma má gestão dos 
estoques; 

./Baixo nível de lucros retidos, quer pela baixa geração de lucro (ou de prejuízo), ou 
pela excessiva distribuição de dividendos; 

./ Crises na economia externas à empresa, como a redução das vendas, atraso dos 
recebimentos de clientes, inadimplência, redução dos prazos dos fornecedores . 

./Imobilizações excessivas, com retorno inadequado e a prazo muito longo; 

./Crescimento das vendas a taxas muito elevadas, que leva o investimento em giro 
a crescer mais do que as fontes de longo prazo (especialmente a geração de 
lucro); 
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Uma particularidade do efeito tesoura é o overtrade, que significa fazer 

negócios em nível superior aos recursos financeiros disponíveis. Assim, do 

ponto de vista financeiro, o ouertmde indica que a empresa vem efetuando 

grande volume de negócios , sem dispor de recursos adequados e suficientes 

para financiar suas necessidades de capital de giroõ2. Em outras palavras, há 

uma forte expansão no volume de atividade de uma empresa sem o devido 

lastro de recursos disponíveis para financiar as necessidades adicionais de 

giro53. 

As razões pelas quais uma empresa busca elevação dos seus volumes de 

vendas derivam de aproveitar oportunidades do mercado. Para tanto, pode 

utilizar a sua capacidade ociosa, ou terceirizar parte do seu processo produtivo, 

caso não haja capacidade adicional. 

Assim, quando o maior volume de vendas gerar uma necessidade de 

aplicação em giro superior ao nível de CPL, ou seja, o IOG aumente mais do 

que os recursos disponíveis, observa-se uma tendência para o overtrade. Este 

fator leva a uma excessiva dependência de empréstimos a curto prazo, 

tornando a liquidez da empresa crítica. Qualquer corte de crédito por efeito do 

desaquecimento da economia e, portanto, também das vendas, pode levá-la a 

insolvência rapidamente. 

Desta forma, embora o crescimento se1a sempre tratado conto uma 

inquestionável vantagem para a empresa, crescer nem sempre é a melhor estratégia54 • 

Esta crença tem sua origem no raciocínio da economia de escala, na qual o 

crescimento implica na diluição dos custos fixos, quando se aumentam as 

quantidades produzidas. Neste sentido a idéia é verdadeira, mas representa 

apenas uma parte da questão. 

52 SILVA. J.P.; Análise Financeira das Empresas; Ed. Atlas; 1995. Pág.344 a 346 
"'ASSAF, A. e SILVA, C. A. T.; Administração do Capital de Giro; Ed. Atlas; 1995; pág.72. 
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Exemplo do efeito tesouralovertrade 

Considere-se uma empresa hipotética cujas vendas dobram a cada anoss, 

no período de '19x3 a 19x7. Admitindo-se no ano de 19x3 as vendas tenham 

sido de S 1.000, e que a empresa tenha encerrado o ano com um IOG de 5250, 

CPL de $250 e consequentemente uma Tesouraria zero. Supondo ainda que 

nos anos de 19x3 a 19x7 o IOG tenha correspondido a 25% das vendas e o 

autofinanciamento (lucro retido), única fonte de recursos de longo prazo usado 

para financiar o aumento do IOG, seja de 10% das vendas 

Q) 

__J 

Q_ 
u 
<5 
o 

19x3 

'-Vendas 1.C:OO 
I 19x4 I 
I 2.C:OO I 

19x5 I 19x6 I 19x7 I 
4.C:OO I 8.C:OO I 16.C:OO 

I 
I 

' • IOG ( = 25% das vendas) 250 I 500 I 1.C:OO i 2.C:OO ! 4.C:OO J ,_ - I 

- CPL (Aumento em 10% 250 450 850 1.650 3.250 
das vendas) 

·- • Tesouraria ( CPL - IOG ) (&>) (1&>) (3&>) (?&>) I 

Períodos 

.. V~~~-~:·· .. ~---~--it:<?(-:?5%daS~das}...;..;..- -CPL(Aumen1oem 10%dasvendas}- • Tesouraria(CPL-IOG) i 

GRAFICO 3.1 -Evolução do Saldo de Tesouraria- Situação I 

No GRÁFICO 3.1 são projetados os valores de vendas, IOG, CPL e 

consequentemente T dos anos de 19x3 a 19x7. Em 19x4 , as vendas 

aumentaram para$ 2.000 e o IOG aumentou para$ 500. Sendo o lucro retido a 

54 TRANJAN,RA O Fio da Meada- Administração sem Embaraço Ed. TCA, 1996. 
55 FLEURIET, M. e KEHDY, R. e BLANC, G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. Fundação 
Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980, pág 47 
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única fonte de CPL, o seu aumento foi de $200 (10% das vendas), alcançando o 

nível de $450. Esta situação implica em uma Tesouraria negativa de ($50), 

significando que a empresa recorreu a empréstimos de curto prazo para 

financiar parte do aumento do IOG 

Nos anos seguintes, o saldo de Tesouraria se tornou cada ano mais 

negativo, obrigando a empresa a recorrer cada vez mais a empréstimos de 

curto prazo, para financiar uma parcela sempre crescente dos aumentos de 

IOG. 

Evidentemente a evolução do saldo de Tesouraria teria sido diferente, 

caso as vendas tivessem crescido a taxas menos elevadas. Por exemplo, admitindo-se 

que as vendas tivessem aumentado em apenas $ 1.000 por ano, e mantidas as 

demais condições, o saldo de Tesouraria teria apresentado a evolução indicada 

no Gráfico 3.2. 
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GRÁFICO 3.2 - Evolução do Saldo de Tesouraria -Situação 11 

19x7 

S.OOJ 

1.250 

1.650 

400 

I 

Como se pode observar, o saldo de Tesouraria (T) atinge o valor zero no 

ano de 19x5, tornando-se positivo e aumentando em uma proporção cada vez 

maior nos anos seguintes (19x6 e 19x7). 

Por outro lado, a evolução do saldo de Tesouraria também teria sido 

diferente, caso houvesse outras relações percentuais de IOG e lucros retidos 

sobre as vendas. Por exemplo, na situação anterior de aumento de $ 1.000 por 

ano nas vendas, considerando agora que o IOG corresponda a 50% das vendas (e 

não 25% )o Mantido o mesmo percentual de lucros retidos (10%) , o saldo de 

Tesouraria teria apresentado a evolução indicada no Gráfico 3.3. 
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GRÁ.FICO 3.3 • Evolução do Saldo de Tesouraria -Situação 111 
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1.(XXJ 

(:a:l) 

Períodos 

L--. - CPL (Aumento em 1 O o/o das v~) - • Tesouraria (CPl-IOG) 

- -

19x7 

5.000 

2.:a:l 

1.0CO 

(600) 

A situação III apresenta o mesmo nível de vendas da situação II. Uma 

maior proporção de IOG em função das vendas levou a um maior nível 

investimento em giro. Como o crescimento do CPL manteve-se o mesmo, o 

saldo de Tesouraria se tornou cada dia mais negativo, implicando que a 

empresa recorreu cada vez mais a empréstimos de curto prazo, para financiar 

uma parcela sempre crescente dos aumentos de IOC. 

Assim, o efeito tesoura ocorre com maior freqüência quando do rápido 

crescimento das empresas, podendo ser evitado através do planejamento da 

evolução do saldo de Tesouraria, que depende do crescimento dos níveis de 

IOG e CPL. Conforme visto, o IOG cresce em função do volume de vendas e dos 

prazos operacionais, enquanto a principal variável do CPL a ser controlada 

pelas empresas é a geração de lucros retidos. 

Desta forma, tendo em vista que a geração de lucro (autofimmâamento) e o 

investimento em giro são em grande parte determinados pelo nível de atividade da 
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empresa, as decisões estratégicas que envolvem novos investimentos em bens 

do ativo permanente, empréstimos a longo prazo, dentre outros, devem ser 

tomadas considerando-se a necessidade de se estabelecer uma relação 

adequada entre o crescimento do CPL e a evolução do IOG.36 

Nesta análise uma das hipóteses admitidas foi a de que o 

autofinanciamento constituía a única fonte de aumento do CPL disponível para 

financiamento de IOG. Como visto, além do autofinanciamento, as principais 

fontes para aumento de IOG são os empréstimos de longo prazo e aumento do 

capital social. No entanto, na prática as empresas costumam utilizar estas 

fontes de longo prazo para financiar os investimentos no ativo permanente. 

111.5. Demonstrativos da Metodologia Fleuriet 

A Metodologia Fleuriet possibilita o monitoramento da liquidez da 

empresa, através do controle do valor ou da variação do saldo de Tesouraria 

(T), tomando como base os valores de IOG e CPL. Estes conceitos podem ser 

melhor visualizados com a elaboração do Demonstrativo de Fluxo de Caixa, elo 

de ligação entre o Balanço Patrimonial, estudado no início do capítulo, e o 

Demonstrativo de Resultados57. 

III.S.t. Demonstrativo de Resultados adaptado à Metodologia 

O Demonstrativo de Resultados apresenta o lucro auferido ou prejuízo 

incorrido, desmembrado nos seus vários níveis. A metodologia Fleuriet 

considera três níveis de resultado, pela origem da receita ou da despesa ser 

operacional (referente ao IOG), de repartição (referente ao CPL) ou de curto prazo 

(referente à T). 

56 FLEURIET, M.e KEHDY,R. e BLANC. G. A Dinâmica Financeira das Empresas Brasileiras. 
Fundação Dom Cabral, Belo Horizonte, segunda edição, 1980.pág 51. 
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O QUADRO 3.6 - DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS PELA 

METODOLOGIA FLEURIET, apresenta os vários níveis de receitas, despesas e 

custos, reordenados pelos conceitos de Resultado Operacional, Despesas de 

Repartição, Resultado Financeiro de Curto Prazo, e o Lucros Retido. 

QUADRO 3.6 - Demonstrativo de Resultados pela Metodologia Fleuriet"" 

Receita de Vendas 
(- ) Custo dos Produtos Vendidos 
( - ) Lucro Bruto 

( - l Despesas Operacionais 

(- ) Despesas Administrativas 
(- ) Despesas de Vendas 
( - ) Outras Receitas e Despesas Operacionais 

( = ) Resultado Operacional 
( - ) Despesas de Repartição 

(- ) Despesas Financeiras de Longo Prazo 
( + ) Receitas Financeiras de Longo Prazo 
(- ) Imposto de Renda e Contribuição Social s/Lucro 
(- ) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio 

( - ) Resultado Financeiro de Curto Prazo 
(- ) Despesas Financeiras de Curto Prazo 
( +) Receitas Financeiras de Curto Prazo 

( = ) Lucro Retido 

VALOR($) 

O Resultado Operacional é calculado pela diferença entre a receita de 

vendas59 e o custo dos produtos e as despesas de vendas e administrativas, 

refletindo a eficiência da atividade operacional da empresa. 

O item Despesas de Repartição reflete a distribuição do lucro entre os 

três principais "parceiros financeiros" da empresa , que são o Governo, 

Banqueiros e Acionistas60• Assim, é a parcela de resultado "repartido" entre o 

57 De cada demonstrativo são apresentados apenas os itens mais relevantes para a pesquisa. 
58 Adaptado de BRASIL H. V. e BRASIL,H.G., Gestão Financeira das Empresas, Ed. Qua!itymark, pág.25. 
59 A Receita de Vendas corresponde ao valor do faturamento, deduzidos os impostos incidentes sobre as 
vendas (ICMS, PIS e COFINS). 
60 BRASIL, H. V. e BRASIL, H. G.; Gestão .Financeira das Empresas- Um Modelo Dinâmico· 
Qualrtymark Editora; 1993; 
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capital de terceiros, na forma de despesas financeiras, e o proprietário, através 

de dividendos distribuídos. 

O Resultado Financeiro de Curto Prazo é a diferença entre receitas e 

despesas das aplicações e empréstimos de curto prazo. A soma do Resultado 

Operacional, Despesas de Repartição e Resultado Financeiro de Curto Prazo 

representa a parcela do Lucro retida pela empresa. 

III.5.2. Demonstrativo de Fluxo de Caixa 

O Fluxo de Caixa representa uma medida financeira do montante do 

caixa gerado ou consumido decorrente da atividade operacional da empresa e 

das decisões estratégicas dos investimentos e financiamento de longo prazo. 

Esta medida evidencia o fato de que muitas vezes o empresário não 

dispõe de todo o lucro gerado nas operações, mas apenas uma parcela dele, e 

fica com a sensação do tipo "tive lucro mas não vi a cor do dinheiro"6J. O 

empresário não dispõe integralmente de todo o resultado gerado nas 

operações, mas apenas de uma parcela dele. 

O QUADRO 3.7- DEMONSTRATNO DE FLUXO DE CAIXA PELA 

METODOLOGIA FLEURIET, detalha os componentes do Fluxo de Caixa 

Operacional, do Fluxo de Caixa das Decisões Estratégicas e consequentemente 

da Variação de Caixa. Cada um destes valores é calculado a partir da 

Demonstração de Resultados do período e pela variação nas contas do Balanço 

Patrimonial. 

61 BRASIL, H. V. e BRASIL, H. G.: Gestão Financeira das Empresas- Um Modelo Dinâmico: 
Qualitymark Edrtora: 1993·,pag. 23 
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QUADRO 3.7- Demonstrativo de Fluxo de Caixa pela Metodologia Fleuriet"• 

Demonstrativo dos (+/·)Variação do Balanço [=] FLUXO DE CAIXA 
Resultados Patrimonial 

Vendas (+/-) Variação de Contas a Receber = Entrada de Caixa das vendas 
(- ) Custo dos Produtos Vendidos (+/-) Variação de Estoques = H Saída de Caixa das compras 

(+/-) Variação de Fornecedores 
( = ) Lucro Bruto 
{ -l Desoesas Ol!eracionais (+/-) Variação de Outras ctas a =(-)Salda de Caixa Outros Custos e 

Pagar Despesas 
( - ) Despesas Administrativas 
(-) Despesas de Vendas 

Resultado Operacional +/-) [-'] Variação do IOG -' ["'] Fluxo de Caixa Operacional 
(·) Despesas Financ. lP (+/-)Variação Exigive!LP =(+/-)Captação liquida de Recs. lP 
(+) Receitas Financ. lP (+1-) Variação RealizávellP = (+/-) !n1re5l1Desinvesl Financeiro 

(+/-) Variação Imobilizado = (+/-))lmobiHzadoJ Desmobilização 
(·) Imposto de Renda (+/-) Variação IR a Pagar = (·)Pagamento de lmp. Renda 
(·)Dividendos (+/-}Variação Dividendos a Pagar = (-) Disbibuição Dividendos 

(+/-) Variação Capital = (+/-) Entrada/Saída de Capital 
= (+) Lucro Relido 

(+/-) [=]Desp. de (+/-) [-]Variação do CPL - [-] Fluxo de Caixa das 
Repartição Decisões estratégicas 

(·)Despesas Financ.CP (+/-) Variação Empréstimos CP ={-]SaM!as ou[+] Entradas de Caixa dos 
Empréstimos de Curto Prazo 

(+) Receitas Financ. CP (+1-) Variação Aplicações CP = [-JSa«!as ou [+] Entradas Caixa para 
IApli • financeiras 

(+/-) [-] Result. Financ. CP (+/-) [...;] Variação do T - [-']Variação do Caixa 

[=] Lucro Retido 

O Fluxo de Caixa Operacional é o resultado da soma do Resultado 

Operacional com a variação, positiva ou negativa, do investimento em giro 

(IOG), refletindo o resultado gerado com as operações e o investimento em giro 

necessário para financiar estas operações. 

O Fluxo de Caixa das Decisões Estratégicas é o resultado da soma entre 

as Despesas de Repartição e a variação positiva ou negativa ocorrida no CPL. 

Conforme comentado, uma das principais fontes de recursos estratégicos é a 

parcela de Lucro Retido. 

62 Adaptado de BRASIL H .V. e BRASIL,H.G., Gestão Financeira das Empresas. Ed. Qualitymark, pág.69. 
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Com relação à depreciação63, seu impacto na variação da Tesouraria é 

refletido apenas na economia de Imposto de Renda. Isto porque por um lado 

ela reduz o valor do Lucro Retido, mas, em contrapartida, diminui também o 

ativo imobilizado. 

Finalmente, a Variação do Caixa pode ser obtida de duas formas : pela 

soma algébrica do Fluxo de Caixa Operacional e do Fluxo de Caixa das 

Decisões Estratégicas, ou pela variação da Tesouraria e do Resultado 

Financeiro de Curto Prazo. 

63 Bem como as outras despesas que não implicam saída de caixa, tais como amortização, exaustão e 
variação cambial. 
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III.6. Resumo 

O Modelo Dinâmico de Gestão Financeira, desenvolvido pelo Prof. Fleuriet, 

estuda a empresa como um todo, especialmente da ótica financeira da liquidez, 

fornecendo uma visão sistêmica do impacto das diversas áreas de decisão na 

empresa e de suas interações. 

T-TESOURARIA 
Recursos Financeiros de Curto Prazo 
T Positivo T Negativo 
CPL> IOG lOG> CPL 

Disponibilidades + Empréstimos Curto 
Aplicações > Prazo> 

Empréstimos Curto Disponibilidades + 
Prazo Aplicações 

Fun~ode: 
IOG- Investimento em Giro -1'10G : T-l-

CPL - Recursos de LP - 1'CPL : T 1' 

IOG -INVESTIMENTO OPERACIONAL EM GIRO 

r~ 
IOG Positivo IOG Negativo 

Ativo >Passivo Passivo > Ativo 
Operacional Operacional 

Investimento no Gim Financiamento do Giro 
Estoques + Contas a Contas a Pagar > 
Receber> Contas .a Estoques + Contas a r--

Pagar Receber 
Função de: 

Volume de Atividade 
Prazos Operacionais (Estoque, Contas a Receber e 

a Pagar) 

CPL- CAPITAL PERMANENTE LÍQUIDO 
Recursos Financeiros de Longo Prazo (LP) 

CPL Negativo CPL Positivo 
Ativo >Passivo NãG- Passivo > Ativo Não-

Circulante Circulante 
Investimentos no LP Financimentos de LP 

Permanente + Exigível + Patrimônio 
Realizável > Exigível + Uquido > Permanente 

Patrimônio Liquido + Realizável 
Fun~o de: 

Geração de Lucro 
Política de Distribuição de Dividendos 

Investimentos de Longo Prazo 
Financiamentos de Longo Prazo 
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Existe um estreito relacionamento entre o crescimento das vendas e o 

aumento do investimento em giro, tendo em vista as necessidades adicionais e 

imediatas, principalmente de estoques e contas a receber. Uma expansão no 

nível de v~ndas implica na variação do IOG, CPL e T. Em alguns casos, há 11111 

crescimento expressivo das vendas não acompanhado de adequado suporte de 

recursos de longo prazo (CPL) para cobrir o investimento em giro. A empresa 

passa a utilizar de créditos onerosos de curto prazo, gerando uma Tesouraria 

(T) negativa para financiar o IOG. 

Esta hipótese é conhecida como efeito tesoura, que consiste no descontrole 

devido ao crescimento da dependência de empréstimos de curto prazo, pela presença 

de fontes onerosas de curto prazo financiando cada vez mais as necessidades 

de capital de giro. Uma particularidade do efeito tesoura é o overtrade, que 

significa fazer negócios em nível superior aos recursos financeiros disponíveis. 

Neste sentido, este trabalho propõe o uso do nível de Tesouraria (T) 

como uma medida da "restrição financeira" da empresa, decorrente da sua 

falta de recursos financeiros para· elevar a sua capacidade, e atingir 

continuamente sua meta de ganhar dinheiro. 

Joa.a.illa Neide de Sales Cia EAESP-FGV 77 



CAPÍTULO IV O MODELO DE ANÁLISE E 
GERENCIAMENTO DA LIQUIDEZ 

De acordo com o que foi visto, a Teoria das Restrições(TOC) considera 

que o "caixa" é uma condição necessária para a empresa atingir a meta de 

ganhar dinheiro hoje e sempre, porém não é explicitada uma medida para esta 

liquidez. Este trabalho propõe o uso da Metodologia Fleuriet para identificar e 

medir esta "restrição financeira". 

Para tanto, é elaborado um modelo de análise e gerenciamento da 

liquidez, construído a partir destes dois conceitos, para servir ainda como um 

Sistema de Apoio a Decisões - SAD, uma das categorias de Sistema de 

Informações. 

Um Sistema de Informações-SI é um conjunto de componentes 

interrelacionados que coleta, processa e distribui informações para tomada de 

decisão e controle nas empresas64 . Os Sistemas de Informações podem abranger 

os Sistemas de Processamento de Transações, de Automação, além dos de 

Suporte ao Executivo ou gerente . Nesta categoria de instrumento de auxílio 

nos processos de tomada de decisões pelos gestores, enquadram-se os Sistemas 

de Previsão e Análise, Sistema de Acesso a Dados(EIS), e os Sistemas Especiais 

de Suporte ao Executivo. 

Estes Sistemas de Suporte a Executivos devem ser flexíveis, adaptáveis e 

de resposta rápida, tendo como principais recursos computacionais as planílhas 

64 LAUDON, K.C e LAUOQN, J.P., Manaqemer.t fnformation Sustems-Orqanization and Techno!oqy, 
Ed.Macmillan College Publishing Company, USA, 1993, pag. 8. 

Joanílla Neide de Sales Cia- EAESP FGV 78 



~CAPÍTULO IV· O MODELO DE ANÁLISE E GERENCIAMENTO DA UOUIDEZ 

eletrônicas, juntamente com ferramentas de análise e modelagem matemática, 

de pesquisa operacional, e de simu.lação65 

IV.l. Adaptações: Metodologia Fleuriet X Teoria das 
Restrições(TOC) 

De acordo com o que foi visto pela Metodologia Fleuriet, o volume de 

atividade e os prazos operacionais determinam o investimento em giro (IOG). 

Já de acordo com a Teoria das Restrições, este nível de atividade é 

determinado pelo recurso com restrição de capacidade (gargalo). Com isso, o 

IOG é uma função do grau de utilização da restrição. 

Para fins de uso conjunto das metodologias, são necessárias algumas 

considerações relativas à contabilidade, especialmente na determinação do 

saldo de estoques do Balanço Patrimonial, em itens da Demonstração de 

Resultados, e na elaboração da bússola da TOC 

IV.l.l. Adaptação do Balanço Patrimonial 

Valorização dos Estoques 

Na contabilidade financeira, os gastos operacionais da empresa podem 

ser classificados em basicamente dois tipos : os custos, que são os relacionados 

com o processo produtivo em si, tais como a matéria-prima, mão-de-obra e 

custos indiretos de fabricação; e as despesas, que são os gastos não 

relacionados com a produção, e sim com as áreas de vendas, administrativa, 

pesquisa e desenvolvimento, dentre outras. Esta distinção é necessária, tendo 

65 No trabalho é usada a planilha Excef, que possibil:ta a flexibilidade da anáBse de vâf-ios cenários, a 
apljcação de conceitos de pesquisa operacional através da ferramenta solver, bem como é compatível 
com softwares de simulação como o Crystal Ba/1. 
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em vista que existem formas diferentes de se contabilizar estes valores pela 

contabilidade. 

Os custos aumentam o valor da conta de estoques, na medida em que 

transcorre o processo produtivo. Já as despesas são registradas diretamente no 

resultado no período em que são incorridas, como mostra a FIGURA 4.1. 

CUSTOS 
BALANÇO 

IEstoque de Matéria Prima I /Matéria-Prima I "I 

Matéria-Prima sada na 

Mão-de-Obra Direta ~ 
produçã 

....... 
~ Estoque de Produtos em Processo DEM.RESUL TADOS 

Custos Indiretos de ~ ,. ~ 
Fabricação Produ tos Acab' ~os Custo dos Produtos 

Estoque de Produtos Acabados 
Ven 

Vendidos 

DESPESAS de Vendas e Despesas do Periodo 
Administrativas Período 

FIGURA 4.1. Contabilidade Financeira· Esquema de Contabilização dos Estoques e 
Custos dos Produtos Vendidos 

Assim, os materiais diretos são contabilizados em Estoque de Matéria

Prima pelo seu custo de aquisição. Na medida em que estes materiais são 

requisitados, entrando na produção, seu valor é transferido para Estoque de 

Produtos em Elaboração. 

Nesta fase do processo, além dos materiais consumidos, a mão de obra e 

custos indiretos de fabricação são atribuídos aos produtos, através de método 

de rateio66. O valor correspondente aos produtos prontos é transferido de 

estoque em elaboração para produtos acabados, já valorizado pelo seu custo 

total de fabricação. Este valor permanece contabilizado em Estoque de 
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Produtos Acabados até o momento da venda, quando é baixado e diminuído 

dos estoques e registrado como Custo no Demonstrativo de Resultados. 

No entanto, como já visrn, a Teoria das Restrições segue a linha de 

raciocínio do custeio direto, e considera como atribuível aos produtos apenas 

os "custos" totalmente variáveis, basicamente a matéria-prima. Os outros custos 

tais como mão-de-obra e os custos indiretos de fabricação não devem ser 

atribuídos ao "produto", e sim no "período" em que são incorridos. 

Para ser compatível com este raciocínio, os estoques devem ser valorizados 

apenas pela matéria-prima, sendo os outros custos consideradas como "do 

período", recebendo o mesmo tratamento das despesas. Assim, a diferença 

consiste em que os valores de mão-de-obra e os outros wstos de fabricação não devem 

transitar pela conta estoques até o momento da venda do produto, inas devem ser 

considerados no resultado do respectivo período em que acontecerem, conforme 

mostrado na FIGURA 4.2. 

BALANÇO 

Matéria-Prima I Estoque de Matéria Prima J 
~ 

Matéria-Prima sada na 
[J!Oduçã 

Estoque de Produtos em Processo DEM.RESUL TADOS 
Mão-de-Obra Direta 

Custos Indiretos de ~ Produtos Acabo dos Custo dos Produtos 
Fabricação Estoque de Produtos Acabados Vendidos 

Despesas de Vendas e 
V ndu 

Administrativas Custos e Despesas do 

.eeno<lo Período (Despesas 
Operacionais) 

FIGURA 4.2. Contabilidade Gerencial da TOC- Esquema de Contabilização dos 
Estoques e Custos dos Produtos Vendidos 

56 o único método permitido pela legislação societaria e fiscal para atribuição de custos aos produtos é o 
custeio por absorção. 
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IV.1.2. Adaptação do Demonstrativo de Resultados 

Tendo em vista ainda esta diferenciação no tratamento dado aos custos, 

o Demonstrativo de Resultados diverge basicamente pelo desmembramento 

dos gastos operacionais em Custos Totalmente Variáveis (matéria-prima e 

outros ) e Despesas Operacionais (outros custos e despesas ). Por outro lado, 

além de se apresentar o Lucro, como uma medida absoluta de desempenho, é 

empregado o Retorno sobre Investimentos, como um índice relativo. O 

QUADRO 4.1 apresenta um Demonstrativo de Resultados adaptado para os 

conceitos da Teoria das Restrições. 

QUADRO 4.1 ·Demonstrativo de Resultados 
Adaptado aos Conceitos da TOC 

Vendas 
(- J Custos Totalmente Variáveis (CTV) 

Matéria-Prima 
Outros Custos de Fabricação Variáveis 
Despesas Variáveis 

(-) Ganho (G) 
(-) Despesa Operacional (DO) 

Outros Custos de Fabricação Fixos 
Despesas Fixas 

( = ) Lucro Operacional 
( +/- ) Resultado Financeiro 
( = ) Lucro Líquido 

( - ) Distribuição de Dividendos 
( - ) Lucro Retido 

( 7) Investimento (I) 
(-) Retorno sobre Investimentos (RSI) 

IV.2. Descrição do Modelo 

O objetivo do modelo proposto é projetar as variáveis da metodologia 

Fleuriet, em especial o nível de Tesouraria(T), a partir de algumas variáveis, 

especialmente o volume de atividade. Este modelo é dividido em parâmetros 

de entrada, os módulos de processamento e os dados de saída, como 

esquematizado na FIGURA 4.3. 
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I'AR.ÁMETROS DE ENTRADA 

Variáveis Ambientais e de 
Decisão 

PROCESSAJ\·IENTO 
MÓDULO I -Projeção 

das Vendas 

n 
MÓDULO 11-

Programação da 
Producão 

n 
Projeção das Necessidades de Recursos e Custos/Oespesas 

MÓDULO 111 - Projeção das Necessidades e MÓDULO IV - Projeção das outras 
Custos de Matéria-Prima necessidades e seus custos/despesas 

n 
MÓDU'-:0 V - Projeção de Liquidez- Empréstimos e Aplicações de Curto Prazo 

MODULO VI - Demonstrativos de Resultados Tradicional e pela TOC 
MÓDULO Vil - Balanço Tradicional -Valores e Variação de Saldos 

DADOS DE SAÍDA 
MÓDULO Vlll -Balanço Fleuriet -Saldos e variação de saldos 

MÓDULO IX -Cálculo do Nível de IOG em Função de Volume de Vendas e Prazos 
tv1ÓDULO X- Comparação da Restrição Física (Capacidade) X Financeira (Tesouraria) 

FIGURA 4.3 - Visão do Modelo de Análise e Gerenciamento de Liquidez. 

IV.2.1. Parâmetros de Entrada 

i. Conteúdo dos Dados 

Os dados de entrada do modelo referem-se tanto a variáveis referentes 

ao ambiente no qual a empresa está inserida, quanto a parâmetros relativos a 

decisões tomadas. Para efeito de ordenamento, as informações são agrupadas 
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nos subgrupos de compras, engenharia de produtos, produçào, estrutura de 

apoio administrativo, financeira e de vendas, como mostra a FIGURA 4.4. 
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Compras 
Matéria Prima: 

Preço ~ 
Prazo de Pagamento 

Enaenharia de Produtos 
Matéria Prima a consumir: 

(Composição do Produto) 

Producão 
Capacidade Produtiva das Máquinas 
Prazos de Produção e Estocagem 
Outros Custos de Fabricação (R$) 

Estrutura de Apoio Administrativo 
Despesas (R$) 

Financeira 
Capital Próprio Dividendos Distribuídos 
Capital de Terceiros: Juros 
Limites sobre os Empréstimos de Curto Prazo 
Saldos Iniciais do Balanço Patrimonial 

~ 

FIGURA 4.4 • Parâmetros de Entrada do Modelo - Variáveis Ambientais e de Decisão 
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Preço de venda 
Volurne de Vendas 
Prazo de Recebimento 
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Os dados referentes a compras são o Preço e o Prazo de Pagamento da matéria

prima, e, nos dados de engenharia de produtos, está evidenciado a Composição dos 

Produtos. No item produção encontra-se a G1pacidade Produtiva das 111áquinllS, e o 

comportamento dos Outros Custos de Fabricação, bem como os Prazos de Estocagem e 

Produção. 

Na estrutura de apoio administrativo está descrito o padrão de comportamento 

dllS DespesllS. Já na área financeira estão explicitados os Dividendos distribuídos aos 

sócios (capital próprio), e os Juros e Limites dos empréstimos (capital de terceiros), 

bem como os Saldos lniciais do Balanço patrimoniaL 

Os dados de vendas são o Preço e o Volume de VendllS esperado, bem como o 

Prazo de Recebimento e a Comissão paga sobre vendas. 

ii. Tipos de Variáveis de Entrada 

Existem dois tipos de variáveis no modelo. As principais, foco de análise qo 

trabalho, são Volume de VendllS, Prazos do Ciclo Operacional (compras, produção e 

estocagem e vendllS), Limite da Restrição Física (capacidade de Produção) e Limite da 

Restrição Financeira (Empréstimos de curto prazo). As outra variáveis são 

consideradas secundárias, por serem menos relevantes para a análise. 

Cada uma destas variáveis pode ser expressa como um valor constante, um 

conjunto de valores , ou uma distribuição de probabilidade normal com uma média e 

um desvio-padrão (X:N(J.L; cr2)). Para as variáveis principais, normalmente será 

admitido um conjunto de valores ou uma distribuição de probabilidade, visando 

possibilitar o estudo do impacto da sua variabilidade nos resultados. Já para as 

variáveis secundárias serão admitidos apenas valores constantes, de acordo com o 

QUADR04.2. 
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QUADRO 4.2. Variáveis do Modelo 

Variável Tipo Valor admitido: 

FORNECEDOR 
1) PreÇo da rviàieria-Prima ______ - -----secundána- ------ constariie 

2) Prazo Médio do Pagamento de Compras, Principal Distribuição de 
(dias) Probabilidade 
EMPRESA 
A. AREA DE ENGENHARIA DE PRODUTOS 

Constante 3) Matéria-Prima a Consumir (composição do Secundária i' 

Qrodu!QL_ 
~ÁREADE~PR~O~D~UÇ~A~OA-:------~---~----------~ 

4) Uso de Máquinas/ Instalações 
(Capacidade do Recurso Restrição) 
5) Ciclo Operacional- Prazos Médios do 
Estoque de Matéria Prima, Prods em 
Elaboração e Prods. Acabados (dias) 
6) Outros Custos de Fabricação (R$) 

·1 Principal I 

Principal 

Secundária 

C. AREA DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
7) Despesas (R$) Secundária I 
O. AREA FINANCEIRA 
8) Dividendos Distribuídos (% s/lucro) Secundária , 
9) Taxa de Juros Mensal I I 
Aplicação de Curto Prazo Secundária 
Empréstimos Secundária 
10) Limites de Empréstimos de Curto I I 
Prazo I I 

Constante 

Distribuição de 
Probabilidade 

Constante 

Constante 

Constante 

Constante 
Constante 

I 

I 

I , 
i 

I 
% do Patrimônio Líquido Principal I Valores Máximo e Mínimo I 
% do Faturamento i Principal I Valores Máximo e Mínimo 

MERCADO 
11) Preço Médio Anual Secundária Constante 
12) Volume de Vendas Esperado I Principal I Distribuição de I 

I I Probabilidade 
13) Prazo Médio de Recebimento (dias) I 

Principal I Distribuição de 
I Probabilidade 

IV.2.2. Processamento 

i. Pressupostos do Modelo 

Para efeito de simplificaçào da realidade, foram estabelecidos alguns 

pressupostos no sistema, que todavia nào alteram os resultados da análise: 

m o planejamento é feito com base mensal, sendo todos os dados agrupados e 
totalizados por mês; 
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O não leva em consideração a existência de impostos sobre faturamento ou sobre o 
lucro, o que não muda a análise; 

;;,.:_~ os gastos operacionais com salário, aluguéis, etc sào sempre pagos a cada mês, não 
havendo portanto saldo de contas a pagar; 

;;:.:; níio luí despesa de depreciação, tendo em vista que todos os bens da empresa sào 
alugados ou objeto de contrato de leasing; 

W não existe risco de inadimplência; 
ill os fornecedores têm sempre materiais disponíveis (não existindo restrição de 

fornecimento de matêria-prima), assim como os clientes compram todos os 
produtos fabricados (nem restrição no mercado); 

Q a restrição está na produção da empresa, e só existe um recurso com restrição de 
capacidade; 

W não existe forma de se aumentar a capacidade produtiva com horas-extras, 
subcontratação ou outros, nem de antecipar a produção para compensar a falta 
de capacidade, como forma de acumular estoque de produtos acabados para ser 
vendido posteriormente; 

bQ a principal_fimte de recursos de longo prazo é a geração de lucro. 

iii. Estrutura e Fórmulas 

O modelo é dividido em módulos. O primeiro deles é a projeção das vendas 

(MÓDULO I) que, de acordo com a capacidade produtiva, determina a 

programação da produção (MÓDULO Il). Por sua vez, estes valores servem de 

base de cálculo da necessidade de recursos e de matéria-prima (MÓDULO III) e 

outros custos e despesas (MÓDULO IV). Todos estes dados subsidiam a 

elaboração da projeção de caixa e dos demonstrativos de resultado e balanço 

(MÓDULOS V a VII), bem como os dados de saída do modelo (MÓDULOS.VIII a 

XI) 

MÓDULO I -Projeção de Vendas 

No módulo de projeção de vendas são calculados a Receita Mensal, o 

recebimento e as despesas decorrentes das vendas, e o Saldo das Contas a Receber. 

I - Receita Mensal 

A Receita Total por produto é a quantidade vendida multiplicada pelo preço 

do produto 
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11 - Recebimento de Vendas 

O Recebimento de Vendas em um período qualquer é função do volume 

total de vendas e do prazo de recebimento, assim mostrado nos cálculos auxiliares 

(APÊNDICE li). 

111. Despesas de Vendas 

A Comissão de Vendas corresponde à receita mensal multiplicado pelo 

percentual da comissão de vendas. 

IV. Saldo de Contas a Receber 

O saldo de Contas a Receber é calculado com base nos valores de vendas e 

cobrança, sendo o saldo final igual ao saldo inicial mais vendas menos cobranças, 

como detalhado a seguir. 

Saldo Inicial Saldo Final do mês anterior 
(+)Vendas Receita Mensal 
(-)Cobranças Recebimentos das Vendas 
(=)Saldo Final Saldo Inicial+ Vendas- Cobranças 

MÓDULO 11- Programação da Produção 

O módulo de programação de produção calcula os valores estimados de 

compra de matéria-prima, entrada de produtos na produção, e saída da produção 

para produtos acabados. Estes valores são função do volume de vendas esperado e 

do prazo de produção e estocagem, de acordo com o que foi mostrado nos cálculos 

auxiliares (APÊNDICE TI). 

MÓDULO 111 - Projeção da Matéria-Prima-MP 

É projetada a matéria-prima a ser utilizada, em quantidade e valor. 
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I. Em quantidade 

1. Compra de MP 

É calculada a quantidade a se comprar de cada tipo de matéria-prima, em 

função do volume de compras necessária e do quanto se utiliza em cada produto. 

E Quantidade de cada matéria-prima que se utiliza em cada produto (composição) 
x quantidade a ser comprada no período, referente ao correspondente em 
produto final, calculada no módulo de programação da produção. 

2. MP transferida para a produção 

E Quantidade de cada matéria-prima utilizada em cada produto (composição) x 
quantidade a ser transferida para a produção referente ao correspondente em 
produto final, calculada no módulo de programação da produção. 

11. Em valor 

Compra de MP 

,!;;;! Quantidade de MP calculada anteriormente x preço de cada MP. 

2. MP transferida para a produção 

);;! Quantidade de MP calculada anteriormente x preço de cada MP. 

3. Custo dos Produtos Vendidos(MP) 

Q Quantidade vendida x custo médio ponderado da matéria-prima (custo da MP 
ponderado pela quantidade determinada na composição do produto). 

4. Pagamento de Compras 

O pagamento das compras em um período qualquer é função do volume de 

compras e do prazo de pagamento, conforme mostrado nos cálculos auxiliares 

(APÊNDICE 11). 

5. Saldo de Contas a Pagar 

O saldo de Contas a Pagar é calculado com base nas compras e pagamentos, 

sendo o saldo final igual ao saldo inicial mais compras menos pagamentos, como 

detalhado a seguir. 

Saldo Inicial Saldo Final do período anterior 
(+)Compras I Valor das Compras de MP 
(-)Pagamentos Valor dos Pagamentos de Compras de MP 
(-) Saldo Final Saldo Inicial + Compras- P..g_amentos 
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6. Estoque de Matéria-Prima 

O saldo de estoque de matéri~-prima é calculado com base na matéria-prima 

comprada e na remetida para a produção, sendo o saldo final igual ao saldo inicial 

mais compras menos valor equivalente ao material requisitado para a produção, 

como detalhado a seguir. 

Saldo Inicial Saldo Final do período anterior 
(+)Compras Valor de Compras de MP 
(-)Saída para a produção Valor de MP Transferida para Produção 
(=) Saldo Final Saldo Inicial+ Compras- Saída para a Produção 

7. Estoque de Produto em Elaboração 

O saldo de estoque de produtos em elaboração é calculado com base na 

matéria-prima equivalente aos produtos remetidos para a produção e fabricados 

no mês. O saldo final corresponde ao saldo inicial, mais o valor correspondente às 

entradas na produção, menos os valores das saídas para produtos acabados, de 

acordo com o detalhado a seguir. Vale salientar que o estoque de produtos em 

elaboração é valorizado apenas pelo valor da matéria-prima, não se considerando 

os custos de produção. 

Saldo Inicial Saldo Final do período anterior 
( +) Entradas para a produção Valor de MP Transferida para Produção 
(-)Saídas para Produtos Acabados Quantidade de saída p/ produção x custo de 

MP 
(=)Saldo Final Saldo inicial+ Entradas para a produção-

Saídas para produtos acabados 

8. Estoque de Produto Acabado 

O saldo projetado de estoque de produtos acabados é calculado com base na 

matéria-prima equivalente aos produtos fabricados e vendidos. O saldo final 

corresponde ao saldo inicial mais as entradas de produtos acabados menos os 

custos equivalentes aos produtos vendidos, como detalhado a seguir. 
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I Saldo Inicial Saldo final do período anterior 
I(+) Entradas em 
i Acabados 

Produtos Quantidade de saída p/ produção x custo de MP 

I 
I (-) Saídas pela venda I Quantidade de venda x custo de MP 
I(-) Saldo Fmal I Saldo miCLal + Entradaem Produtos Acabados -! 

! Saídas pelas Vendas I 

MÓDULO IV- Projeção dos Outros Custos de Fabricação e Despesas 

I. Outros Custos de fabricação 

Os outros custos de fabricação são de três tipos: variáveis, semi-variáveis e 

fixos. Os custos variáveis são incrementais a cada unidade produzida, os semi

variáveis variam a cada lote de unidades (patamar de variabilidade), enquanto os 

fixos permanecem constantes, independente da quantidade produzida, como 

detalhado a seguir. 

Variáveis Quantidade produzida x custo variável unitário 

Semi-variáveis Quant. produzida patamar de variabilidade X custos 
semi-variável 

Fixos Valor dos custo fixos estruturais 

1/. Despesas 

A exemplo dos outros custos de fabricação, as despesas também são de três 

tipos: variáveis, semi-variáveis e fixas, como detalhado a seguir. 

I Variáveis Volume de vendas x comissão dos vendedores 

Semi-variáveis Quant.produzida -i- patamar de variabilidade x custo 
semi-variável 

Fixas Valor dos custo fixos estruturais 

MÓDULO V - Projeção da Liquidez (Empréstimos e Aplicações de Curto 
Prazo) 

Este módulo calcula o valor da disponibilidade, e dos empréstimos e 

aplicações de curto prazo, consolidando valores que já foram ca:lculados 

anteriormente, com fórmulas indicadas a seguir. 
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Itens Fórmulas 
I. Entradas 
Recebimento de Vendas (Calculado na Proieção de Vt'ndasj 

I Il. Saídas 
Pagamento de Compras/ contas a pagar (Calculado na Proicção da Matéria-Prima) 
Outros Custos de Fabricação (Calculado na Projeção de Outros Custos e 

Dcspt'sas) 

I Despesas (Calculado na Projeção de Outros Custos e 

I Des~?_esas) 

Pagto/ Receb. Resultado Financ. (Calculado na Demonstração Resultado) 
Pagamento de Dividendos (Calculado na Demonstração Resultado) 
III. Movimentação Líquida 
Movimentação - Entradas (I) -Saídas (li) 
IV. Resgate de Aplicações ou Pagto. Empréstimos 
Resgate Aplicação ou Pagto. =Valor da aplicação/empréstimo do mês 
Empréstimo anterior 
V. Sub-total 
Sub-total =Movimentação (IIi) + Resgate/Pagamento(IV) 
VI. Empréstimos/Aplicação 
Aplicação - Subtotal (V) se valor > O 
Empréstimo = Subtotal (V) se valor < O 

MÓDULO VI -Demonstração de Resultado 

No módulo da projeção do resultado é calculado inicialmente o resultado 

financeiro (juros) e o valor dos dividendos propostos e distribuídos. 

I. Cálculo do Resultado Financeiro 

É a diferença entre receita e despesa financeira. A receita financeira 

corresponde ao saldo de aplicações do mês anterior vezes a taxa de juros de 

aplicações de curto prazo, enquanto a despesa financeira corresponde ao saldo de 

empréstimos do mês anterior vezes a taxa de juros mensal de empréstimos. 

11. Cálculo dos Dividendos Distribuídos 

Os dividendos distribuídos são calculados com base no lucro líquido 

multiplicado pela taxa de distribuição de dividendos. 
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111. Estrutura da Demonstração de Resultado 

Este módulo calcula o valor do lucro, consolidando valores que já foram 

calculados, de acordo com a Teoria das Restrições, com as fórmulas indicadas a 

segu1r. 

Tradicional 

Itens I Fórmulas 
Vendas (Calculado na Projeção das Vendas) 

(-)Custo de Produtos = Matéria-Prima+ Outros Custos de Fabricação 
Vendidos(CPV) 

Matéria-Prima (Calculado na Projeção da Matéria-Prima) 

Outros Custos de Fabricação (Calculado na Projeção de Outros Custos e Despesas) 

(=) Lucro Bruto = Vendas- CPV 

(-) Despesas = Despesas + Resultado Financeiro 
Despesas (Calculado na Projeção de Outros Custos e Despesas) 

(+ /-) Resultado Financeiro Receita- Despesas Financeiras calculadas 
! (~) Lucro Líquido = Lucro Bruto- Despesas 

(-) Distribuição de Dividendos Dividendos calculados 
'(=) Lucro Retido =Lucro Líquido- Dividendos 

Teoria das Restrições (TOC) 

Itens Fórmulas 
Vendas (Calculado na Projeção das Vendas) 

(-)Custos Totalmente Variáveis = Matéria-Prima+ Outros Custos de Fabricação 
+Despesas Totalmente Variáveis 

Matéria-Prima (Calculado na Projeção da Matéria-Prima) 

Outros Custos de Fabricação Parte variável (Calculado na Projeção de Outros Custos e 
Despesas) 

Despesas Parte variável (Calculado na Projeção de Outros Custos e 
Despesas) 

(=)Ganho =Vendas- Custos Totalmente Variáveis 

( -) Despesa Operacional Outros Custos de Fabricação + Despesas 

Outros Custos de Fabricação Parte semi-variável+ fixa (Calculado na Projeção de 
Outros Custos e Despesas) 

Despesas Parte semi-variável+ fixa (Calculado na Projeção de 
Outros Custos e Despesas) 

I ( = ) Lucro OE ~racional - Ganho - Despesa Operacional 

( +) Resultado Financeiro Receita - Despesas Financeiras calculados 

Lucro Líquido = Lucro Operacional+ Resultado Financeiro 

( - ) Distribuição de Dividendos Dividendos calculados 

Lucro Retido Lucro Líquido - Distribuição de Dividendos 

(:) Investimento Valor Total do Ativo 

=) Retomo sobr,> Investimentos Lucro Retido I Investimento 
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MÓDULO VIl -Balanço Patrimonial Tradicional 

Os saldos das contas, a maioria deles já calculados anteriormente, são 

consolidados no Balanço PatrimoniaL 

Contas I Fórmulas dos Saldos I 
ATIVO 

ATIVO CIRCULANTE =Disponível+ Créditos+ Estoques 
Disponível = Cta. Bancária/ Aplicações 

Cta. Bancária/Aplicações (Calculado na Proieção da Liquidez) 
Créditos = Contas a Receber 
Contas a Receber (Calculado na Pro;eção de Vendas) 

Estoques =Matéria-Prima+ Prods.Elabo + Prod.Acabados 
Matéria Prima (Calculado na Proieção de Matéria-Prima) 

Produtos em Elaboração (Calculado na Proieção de Matéria-Prima) 

Produtos Acabados (Calculado na Proicção de Matéria-Prima) 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO-RLP =Valor informado 
PERMANENTE =Valor informado 
TOTAL DO ATIVO =Circulante + RLP + Permanente 

PASSIVO 
PASSIVO CIRCULANTE =Fornecedores+ Emp.Bancários 
Fomecedores(Contas a Pagar) (Calculado na Projeção de Matéria-Prima) 

Empréstimos Bancários (Calculado na Projeção da Liquidez) 

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO-ELP =Valor informado 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO = Capital Social + Lucros Acumulados 
Capital Social =Valor Informado 
Lucro Acumulados = Saldo Anterior + Lucro Retido (Calculado na 

Demonstração de Resultado) 

TOTAL DO PASSIVO =Circulante+ ELP +Patrimônio Líquido 

IV.2.3. Dados de Saída 

I. Cálculo da Restrição Financeira 

De acordo com o que foi visto, o valor da Tesouraria (T) representa as 

aplicações menos os empréstimos de curto prazo, podendo ser positivo, no caso de 

aplicações maiores do que empréstimos, ou negativo, no caso contrário. Estes 

valores são derivados do nível de Investimento Operacional em Giro (IOG) e 

Capital Permanente Líquido (CPL). 
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O dimensionamento destas variáveis pode ser obtido de duas formas: pelo 

balanço patrimonial da metodologia Fleuriet, de forma a se calmlar as variáveis T,CPL e 

IOG, como será visto no lv!ÓDULO VIII; ou pelo cálculo do nível de /OG em Junção 

do uoiluue de umdas e prazos do ciclo operacional e, dado o valor do CPL, obtenção do 

nível de T por diferença, assim demonstrado no MÓDULO IX. 

Módulo VIII - Cálculo do T, lOG e CPL pelo Balanço Patrimonial da 
Metodologia Fleuriet 

Para efeito do modelo, é necessário que se agrupem as contas do balanço 

patrimonial de uma outra forma, para fins de cálculo dos valores de Tesouraria (T), 

IOG (Investimento Operacional em Giro) e CPL (Capital Permanente Líquido) 

como apresentado a seguir 

Contas Fórmulas dos Saldos 
ATIVO 

ATIVO FINANCEIRO = Cta. Bancária/Aplicações 
Bancos/ Aplicações Financ. CP (Calculado na Projeção de Caixa) 

ATIVO OPERACIONAL =Contas a Receber+ Estoques 
Contas a Receber (Calculado na Projeção de Vendas) 

Estoques =Matéria-Prima+ Prods.Elabo + Prod.Acabados 
Matéria Prima (Calculado na Projeção de Matéria-Prima) 

Produtos em Elaboração (Calculado na Projeção de Matéria-Prima) 

Produtos Acabados (Calculado na Projeção de Matéria-Prima) 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE =RLP + Permanente 
Realizável a Longo Prazo- RLP =Valor informado 
Permanente =Valor informado 

TOTAL DO ATIVO I Financeiro+ Operacional+ Não Circulante I 
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PASSIVO 

iP<\SSIVO OPERACIONAL - I- Fornecedores 
I Fornecedores(Contas a Pagar) (Calculado na Projeção de Matéria-Prima) 
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE I= ELP + Patrimônio Líquido I 
Exigível a Longo Prazo- ELP I= Valor informado I 

Patrimônio Líquido I= Capital Social+ Lucros Acumulados 
Capital Social =Valor Informado 
Lucro Acumulados =Saldo Anterior+ Lucro Retido (Calculado na 

Demonstração de Resultado) I 
TOTAL DO PASSIVO =Financeiro+ Operacional+ Não-Circulante 

Cálculo de T, IOG e CPL 
T Ativo Financeiro- Passivo Financeiro 
JOG Ativo Operacional- Passivo Operacional 
CPL Ativo Não-Circulante- Passivo Não-Circulante 

MÓDULO IX -Cálculo do IOG em Função de Volume de Vendas e Prazos. 

De acordo com o que visto, o valor do Investimento Operacional em Giro 

(IOG) é proporcional ao volume de vendas e aos prazos do ciclo operacional , 

podendo ser projetado a partir destes parâmetros. Desta forma, o valor investido 

ern giro corresponde ao valor das vendas médias diárias multiplicado pelo prazo 

do ciclo operacional (equivalente em dias de vendas). 

Por outro lado, cada uma das contas operacionais apresenta uma 

"valorização" contábil diferente: o valor de contas a receber representa o 

financiamento do próprio valor das vendas, mas os estoques e as contas a pagar 

representam apenas o valor da matéria-prima, no caso deste modelo. Assim, é 

necessário inicialmente determinar o quanto a matéria-prima representa das 

vendas, para que se tenha um "quociente" em valor de vendas, como mostrado a 

seguir. Este quociente multiplicado pelo prazo médio da conta determina o prazo 

equivalente em dias de vendas, como pode ser visto no QUADRO 4.3. 
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QUADRO 4.3- Cálculo do Prazo Equivalente em Dias de Vendas 

CONTA QuocienteNalor em T Prazo Médio (b) 

I 
função das vendas I 

I (a) Prazo 

Estoque-M P Custo MP/ Vendas Prazo Jviédio Estogue X 360 equivalente I 
Estoque-PE Custo PE/ Vendas (Consumo MP ou CPV) 

em dias de 

1 

Estoque-PA Custo PA/ Vendas 
Contas a Compras/Vendas C tas a Pagar X 360 venda 

Pagar Compras a Prazo = (a x b) 
Contas a Contas a C tas a Receber x360 
Receber Receber/Vendas Vendas a Prazo 

O custo dos estoques bem como as compras correspondem ao valor da 

matéria-prima. Já o valor de contas a receber representam a totalidade (100%) das 

vendas. 

O prazo médio das contas pode ser calculado a partir dos dados contábeis, 

como foi visto, ou a partir de uma média dos prazos, obtidas através de anotações 

gerenciais. 

De posse destes prazos equivalentes, é possível se dimensionar o IOG pelo 

valor das vendas médias multiplicado pelo prazo equivalente do ciclo total, que 

corresponde à soma do prazo de estoque e contas a receber e deduzido o prazo de 

contas a pagar. De posse do valor do CPL é possível se projetar o nível de T (tendo 

em vista que IOG + T = CPL) 

MÓDULO X- Relatório de Análise do Nível de Restrição Física (de Produção) 
e Financeira (Tesouraria) 

A restrição de capacidade produtiva, pela Teoria das Restrições, é o nível 

máximo de produção do gargalo. Segundo mencionado, no modelo só é admitido 

uma única restrição, cuja capacidnde é parâmetro de entrada de dados. 

Por outro lado, o modelo considera-se que as empresas têm uma "restrição 

financeira" decorrente de um limite de valor de tesouraria negativo, ou do nível em 

que seus empréstimos podem superar suas aplicações . Este limite ou restrição 
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financeira é calculado com base em um percentual do patrimônio líquido da empresa 

ou das suas vendas 111ensnis. Este procedimento se baseia na prática adotada pela 

grande maioria das instituições financeiras brasileiras, ao fixar o limite de crédito 

de empréstimos de capital de giro a ser concedido aos seus clientes pessoas 

jurídicas67_ 

A partir de a um dado nível de vendas e de produção, são projetados os 

valores de IOG, CPL e T. No caso da aplicação do passos do processo decisório da 

Teoria das Restrições de "elevar" a restrição, aumentando o volume de produção 

vendas, é feita a análise se a nova restrição está na capacidade produtiva (restrição 

física) ou no maior valor de T negativo possível (restrição financeira). O QUADRO 

4.4 mostra, nos vários níveis de volume de produção/venda, os valores de IOG, 

CPL e T, e a identificação da restrição física ou financeira. 

QUADRO 4.4- Identificação da Restrição Física ou Financeira 

Restrição Física {capacidade produtiva) {a) = 
Cálculo da Restrição Financeira 

Volume de Total Total Total Limite de T Restrição: 
Vendas IOG CPL T (mínimo Física (se (b) >(a)) ou 

(b) (c) (d) (e)= permitido) Financeira (se (e)<(f)) 
(d)-(C) {f) 

Para cada volume de vendas projetado (b), o modelo calcula o nível de IOG 

(c), CPL (d) e consequentemente T (e), levando-se em conta todos os parãmetros. 

Este volume de vendas(b) comparado com a capacidade produtiva( a) identifica a 

restrição física, pois volume de vendas não pode ultrapassar a capacidade da restrição. 

Por outro lado, o valor do limite mínimo da Tesouraria permitido(!), quer seja 

calculado em função do valor do Patrimõnio Líquido, quer do nível de 

faturamento, comparado com o total de Tesouraria( e) retrata a restrição financeira, 

67 Consulta informal a alguns gerentes de bancos comerciais especializados em empréstimos de curto prazo. 
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pois o nível de tesouraria negativo não pode ser maior do que o valor dos empréstimos de 

mrto prazo permitidos. 

O processo decisório da TOC determina que, no caso de restrições físicas, o 

primeiro passo consiste em identificar a restrição, ou seja, o(s) recurso(s) cuja 

capacidade esteja(m) abaixo do volume de vendas. 

Este trabalho propõe a variável Tesouraria (I) como uma medida da 

"restrição financeira" da empresa, decorrente da sua falta de recursos financeiros 

para atingir continuamente sua meta de ganhar dinheiro. Pelo modelo, no caso de 

restrição financeira, identificar a restrição consiste em comparar o nível de 

Tesouraria(T) com o nível mínimo permitido pelas instituições financeiras. 

IV.3. Resumo 

O Modelo de Análise e Gerenciamento da Liguidez é elaborado a partir dos 

conceitos da Teoria das Restrições e da Metodologia Fleuriet, sendo composto dos 

seguintes dados e informações: 

Principais Dados de Entrada 

,Ç;;!Volume de Vendas 
g Limite da Restrição Física 

(Capacidade de Produção) e 

QPrazo de Recebimento de Vendas 
~Prazo de Pagamento de Compras 
QPrazo de Produção e Estocagem 

Q Limite da Restrição Financeira 
(Empréstimos de curto prazo). 

.. . ..... . 

Principais Informações de Saída 

!§!Variável T-Tesouraria calculada pelos 
métodos: 

:r completo (Balanço Fleuriet); e 
:r Simplificado (Através do Cálculo 

do Nível de IOG em Função de 
Volume de Vendas e Prazos, 
dado o CPL) 

QComparação da Restrição Física 
(Capacidade Produtiva) com a 
Financeira (T-Tesouraria negativa/ 
Empréstimos de Curto Prazo) 
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CAPÍTULO V 
CIACO 

APLICAÇÃO DO MODELO À EMPRESA 

Visando efetuar os testes, foi construído um Modelo da Análise e 

Gerenciamento da Liquidez em Planilha Eletrônica Excel, de forma a facilitar a 

aplicação de ferramentas estatísticas e de pesquisa operacional. Foram tomados 

como base os dados da Empresa Tecelagem CiaCo68, no período de jan a dez/97, 

como forma de projetar os valores para o período de jan a dez/98, tendo como 

objetivo analisar uma decisão de aumento do volume de vendas a partir de 

julho/98. 

Inicialmente foi aplicado o modelo e realizada uma análise de vários 

cenários representativos de vários níveis de venda. Considerando que as outras 

variáveis permaneceriam constantes, se calculou os vários níveis de Tesouraria (T) 

decorrentes destes volumes de vendas, comparando estes valores com o nível 

mínimo de tesouraria permitido, ou a restrição financeira, e com a capacidade 

produtiva, ou restrição física. 

A seguir foi aplicada a ferramenta solver de pesguisa operacional ao 

modelo, buscando otimizar o nível de vendas e faturamento, observados os limites 

de restrição física e financeira. 

Em seguida foram realizadas simulações, com o auxílio do software 

especifico de simulação Crystal Ball de forma a se ter uma análise de sensibilidade 

dos principais parâmetros de entrada (Prazos Operacionais , Volume de Produção e 

Vendas), como uma medida do risco do nível de Tesouraria(T) projetado no 

período. 

66 Ciaco é um nome fictício da empresa, porém os dados que foram usados no trabalho são reais. 
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V.l. Dados da Empresa CiaCo 

A Empresa CinCo é uma empresa familiar que atua no setor têxtil, nas 

atividades de tecelagem, tinturaria, confecção e no comércio varejista, buscando 

este trabalho se concentrar no estudo da unidade de negócio têxtiL Nos últimos 

anos, a empresa tem se concentrado apenas em produzir o tecido algodão, em 

um padrão clássico e portanto pouco sensível a variação de gostos e da moda. 

Foram coletados os dados da Empresa, no período de jan a dez/97 (12 

meses), que encontram-se detalhados no APÊNDICE C - Empresa "Cinco" : 

Coleta e Tratamento Estatístico dos Dados. 

Processo Produtivo- Capacidade e Prazos 

Conforme informação do gerente de produção, representado na FIGURA 

5.1, a capacidade da tecelagem é de fabricar 412 mil metros de tecidos por mês, 

enquanto a tinturaria 1.300 mil metros, mantendo-se constante durante o ano de 

97. 
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Capacidade 

412.000 metros/mês 

1.300.000 metros/mês 

--- ...................... r· .. 

I 
I 
I 
I 

' 

Processo 
Produtivo 

Fabricação do 
Tecido 

(Tecelagem) 

Tingimento/ 

Tinturaria 

Venda 

.. ··············--- ....................... - ········ ························-···· 

' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

I 
I 
I 

Produto 
Intermediário/ Final 

Matéria Prima -
Fios 

, r 
Tecido Cru 

Tecido Acabado 

FIGURA 5.1.- Caso Ciaco- Processos e Capacidades Produtivas 

Os prazos de produção foram extraídos das anotações da área de 

produção. O prazo médio de Estoque de Matéria-Prima é de 10 dias, Produtos 

em Elaboração 28 dias, e Produtos Acabados 5 dias. 

Composição do Produto, Preço da Matéria-Prima e Prazo de Compras 

De acordo com a ficha técnica do algodão, o produto é composto 

basicamente de fio e material para tingimento e acabamento. É usada uma 

média de 193g de fio para cada metro de tecido e uma "receita" de material para 

tingimento e acabamento . 
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Segundo informações da área de compras da empresa, a média dos preços 

cobrados pelos fornecedores, todos convertidos em preço à vista, no período de 

jan a dez/97, foi de R$ 4,56 para o fio e R$ 0,19 para cada "receita" do material 

químico para tingimento e acabamento. O prazo médio de compras do período 

foi de 63 dias. 

Comportamento dos Outros Custos e Despesas 

Os outros custos e despesas foram coletados por mês no período, e 

separados entre custos fixos estruturais, que não variam em qualquer nível de 

produção tais como aluguéis, leasing, parte do pessoal; e não estruturais, que 

são os custos que de alguma forma podem ser identificados com o nível 

produtivo. 

Foi aplicada então uma análise da sua variação em alguns patamares de 

produção, onde se chegou a outros custos de fabricação de R$ 0,005 a cada 

metro produzido, R$ 3.586 a cada 20.000 metros, e um gasto de R$ 271.092 

independente do volume produzido. Quanto às despesas, verificou-se que estas 

variam em R$ 0,07 a cada metro produzido, R$ 1.616 a cada 50.000 metros 

produzidos, e R$ 123.529 fixos independente do volume de produção. 

Dados da Área Financeira 

O estatuto da empresa determina urna distribuição de dividendos de 25% 

sobre os lucros mensalmente calculados. A taxa de juros cobrada pelos bancos 

teve uma grande variação nos dois anos pesquisados, mas, na média, ficaram 

em torno de 1% a.m., para o rendimento sobre aplicações de curto prazo e 

4%a.m._para juros sobre empréstimos de curto prazo. 
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Pelo nível de risco em que a empresa está avaliada, o sistema bancário 

pratica um limite de empréstimos de curto prazo de 10% do valor Patrimônio 

Líquido ou 50% do faturamento, dos dois o menor69. 

Mercado Consumidor 

O preço médio do algodão à vista no período foi de R$ 3,29, a um prazo 

médio de recebimento de 63 dias, e o volume de vendas mensal na média foi de 

247 mil metros. Foi desconsiderado o efeito da inadimplência e de atrasos do 

pagamento na projeção de vendas. 

O QUADRO S.l.mostra os dados coletados, com as respectivas 

metodologias de coleta de valores das variáveis. 

69 De acordo com consulta informal a alguns gerentes de bancos comerciais especializados em 
empréstimos de curto prazo. 
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. 

Dados Coletados da Empresa Ciaco 
Dado Forma de Coleta Média Desvio-Padrão 

1) Preço da Matéria-Prima (Rl!l 

Fio (R$/Kg) Pedidos de compras efetuados em 1997. R$ 4,56 

Material para tingimento/acabamento (R$/Kg) Pedidos de compras efetuados em 1997. R$ O, 19 

2) Prazo Médio do Pagamento de Compras (dias) Pedidos de compras efetuados em 1997. 59,2 8,9 

3) Matéria-Prima a Consumir (guantidade/metro) 

Fio (Kg/m) Composição do Produto da Ficha Técnica O, 193 

Material para tingimento/acabamento Composição do Produto da Ficha Técnica 1,000 

4) Capacidade do Recurso Restrição (Tear) metros Calculado de acordo com o "batimento" do tecido 411.857 

5) Ciclo OQeracional (Prazo Médio em dias) 

Matéria Prima Movimentação de Matéria-Prima 9,8 5,4 
Prods em Elaboração Movimentação de Produtos Fabricados 27,8 7,5 
Prods. Acabados Controle de Venda 14,5 3,5 

6 e 7) Outros Custos de Fabricação (Rl!l e DesQesas Custos Despesas 
Variáveis (por metro) Tratamento Estatístico dos Dados Contábeis R$ 0,005 R$ 0,07 

Semi-Variáveis Tratamento Estatístico dos Dados Contábeis R$ 3.586,78 R$ 1.616 
Tamanho do Lote de Variabilidade Tratamento Estatístico dos Dados Contábeis 20.000 50.000 

Fixos Estruturais Tratamento Estatístico dos Dados Contábeis R$ 271.092 R$ 123.529 
8) Dividendos Distribuídos (% s/lucro) Estatuto da empresa 25% 

9) Taxa de Juros Mensal (% a.m.) 

Aplicação de Curto Prazo Média do Mercado Financeiro 1,0% 

Empréstimos Média do Mercado Financeiro 4,0% 

1 O) Limites de Emgréstimos de Curto Prazo (%) 

% do Patrimônio Líquido Informação de Bancos que a empresa se relaciona 10,0% 

% do Faturamento Triformação de Bancos que a empresa se relaciona 50,0% 

11) Preço Médio do Algodão (R$) Notas Fiscais emitidas em 97 R$ 3,29 

, 12)Volume de Vendas (metro~ Relatórios de Faturamento 247.717 59.184 
QUADRO 5.1 - Dados Coletados da Empresa Claco. 
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V.2. Aplicação das Ferramentas em Planilha 

A planilha eletrônica é urriã das ferramentas mais utilizadas para o estudo 

de modelos financeiros, pela sua simplicidade, flexibilidade e capacidade de 

executar funções estatísticas. Pela formulação de um modelo matemático, é 

possível, se alterando os parâmetros, examinar o efeito destas alterações nos 

resultados da empresa. 

O objetivo da ferramenta de análise de cenários é permitir a atribuição de 

valores aos parâmetros de forma flexível, e criando cenários que representem 

valores de um conjunto de variáveis a serem considerados. O QUADRO 5.2 

mostra a área de entrada de dados da planilha. 
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FORNECEDOR 
11 Pre~;o da Matéria-Prima 

Fio (R$/Kg) R$ 4,56 
Material para tingimento/acabamento (R$/Kg) R$ 0,19 

21 Prazo Médio do Paaamento de Compras 59 dias 
EMPRESA 
ÁREA DE ENGENHARIA DE PRODUTOS 
31 Matéria-Prima a Consumir (cam11osi~;ão do 11roduto} 

Fio (Kg/m) 0,193 
Material para tingimento/acabamento 1,000 

ÁREA DE PRODUÇÃO 
41 Uso de Máguinas/lnstala~;ões 

Capacidade do Recurso Restrição (Tear) 411.857 metros/mês 
51 Ciclo 011eracional Prazos Médios ldiasl 

Prods em Prods. 
Matéria Prima Elaboração Acabados 

10 I 28 I 15 

61 Outros Custos de Fabrica~;ão Semi-
Variáveis (por Variáveis (por Fixos 

metro} cada x Estruturais 
metrosl 

R$ 0,005 R$ 3.586,777 R$271.092,282 
ÁREA DE ESTRUTURA DE APOIO ADMINISTRATIVO 
71 Des11esas Administrativas e de Vendas Semi-

Variáveis (por Variáveis (por Fixos 
metro} cada x Estruturais 

metros} 
R$ 0,07 R$ 1.616,07 R$ 123.528,83 

ÁREA FINANCEIRA 
81 Dividendos Distribuídos(% s/lucrol 25% 
91 Taxa de Juros Mensal 
Aplicação de curto Prazo 1,0% 
Empréstimos 4,0% 
101 Limites de Eml!réstimos de Curto Prazo 
%do Patrimônio Líquido 10,0% 
% do Faturamento 50,0% 

MERCADO 
11! Pre!(O Médio Anual R$ 3,29 

12! Volume de Vendas Esperado 

Média de 97 247.717 
Jan/Jun 250.000 
A partir de julho 322.998 
131 Prazo Médio Recebimento- dias 63 dias 

QUADRO 5.2 - Planilha - Entrada de Dados do Modelo 
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V.2.1. Análise de Cenários 

Para fins de aplicação do modelo em planilha, foram projetados os dados 

mensais do período de jan a dez/98. O objetivo da análise de cenário foi estudar 

o impacto de vários patamares de vendas no nível de tesouraria. Considerou-se 

um nível de vendas constante de janeiro a junho de 98 de 250.000 e as vendas 

a partir de julho/98 variando para o nível de 250.000 até 600.000 metros, 

conforme mostra a TABELA 5.1. 

TABELA 5.1 -Análise de Cenário· Resultado de Volume de Vendas X Saldos de 
Tesouraria 

.. ··, ;' 

Nota-se que um nível de vendas de 400.000 já provoca um saldo de 

tesouraria menor do que o limíte admitido no mês de julho. Assim, neste caso, a 

restrição não está na capacidade física de produção de 400.000 metros e sim no 

nível de tesouraria insuficiente a partir de um determinado volume de 
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produção. Deve-se buscar saber qual é este nível máximo de vendas para que a 

tesouraria não fique abaixo do permitido, o que é possível de se responder 

usando a ferramenta solver. 

V.2.2. Pesquisa Operacional (Solver) 

A ferramenta Solver70 permite determinar os valores máximo ou mínimo 

de uma célula (função objetivo) , alterando outras variáveis , levando em conta 

que se precisa satisfazer certos requisitos mínimos (restrições). No caso, se 

procura saber qual o nível máximo de vendas a partir de julho que otimiza o nível de 

faturamento, dado que se deve observar os limites de capacidade de produção 

(gargalo) e o nível mínimo de tesouraria. O nível máximo de vendas permitido é 

de 309.887 metros. 

70 o Microsoft Excel Solver usa o código de otimização não linear Genera/Jzed Reduced Gradient (GRG2) 
e, nos problemas lineares e de inteiros usa o método simplex com limites sobre as variáveis. 
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Até este momento se está admitindo alteração apenas da variável nível de 

vendas, mantendo-se constantes os demais parâmetros. O uso de simulação 

permite que se alterem alguns parâmetros e se estude o impacto destas 

variações no resultado. 

V.2.3. Simulação 

Uma planilha de simulação se caracteriza por apresentar uma interação 

entre os elementos do sistema, e incluir um ou mais elementos probabilísticos, 

caracterizando o risco, conforme detalhado no APÊNDICE B. O processo de 

simulação de Monte Carlo, usando software Crystal Ball, consta dos seguintes 

passos71 : 

iij Desenvolvimento da planilha 
iii Definição das variáveis probabilísticas de entrada (células "suposições") 
iii Definição das células das variáveis de saida (células de "previsão") 
iij Fixação do número de interaçõesjrepeticões 
iii Interpretação dos resultados 

As variáveis probabilísticas de entrada do modelo (ou células assumptions) 

são: 

Variável Média Desvio-Padrão 
Volume de Vendas a partir de julho 247.417 59.184 
Prazo médio de pagamento de compras 59,2 8,9 
Prazo médio de estocagem de matéria-prima 9,8 5,4 
Prazo médio de estocagem de produtos em elaboração 27,8 7,5 
Prazo médio de estocagem de produtos acabados 14,5 3,5 
Prazo médio de recebimento de vendas 63,3 8,9 

A partir da simulação realizada com 1.000 "rodadas", são projetadas os 

saldos de tesouraria(T) dos meses de julho a setembro. Os Relatórios de 

Simulação a seguir (páginas 113 a 116) mostram as distribuições de 

probabilidade das variáveis de entrada (assumptions), bem como as dos saldos 

de tesouraria (1) deste período iforecasts). 

71 EVANS, J.R e OLSON,D.L., lntroduction to Simulation and Risl< Analysis, Ed. Prentice Hall, 1998. Pág. 
81 
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Conforme mencionado, a restrição financeira é determinada por 50% do 

faturamento ou 10% do Patrimônio Líquido, o que for atingido primeiramente. 

No caso, o faturamento médio é de$ 815 mil e o patrimônio líquido de cerca de 

$5.000 mil, o que leva a um limite de empréstimo máximo de aproximadamente 

$407 miL 

Os relatôrios das páginas 159 a 162 (Apêndice D) mostram algumas 

medidas estatísticas e as distribuições de probabilidade dos saldos de tesouraria 

(T) nos meses de julho, agosto e setembro. As médias projetadas neste período 

são (R$ 219.552), (R$ 190.539) e (175.652), respectivamente. Pela análise das 

distribuições72, existe uma probabilidade de cerca de 5%, de ocorrer um saldo de 

tesouraria abaixo do limite de empréstimo permitido de $407 miL 

V.3. Resumo dos Resultados Obtidos 

De acordo com a TOC a restrição física da Ciaco está no recurso tear, 

com a capacidade produtiva de cerca de 411 mil metros de algodão. Foram ~s 

seguintes os resultados obtidos pela aplicação dos métodos abordados: 

Técnica aplicada 

Análise de 

Cenários 

Pesquisa 

Operacional 

(Solver) 

Simulação de 

MonteCarlo 

Resultados obtidos 

Um nível de produção de 400 mil metros de algodão em julho e setembro, e 350 I 
m1l metros em agosto, Já provoca um saldo de tesourana menor do que o I 
linute adm1hdo. J 
O volume máximo de vendas, a partir de julho, que otimizaria o foh~ramento, I 
observados os limites de capacidade de produção (restrição fsica) e o mínimo de I 
tesouraria (restrição financeira), é de 309.887 metros. I 
Considerados os parâmetros atuais 

(variabilidade) do volume de vendas e 

probabilidade de cerca de 5% de ocorrer 

permitido. 

de média e desvio-padrão I 
prazos opefacionais, existe uma I 
um saldo de tesouraria abaixo do 

72 Esta informação pode ser melhor visualizada na observação dos valores a cada faixa de percentil. 
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CAPÍTULO VI. RESUMO E CONCLUSÕES 

A Teoria das Restrições(TOC) parte do pressuposto de que a meta de qualquer 

empresa é ganhar dinheiro hoje e sempre, sendo uma restrição qualquer obstámlo que 

limita o melhor desempenho do sistema em direção à meta. Por ser o fator que determina 

o desempenho de todo o sistema, de acordo com a TOC, as empresas conseguem 

melhorar continuamente seu desempenho quando identificam e buscam forma de 

otimizar o uso da restrição e/ ou elevar a sua capacidade. Como conseqüência, 

aumentam o seu nível de vendas e a sua capacidade de gerar lucro. 

No entanto, este aumento das vendas gera um aumento no faturamento e no 

lucro, mas cria também novas necessidades financeiras, decorrentes do 

investimento em capital de giro, para manter este nível de atividade. Isto porque 

maiores vendas implicam em maíores níveis de estoques e de financiamento aos 

clientes. Assim, o objetivo inícial do trabalho foi contribuir com a TOC no sentido 

de responder à pergunta: "o que limita o nível de atividade é apenas a capacidade física 

dos rewrsos?" Em outras palavras, "as restrições físicas (de produção) são as únicas que 

existem na empresa ou podem existir restrições financeiras ou de caixa?". 

A teoria considera aínda que o fluxo de caixa é uma condição necessária 

para se alcançar a meta. No entanto, será que não existe a necessidade de que o sistema 

de informações da TOC tenha uma medida de liquidez ou "caixa"? Com isso, um outro 

objetivo do trabalho foi examinar a possibilidade de se identificar e medir a 

"restrição financeira" da empresa, decorrente da sua falta de recursos financeiros, 

tomando por base os conceitos da Metodologia Fleuriet 

Tal modelo estuda a empresa como um todo, especialmente da ótica 

financeira da liquidez, fornecendo uma visão sistêmica do impacto das diversas 

áreas de decisão na empresa e de suas interações. Leva em conta que os prazos 

operacionais (compra, venda e produçãojestocagem) da empresa e o seu volume 
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~CAPÍTULO VI. RESUMO E CONCLUSÕES 

de vendas determinam o nível de investimento em capital de giro e 

consequentemente de "caixa" ou de Tesouraria (T). 

Este trabalho propôs o uso desta variável Tesouraria (T) como uma medida 

da ''restrição financeira" da empresa, decorrente da sua falta de recursos 

financeiros para atingir continuamente sua meta de ganhar dinheiro. Para tanto, foi 

elaborado um Modelo de Análise e Gerenciamento da Liquidez, a partir dos 

conceitos da Teoria das Restrições e da Metodologia Fleuriet. Foi então aplicado na 

Empresa "Ciaco", a partir das informações levantadas de 1997, projetando-se os 

dados para o ano de 1998, supondo-se uma variação "brusca" no nível de 

atividade a partir de julho/98. 

Levando-se em conta os conceito da TOC, a restrição física da Ciaco está na 

capacidade produtiva dos teares, que podem chegar a fabricar cerca de 411 mil 

metros de tecido por mês. No entanto, uma elevação no nível de produção para 

400 mil metros a partir de julho já provocaria um saldo de tesouraria menor do gue 

o limite admitido. Na verdade, o nível máximo de atividade que pode ser admitido 

a partir de julho, considerado o limite de empréstimos de curto prazo, é de cerca 

de 309 mil metros. 

Foi observado ainda que, partindo dos parâmetros atuais de média e 

variabilidade do volume de vendas e prazos, existe uma probabilidade de cerca de 

5% de ocorrer um saldo de tesouraria abaixo do permitido. 

Desta forma, uma restrição de capacidade produtiva não é o úníco fator que 

limita o crescimento do potencial de ganhar dinheiro de uma empresa. Uma forte 

expansão do volume de vendas, sem recursos suficientes para financiar este nível 

de atividade, pode levar a uma restrição financeira. 

A importância deste estudo se deve ao fato das empresas serem marcadas pela 

escassez de recursos financeiros, que pode vir a ser um fator limitativo de crescimento, o 
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~CAPÍTULO VI. RESUMO E CONCLUSÕES 

que leva à necessidade de se estudar o problema de" caixa" como uma restrição ao 

seu crescimento e à sua própria sobrevivência. 

Assim, vale salientar que este estudo se aplica a mercados onde exista uma 

escassez de crédito a curto prazo, como é o caso brasileiro, reduzindo sua 

relevância em uma realidade onde o crédito seja abundante. Deve ser levado em 

conta ainda o seu enfoque nas empresas industriais, que se caracterizam por ciclo 

financeiro positivo. 

Há necessidade, pois, de novos estudos nesse campo de pesquisa, 

especialmente na sua aplicação à empresas comerciais e de serviços, bem como na 

visão da empresa corno urna carteira de negócios, com vários ciclos operacionais, e 

com seus produtos em várias fases de "maturidade" dentro do seus ciclos de vida. 

Um outro exemplo seria quanto ao nível e a taxa de crescimento da lucratividade 

de uma empresa, de forma a financiar-se usando corno fonte apenas o seu lucro 

retido, sem a necessidade de buscar outros recursos para expansão. 

Enfim, este trabalho propôs uma ampliação do modelo de processo decisório com 

base na TOC atualmente existente, usando conceitos da Metodologia Fleuriet de 

análise financeira, aliando e conciliando abordagens financeira e de produção. 

------------------~~~~~~~~~~~~-----------------)))
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APÊNDICE A - CÁLCULOS AUXILIARES - IMPACTO DOS 
PRAZOS DE RECEBIMENTO, PAGAMENTO E PRODUÇÃO 

Neste apêndice serão detalhados os cálculos auxiliares adotados no 

modelo, para tratamento dos prazos de recebimento, pagamento e produção. 

Estes prazos praticados pela empresa são informados em quantidade de dias, e 

usados com o objetivo de responder às seguintes questões : 

.í "o quanto se deve produzir em um determinado mês, em função do volume 

de vendas dos vários meses? "; ou 

.í "qual o valor que se espera receber dos clientes em um determinado mês, em 

função do fah1ramento ao longo do tempo? ";ou ainda, 

.í "o quanto deve ser f!EgQ aos fornecedores em um período, em função do que 

se comprou anteriormente" . 

. Para tanto, o modelo traduz o prazo informado em percentuais a serem 

aplicados nos diversos valores. Ou seja, o prazo de produção é transformado 

em percentual a se produzir a cada mês, referente a vendas dos diversos 

períodos. A TABELA A.l. exemplifica o cálculo de alguns percentuais em 

função do prazo. 
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--}APÊNDICE A- CÁLCULO_S AUXILIARES- IMPACTO DOS PRAZOS DE RECEBIMENTO, 
PAGAMENTO EPRODUÇAO 

TABELA A.1- Percentual do valor no Mês em Função dos Valores dos Outros Meses 
I - Produção em função dos Valores de Vendas 

Percentual a ser produzido no mês em função do que se 
pretende vender em: 

Prazo 
Este mês Mês seguinte 

Daqui a 2 Daqui a 3 
Produção meses meses 

(dias) o 1 2 3 
o 100% 0% 0% 0% 

10 67% 33% 0% 0% 
15 50% 50% 0% 0% 
20 33% 67% 0% 0% 
30 0% 100% 0% 0% 
40 0% 67% 33% 0% 
45 0% 50% 50% 0% 
60 0% 0% 100% ao/o 
90 0% 0% 0% 100% 

11 - Recebimento em função dos Valores de Vendas 
Percentual a ser recebido no mês em função do que se vendeu 

em: 
Prazo de Três meses Dois meses Mês Anterior Este mês 

Recebimento atrãs atrãs 
(dias) -3 -2 -1 o 

o 0% 0% 0% 100% 

10 0% 0% 33% 67% 

15 0% 0% 50% 50% 
20 O% 0% 67% 33% 

30 0% 0% 100% 0% 

40 0% 33% 67% 0% 

45 0% 50% 50% 0% 

60 0% 100% 0% 0% 

90 100% 0% 0% 0% 

111 -Pagamento em função dos Valores de Compras 
Percentual a ser pago no mês em função do que se comprou 

em: 
Prazo de Três meses .Dois meses Mês Anterior Este mês 

Pagamento atrãs atrãs 
(dias) -3 -2 -1 o 

o 0% 0% 0% 100% 

10 0% 0% 33% 67% 

15 0% 0% 50% 50% 

20 0% 0% 67% 33% 

30 0% 0% 100% 0% 

40 0% 33% 67% O% 

45 0% 50% 50% 0% 
60 0% 100% 0% 0% 

90 100% 0% 0% 0% 
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Ç-APÊNDICE A- CÁLCULOS AUXILIARES- IMPACTO DOS PRAZOS DE RECEBIMENTO - , 
PAGAMENTO EPRODUÇAO 

A primeira parte da tabe_!a exemplifica os cálculos dos percentuais de 

produçao, a cada mês, em funçao das vendas futuras. A produçao se dá antes da 

venda, e se deve calcular o quanto produzir no mês corrente (mês O) em funçao 

do que se vai vender no mês de referência (atual(O), mês seguinte(l), daqui a 

dois meses(2), etc). Se, por exemplo, for informado um prazo de produçao de 30 

dias, calcula-se que se está produzindo no mês corrente 100% do que se vai 

vender no mês seguinte. 

A segunda parte apresenta um exemplo do cálculo dos percentuais de 

recebimento de clientes, a cada mês, em funçao das vendas passadas. O 

recebimento se dá depois da venda, e se deve calcular o quanto receber no mês 

corrente (mês O) em funçao do que se vendeu no mês de referência (atual(O), mês 

anterior(-1), dois meses atrás(-2), etc). Se, por exemplo, for informado um prazo 

de recebimento de 15 dias, calcula-se que se está recebendo no mês corrente 50% 

doque se vendeu no próprio mês, e 50% da venda do mês anterior. 

Da mesma forma, a terceira parte apresenta um exemplo do cálculo dos 

percentuais de pagamento de contas a cada mês em funçao das compras 

passadas. O pagamento se dá depois da compra, e se deve calcular o quanto 

pagar no mês corrente (mês O) em funçao do que se comprou no mês de 

referência (atual(O), mês anterior(-1), dois meses atrás(-2), etc). Se, por exemplo, 

for informado um prazo de pagamento de 45 dias, calcula-se que se está 

pagando no mês corrente 50% do que se comprou no mês anterior, e 50% da 

compra de dois meses atrás. 
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APÊNDICE B SIMULAÇÃO TEORIA E PRÁTICA 

De um modo geral, simulação é um processo de construir um modelo 

matemático lógico de uma abstração de um sistema, e realizar várias 

experimentações, visando compreender e explicar o seu comportamento_73 A 

partir das entradas das variáveis de decisões ou estratégias, são gerados os 

resultados ou medidas de desempenho, a saída de dados, como mostra a 

estrutura dos modelos de simulação na FIGURA B.1. 

Entrada de Dados I Saída de Dados 

Variáveis de Resultados ou 
decisões/Estratégias e q Modelo de q Medidas de 
Variáveis Ambientais Simulação Desempenho 

FIGURA B.1.- Estrutura dos Modelos de Simulação 

O processo de simulação, de uma forma genérica, consta dos seguintes 

passos74: 

ü Desenvolvimento do modelo conceitual do sistema, que consiste em entendê
lo e defini-lo, identificando suas principais variáveis de entrada e saida e a 
relação lógica dos dados; 

ü Construção do modelo de simulação, através do desenvolvimento das 
equações/fórmulas, coleta dos dados neçessanos, determinação da 
variação de probabilidade das variáveis incertas e construção do formato 
dos dados; 

ü Verificação e Validação do modelo: Verificação refere-se a assegurar que o 
modelo está sem erros lógicos, enquanto validar é assegurar que se trata 
de uma boa representação da realidade; 

ü Projeção da experiência usando o modelo: Determinação do valor das 
variáveis controláveis a serem estudadas; 

ü Execução da simulação e análise dos resultados. 

73 EVANS, J.R. e OLSON,O.L., lntroduction to Simulation and Risk Analysis, Ed. Prentice H ali, 1998. Pág. 2 
74 EVANS, J.R. e OLSON,O.l., lntroduction to Simulation and Risk Anafysis, Ed. Prentice Hall, 1998. Pág. 10 
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<>APÊNDICE B- SIMULAÇÃO: TEORIA E PRÁTICA 

Simulação de Monte Garfo 

A simulação de Monte Carla trata de uma forma especial as variáveis de 

entrada de dados que têm valores incertos, possibilitando caracterizar esta 

incerteza através de um conjunto de valores prováveis ou da sua distribuição de 

probabilidade de ocorrência. Desta forma, tem como propósito estimar a 

distribuição de freqüência de alguma(s) variável(is) de saída que depende(m) de 

alguma(s) variável(is) probabilística(s) de entrada. 

Esta forma, deve ser possível se quantificar a incerteza destas variáveis 

de entrada, que caracterizam a incerteza gerando as distr.ibuições de freqüência 

usadas como fonte para gerar as distribuições das variáveis de saída. 

Ferramenta Auxiliar de Simulação- O Software Crystal Ball 

O desenvolvimento das planilhas eletrônicas facilitou a aplicação de 

simulações em situações financeiras. No entanto, executar uma simulação de 

Monte Carla em planilhas pode ser uma tarefa limitada, especialmente quanto à 

quantidade e qualidade dos dados de resultado. 

Para facilitar esta tarefa, o Crystal Ball automatizao processo da simulação 

de Monte Carlo, através da aplicação de um conjunto de valores ou uma 

distribuição de probabilidade para cada variável. O software gera valores 

randômicos para estas variáveis, recalculando o modelo milhares de vezes, 

mostrando graficamente os resultados. 

Selecionadas as células de "suposições", o Crystal/ Ba/1 permite que se 

selecione a distribuição de probabilidade apropriada para cada variáveF5. A 

seguir são definidas as células de "previsão", os resultados a serem simulados. 

75 Que pode ser uma distribuição normal, poisson, binomial, lognormal, exponencial, dentre outras 
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<>APÊNDICE B- SIMULAÇÃO: TEORIA E PRÃTICA 

Escolhida a opção de "rodar", a simulação é repetida milhares de vezes, e o 

resultado é mostrado através de uma distribuição de probabilidade. 

O processo de simulação de Monte Carla usando Crystal Ball consta dos 

seguintes passos7<': 

ü Desenvolvimento da planilha; 
ü Definição das va:riáveis probabilísticas de entrada (células "suposições"); 
ü Defmição das células das va:riáveis de saida (células de "previsão"); 
ü Fixação do número de interaçõesjrepeticões; 
ü Interpretação dos resultados. 

Para ilustrar o uso de planilhas e do Crystal Ball em simulação, será usado 

um modelo financeiro de cálculo do resultado de três anos. Os dados de entrada 

("suposições") são a quantidade vendidas, o preço e os gastos fixos e variáveis. 

Os dados de saída são a receita de venda e os custos e despesas que _geram o 

resultado do período e acumulado. A FIGURA 8.2 mostra os valores e as 

fórmulas do modelo financeiro. 

76 EVANS, J.R. e OLSON,D.L, /ntroduction to Simufation and Risk Ana/ysis, Ed. Prentice Hall, 1998. Pág. 
81 
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FIGURA 8.2- Exemplo - Modelo Financeiro - Valores e Fórmulas 

l!\Hl!'l~l~\!j)lt<.l .:OIQ I:J6j}() 
""!J~·~i:ttei' ·f:atir:·-~ ~C:Fei'Y~as--;;l·-'~1.!1- Ai!.t(lb·.· -- . . .. . ..•. --~-!~li{f 

""" • " • N f-~--·-~ ft_'ª ffil!l:;.-~'.ll··':l"~L~~:~---~.;;;:" .. - , . 
;o ~ llõl, -~-, ..• • ~··1a -o.:-, . · : ,.,~ "'"· ~~ iL_~,~~: 100% :)q!J' · · · ., 

... SAlDA DE DADOS 
:'Vendas 

Custos 
R$480.067.50 

.77 
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O próximo passo é definir as distribuições de probabilidade para as 

variáveis de entrada probabilísticas (células de suposições) . Partindo do 

pressuposto que se tem uma entrada que seja variável probabilística, a 

definição da sua distribuiçao de probabilidade está mostrada a seguir na 

FIGURA B.3 

FIGURA 8.3. • Exemplo· Distribuição da Variável de Entrada Probabilistica 

Assumption: Ano 1 Cell:. C4 

Normal dislribution with pararnelleri~~;.;::_--~~--1 
Mean 15.000 
Standard Dev. 1.500 

. . . . . . . : ' . 

· Selected. range is from -lnfinity t~ +J;:.~nity 
Mean value in simulatioh was 15.022 

o!Assumptions 

Definida a distribuição da variável de entrada, o próximo passo é definir 

as células de saída sobre as quais se tem interesse de análise, ou as chamadas 

"células de previsão", que no caso é o valor acumulado do resultado dos 3 anos. 

A seguir é fixado o número de repetições ou iterações da simulação, que no caso 

foi escolhida a quantidade de 1.000. 
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~APÊNDICE B- SIMULAÇÃO: TEORIA E PRÃTICA 

A partir daí roda-se a simulação, que gera informações sobre as variáveis 

de saída a serem analisadas. No exemplo, o crystal ba/1 emitiu o relatório sobre o 

resultado acumulado, mostrado a seguir na figura B.4. 

Crvstal U.all Repo.t · 
SimUI.at:iOn.~taited on;2416138:~·16:26)J5 ·.: 

· Simul~$t~edon2416fflaH6:2~09 

Oi:$play Range~ lrom.lO.OOO.to-20.000. 
Entre Renge ís·from 9.303 ~a_19._389' _.· . 
. ~fter l.OOOT1i<ili. the Std Etrorof the.MeM is 49-· 

Statmic~: ~ 

. Tri.als
~ . .., 
Median
Mode· 
Sl.:ndard Oeviafun. 
v&iance; 
sk~~--

Kurtom 
C~f. oi V-.Yiabiity. 
Range-Minimurn 
Range loÍ.ilximum 

A~Widlh 
Mean Std· Error 

100l 
15.022' 
15.(Jô5 

}.560 

Z43Z747 

·0.12 
3.00. 

cu o· 
9.303 

19:.:HI_ 
. 10.086 

49.32 

·~ ? 
:.õ '" ~ .., 
o 

Q: -
.-: 

- .. Frequency Chill't" 1 Oo..tlier 

... 

------------;:-::-::::;;-::-=~~=:::-;:;;::-:::-;;:~;-;;:;;;:;;:;--------- 130 
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APIÍNDlCS C- SMPRSSA ClACO:COLSTA E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Dados Coleta dos da Empresa Ciaco 
----- . ----- --- . . . . I -- ------

Dado Forma de Coleta Média Desvio-Padrão 
·-· -=-:_.:_ __ . . . . ·-. ········-·-·-·-

1) Preço da Matéria-Prima (R~l 
1-:----------- -- . ------

Fio (R$/Kg) Pedidos dt: compras ef!tuados em 1997~ R$ 4,56 -- . ---- ------ . 

Material para tingimento/acabamento (R$/Kg) Pedidos de compras efetuados em 1997. R$ 0,19 
-·· ------- -- . -----··· 
2) Prazo Médio do Pagamento de Compras (dias) Pedidos de compras efetuados em 1997. 59,2 ~.~ .. ---- -- --------
3) Matéria-Prima a Consumir (quantidade/metro) ------------- -· ---- -- ··-- ---------· 

Fio (Kg/m) Composição do Produto da Fic/111 Técnica 0,193 
------·· ---- --------

Material para tingimento/acabamento Composição do Produto da Ficha Técnica 1,000 
----·-· 

4) Capacidade do Recurso Restrição (Tear) metros Calculado de acordo com o 11 batímento 11 do tecido 411.857 
.. --- - ---- ---·· 

5) Ciclo Operacional (Prazo Médio em dias) 
··-·--- ..... ·-···· --- - -· .. 

Matéria Prima MoPimcntaçiio de Matéria-Prima 9,8 4,2 
-----· ····-- I . -. -. 

Prods em Elaboração Movi men fação de Produ tos Fabricados 27,8 3,0 -- - -----------
Prods. Acabados Controle de Venda 14,5 2,3 ··- ... - .... . . 

6 e 7) Outros Custos de Fabricação (R$\ e Despesas Custos Despes~s 
- ------ - ---

_ Va!iáv_eis (por metro) Tratamento Estall'stico dos Dados Contábeis R$ 0,005 R$ O, 13 . ---. ---··· ----·-'. 
Semi-Variáveis Tratamento Esta!J'stico dos Dados Contábeis R$ 3.586,78 R$ 1.616,07 ---- ----- ----- ~--------

Tamanho do Lote de Variabilidade Tratamento Estall'stico dos Dados Con tábeís 20.000 50.000 ... .. 
Fixos Estruturais Tratamento Estatislico dos Dados Contábeis R$ 275.503,57 R$ 128.126,55 

.... -- ····-·· ·-
8) Dividendos Dlstribuid~s (% sllucro) Estatuto da empresa 25% 

.... -- ··-····-------
9) Taxa de Juros Mensal (% a.m.) ---- - - -----~-- -

Aplicação de Curto Prazo Média do Mercado Finauceiro 1,0% ---- .. ... . ·---
Empréstimos Média do Mercado Finmzcciro 4,0% 

--------- --·--- --------
1 O} Limites de Empréstimos de Curto Prazo(%) 

1Õ]% 
----

lnj~rnwpi"o de Baucos que a empresa se rclacioua 
-- . I .. ----------·--

% do Patrimônio Liquido 

%do Faturamento Informaçã"o de Bancos que a empresa se relaciona 50,0% ---=-=~ __ L __ ~===-~-11) Preço Médio do Algodão (R$) Notas Fiscais emitidas em 97 R$ 3,29 
. --------------· 

Relatórios de Faturamento _Sl Volurll_E!de Vendas (metros) 247.717 59.184 
l-Notas Fiscais emitidas em 97 

. -~-- ------ ·--·--.-- ·--
13) Prazo Médio Recebimento (dias) 63,3 4,4 

- --- -

Joaníliu N<.'ide de Sült•s Cin-EAESP-FGV 131 



APÊNDICE C- EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Preço Médio da Matéria-Prima Fio ~--_____ 
---- ----

• R$ 4,81 i 
i R$ 6,04 i I 

I 
i 

L R$ 4,18 I ; 

R$ 4,99 1 i ' I 
RS 5,91 i i 

---~-:_R$ 4,25 1 
i 

' ---
-R$ 2,80-

R$ 3,81 ! I 
I 

_ RS 4,84 : METODOLOGIA DE ! R$ 4,83 1 

! R$ 4,48 I COLETA 
r Rs 3,91 i Carresponde ao preço 
i R$ 5,24 médio do fio algod1io (o 
i R$ 4,18 tecido é 100% algodão), 
i R$ 5,51 i 

calculado semanalmente i R$ 4,27 
i R$ 4,46 durante o ano de 97. 
I R$ 6,12 I 
I R$ 4,40 
i R$ 3,94 
I R$ 4,28 I 
I R$ 3,35 I I I 

' I R$ 5,17 I I 
i R$ 5,99 I I I 

i R$ 4,78 I I I 

i R$ 3,45 ' i 
i R$ 5,45 I I 
I R$ 3,51 i 
i R$ 4,49- i I i 

' 
I R$ 4,32 I I 
! R$ 4,66 I ' I 
i R$ 5,41 I I I 
I R$ 4,01 I i 
! R$ 4,27 i 

' 
! R$ 3,52 ' I I 
:R$ 4.431 I i I 
i R$ 5,41 I _l I I ' i R$ 4,35 i l I I 

I 

I R$ 4,75 I i I 
i R$ 4,41 I i 
I R$ 4,64 I I ! 
I R$ 4,01 I I 
I R$ 5,47 I I 
I R$ 4,71 I I I 
I R$ 4,98 I 
I R$ 3,76 I I ' ! R$ 3,92 ' I 

i R$ 4,39 I I 
I R$ 3,95 I 1 I I 

' 
i R$ 4,78 I I I I 
i R$ 4,30 i I I ' f 
i R$ 5,01 i i I i 

MEDIA i R$ 4,56 i I i i 
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Preço Médio da Matéria-Prima_ para Acabamento 
R$0,191 i ; 

I 

R$0,192 I i i 

' R$0,191 I I ' ' I 
R$ 0,182 I I i 

I 

R$_(!, 177 _· ' --
R$0,194! METODOLOGIA DE 
R$0,185: 

COLETA 
R$ 0,193 · 
~o. 187_[ ______ A matéria-prima pam 

R$0,204 ! acabamento é composta de mais 
R$0,173! de trinta tipos de produtos 
R$0,209 químicos, tais como ácidos, 
RS O, 191 I 
R$0,196 I soda cáustica, remazol, uréia, 
R$0,184 i dentre outros. O preço médio 
R$0,192 I foi calculado tomando por base 
R$0,182 os vários preços ponderados 
R$ O, 181 

pela receita contida na ficha R$ O, 169 
R$0,184 técnica do produ to, para 
R$0,192 I tingimento do algodão, 
R$ 0,189 I calculada semanalmente 
R$0,198 I dumnte o ano de 97. 
R$ 0,197 I 

R$0,180 I 
R$0,206' i i i 
R$0,182 I I I 

I 
R$0,188 I I 
R$0,184 i i I I 
R$0,1891 I I I 
R$0,197 I I I I 
R$0,1841 I I 
R$0,177 I I I I 
R$0,178 I ! ! I I 
R$0,193 I I I I ! ' ' 
R$0,203 I I I I 
R$0,179 I I I i I ' I 
R$0,190 I ' ' ' I I I 
R$ 0,194 I I I I 
R$0,1991 .1 I I 
R$0,199 I I I 
R$ O, 182 I i I 

R$0,180 I I I ' 
R$ 0,179 I .1 I I 
R$ 0,178 I I I I I 
R$ 0,199 I I I I I 
R$0,1931 I ! I 
R$0,198 I .1 '· I 
R$0,1771 I i I 
R$0,1901 I ' I I 
R$0,1841 I I ! I 
R$0,1881 ! : i 
R$0,189 I MEDIA 

' 
! I I 
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Prazos_ de Colllpra_~a Maté!i_'!-P~~-a_ ____ 
--- - -- ·-- -- -- ---- -

59 
i 63 i ' 

' 59! METODOLOGIA DE ! 
i 55 : COLETA 

56 . 
A informação de JlYllZO de 65 i 

! 60 ! compra foi extraída dos 
--

' 57 ; __ ,.. pedidos de compra das 
65 i várias mat&ias-primas, 

! 54 i 
mlwlada semanalmente ; 57! 

I 64 i durante o ano de 97. 

54 i 
I 60 
' 54 I 
i 54 

I 62 I 
61 I 
59 I 
64 I 
63 I 

I 57 1 

I 54 I I I 
' ' 

65_1_ ' I 
63_1_ I I 

i 64 I I 
' 64 i I I 

. i 62 1 I 
I 56 I I 
I 56_1_ ' I 

57_1_ I 
I 58 I I 
I 61 ! 
I 55 ! ! 

61 I 
64 I 

' 61 I 
I 61 I ' I 
' 64 ' I I 

64 I I 
60 I 
54 I I 

I 57 1 I 
59 I I 
56 i I 

I 55 I 
I 56 I 

60 I I 

I 60 I I 
55 I ' I ' 

I 60 ' i 
I 58 i I 

Média 59,2 . i I 
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APÊNDICE C· EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Cá.lcu!_o da Capa.cidade do Recurso Restrição-T~~-----.. [____ [ ---~ ____ _ 
I) Cálculo do tempo di;=;ponive! ~- . ·~ .E______ ==:~ 

CADA MAQUINA __ _:____ __ _________ __ ----
1--- 3 turnos --------- -------
~----,.t----;j-3,3333333 hrs/sem.turno --- ________________ _ _ ___ _ 

. ,------... I 1--------' - -----1 '- ------r _,_.,_ ... .!:__. r-- r--

,-;;-lrl;,../,.;,Á~-- r- r- --------------r-------. r---------- --- [ _____ -
----- ·------

ou 1111111111, 1 __ _ -~~~----
33.122,71 min/mês méd 

IT) CálcÜio dacãpacidade dos teares I _-----r------ --.. -----~ 
T -----r-- ----

"teares I Batlmin - teórica ili teórica estimada 
·-------1~ ---- ------- --·------

RPM/má_q. Batlmês,máq No.Máq. _ .§atlmês.grupo Eflc. Bru~ Ba_timês.g_rtJJ)_o 
MAV 200 6.624.542 24 158.989.008 80,00% 127.191.206 
TEIMA----~õ---s:-962.088----;w- 238.483.512 80,00% 190.786.810 1------
RSL 180 5.962.088 ---~ 95.393.405 80,00% 76.314.724 
~~EIRO KIT 160 5.299.634 32 169.5~8.275 80,00% 135.670.620 I 
M-3 L)_ 150 4.968.407 48 238.483.512 80,00% 190.786.810 
Sommet I 7501 24.842.033 I OI - I 85,00%1 I I 
TOTAL I I 53.658.790 I 1601 900.937.7121 80,00%1 720.750.170 

Batidas por metro de algodão 
C~acidade mensal de "tecer" algodão 

1.750 
411.857,24 !metros 
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Prazos do Eshl<J~~-~e Matéria-Pri~a 
. - -- --- ------ - -- - - - .. - ·-

19 
; 6 
' 11 : METODOLOGIA DE I 

--' 6! COLETA I 
15 

A informação de prazo de 10 
--- ------- _ __,_____ 

matéria-prima foi --
71 
7 extraída de uma amostra 
5' da movimentação de 

14 -
material, calculada ------

7! I 
semanalmente durante o ! 10 l 

I 10 I ano de 97. 
I 61 

I 

I 4[ 
I 5[ 
I 14 I 
I 51 
I 21 
L 21 
I 91 
I 14 I 

6! I 
15 I _I 
61 I 

I 81 I 
' 91 ' I I 

71 I I 
51 I 

13 I I 
I 10 I I 
I 14 I I I 
I 91 I 

91 I I 
I 

' 10 I I I 

18 I I I 
I 

81 I ! 
I 1 o I I I 
I 11 I I I 

' 
_i 5j i i 
I 14 I I I ' 
I 15l I I 
I 14 I I 
I 91 I 

' 
I 51 I 

11 I I ! I 
13 I I 

15 I I I 
I 14 I I I 
I I 

I 91 I I 
I 14 i i I 
I 81 i I 

Média I 9,8 i ' _J _____ I 

Desvio-Padrão ! 4,2 I I I I 
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Prazos do Estoque de Produtos em Elaboraçao 
. ·- --- - ·--· - -·-· ----------- -- ------- . "'- ------ - .. - - ~ 

29 
! 24: ' ; 

' 27 METODOLOGIA DE I 
I 29 i I COLETA 
I 32 ! 1-------. 

24: A informação de prazo de 
--- produtos em elaboração ~-I 24 I 

I 24: foi extraida de mnn 
I 

~- amostra da movimentnçiio ------ ------- ----~ 

; 29 i 
de produ tos fabrimdos, ' 

i 33 I 
i 27 i calwlada semanalmente 

I 29 1 durante o ano de 97. 
I 28 i 
I 32 I 

28 
28 
23 
32 I 
32 I 
27 I 
28 I 
33 I I I 
21 I I ! 
23 1 i 
26 i I 

I 25J 
I 

I 
33_1 I 

I 23 i I 
32 
28 

I 26 I 
I 26 I ! I 

30_1 
I 32 I I i 

32 I I 
30 1 I 

I 26 I I 
23 I 
29 i i i 
31 1 

28 I I I 
31 
26 I I 
30 I I 

I 28 I I I 
25_1 I I 

' 
I 24 I 

I 30 1 I I 

i 26_1 I 
I 28 i : 

.i 25 : I i 
Média i 27,8 1 I 

Desvio-Padrão I 3,0 I I ! 
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_Pra~()~do_~to<pt~de Produtos Acabdos 
-- -----· - -------

15 
I 15 i ' ; 

I 12 : METODOLOGIA DE ' ---I 11 I COLETA ' 
i 13 ~ 

A informação de l'mzo de 
14 ' - - - -------

I produtos acabados foi ---
14 --

I 15 extraída de 1111/IZ amostra 
' 12 da movimentação de 

17 
produtos acabados, - ----·- ---

10 
17 cnlcu/ada semanalmente 
13 L durante o ano de 9 7. 

i 16 
15 ' 
11 I 
12 . 

12 
12 I 
13 
16 I 
16 _l 
15 I ' I I 
18 I 
15 : I I 

I 13 I I I 
I 13 I ' I 
I 15 i I I 
I 15J i 
I 17 i i 
i 16 I I I 
I 17 I I 
' 18 I 

I 10 i 
i 13 
I 171 

17 i I 
16 l I 

I 15 I 
i 17 . I 
I 17 _l ' I 
I 14 I I I 

17 I I I 
I 14 I _l I 

18 I I 
18 I I 
15 I 
11 _l 

: 17 i I 

' 11 l ' I I ' 
i 11 ' ' I 
I 15 i j I 

Média 14,5 : J I 
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OIJ~f_~ _Custos de _fabricação e Despesas 
Variável Semi-Variável Fixas Total 

---- - - - - --

Custos Industriais ' I 
Combustíveis 

----- --T Rs·------?s:-56 iR-s----:;-:-813,51iR$--T889Ji_ii_Í - -- -l - --R$ -

Embalagens R$ 1.360,91 ! R$ 151,21 i R$ - I R$ 1.512,13 : 
Encargos Sociais R$ - i R$ 2.803,13 I RS 37.353,25 I R$ 40.156,37 ! 
~gia R$ i R$ 13.477,46 I R$ 31.447,41 i R$ 44 924.88 · 

-- - -- ----

- -·- --
Leas1ng R$ - : R$ - , R$ 60.054,33 i R$ 60.054,33 : 

·--- - ---·-
~anutenção e conservação R$ R$ 2018,00 _R$ 10.006,00 I R$ 12.024,00 i -
Mão-de-obra direta R$ ! R$ 25.165,67 . R$ 78.147,78 ~ R$1 03 313,45 :-- ----

- . --
Mão-de-obra indireta , R$ - I R$ - i R$ 41.198,76 i R$ 41.198.76: 
Outros . R$ - ; R$ - . R$ 10.581,09 l R$ 10.581,09 I 
Transportes i R$ - I R$ 1.143,67 I R$ 4.901,43 I R$ 6.045.10 I 
TOTAL DOS CUSTOS I R$ 1.360 91 I R$ 44.834 71 R$ 275.503 57 I R$321.699 19 ! 
Outras lnforma(<.ões: I 
Volume fabricado I I R$ 250.000,00 I I 
Tamanho do Lote de Variabilidade I I R$ 2o.ooo,oo I ! 
Fórmula-Custos I R$ 0,01 ! R$ 3.586,78 I R$ 275.503,57 I i 

I 

I I I I 
Dese!lsas Administrativas I R~ - I R~ - ! R~ 94.581,39 I R~ 94.581,39 I 
Aluguéis I R$ - I R$ - I R$ 13.793,15 I R$ 13.793,15 1 

Encargos sociais I R$ - I R$ - I R$ 12.239,16 R$ 12.239,16 I 
Gastos gerais I R$ - R$ - I R$ 20.116,71 R$ 20.116,71 I 

Honorãrios da diretoria I R$ - R$ - I R$ 19.984,61 R$ 19.984,61 I I 
Outros I R$ - R$ - i R$ 7.526,78 I R$ 7.526,78 I 
Salários I R$ - R$ - ! R$ 18.262,60 R$ 18.262,60 I 
Seguros I R$ - R$ - I R$ 2.658,39 I R$ 2.658,39 ' 

! I I I ! ! 
Oes~sas com Vendas I RI33.341,0U.,Ri 8.080,35 R~ 33.545,16 R~ 74.966,53 I 
Comissões I R$17.581,03! R$ - R$ - R$ 17.581,03 i 
Encargos Sociais ! R$ - R$ - R$ 6.771,23 R$ 6.771,23 
Outros I R$ - R$ 1.183,00 R$ 3.548,99 R$ 4.731,99 
Propaganda R$ - R$ 1.642,17 R$ 3.284,34 R$ 4 926,51 

Salários R$ - I R$ - I R$ 11.536,40 I R$ 11.536.40 I I 
Transporte I R$15.760, 00 I R$ 4.629,47 I R$ 6.944,20 I R$ 27.333,67 I 
Viagens I R$ - I R$ 625,71 I R$ 1.459, 99 I R$ 2.085,70 I I 

I I I I 
TOTAL DESPESAS I R$33.341 03 I RS 8.080 35 I RS 128.126 55 R$169.547 92 I ! 
Outr~s Informações: I I I Rl491.247,11 I 

Volume fabricado I I 25o.ooo I ! I 
I 

Tamanho do Lote de Variabilidade I 5o.ooo I I I 

Fórmula-Despesas R$ 0,13 I R$ 1.616 I R$ 128.127 I ! 
I To tal dividido por I I I 

To tal dividido por quantidade de 

I Total I I volume "lotes"de 100.000 
I I metros ! 

- METODOLOGIA DE COLETA 
- A informação de custos e despesas foi obtida mediante: 
- 1) separação dos custos e despesas pelas categorias de a<stos 
-

2) Entrevista com pessoal envolvido nas várias áreas, para opinar com base no seu 
-

____; conhecimento!' intuição" qual a parcela de custojdespesa fixa, variável por unidade produzida e 
- variável a um patamar de 50.000 metros de algodão fabricados. 
-

-
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APÊNDICE C· EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATiSTICO DOS DADOS 

Preço Médio de Venda do Algodao 
· · -- · Rs 3~2a·--- - - ·-- -- -- ------ - .. -

Í R$ 3,31 I 
' 

I R$ 3,34 i ' I 
i R$ 3,27 i 

---------
' 
' 

• R$ 3,03 i ' I 
--·- -- _.....!3_$ _3,55 ; . .. , 

' R$ 3,21 .. :---. RS 3,51 I 

RS 3,09: METODOLOGIA DE 
RS 3,10 : 

i R$ 3,27 I COLETA 
i R$ 3,15 I Carresponde ao preço 
! R$ 3,40 médio do produto algodão, 
i R$ 3,17 i considerado à vista, sem I R$ 2,81 

juros, impostos e tirados I R$ 2,95 1 

I R$ 3,28 i . os efetios da inflação, 
I R$ 3,47 I calculados semanalmente 
I R$ 3,54 i durante o ano de 97. 
i R$ 3,65 I 
I R$ 3,23! 
I R$ 3,06 I 
I R$ 3,67 I ! I 

' ' I R$ 3,35 I I I 
I R$ 3,12 I i I 
I R$ 3,22 1 I ; I 
I R$ 3,34 I I I I 

I 

i R$ 3,60 I I i 
I R$ 3,33 I i 
i R$ 3,22 1 I I 
I R$ 3,13 I I 
I R$ 3,49 I I i I 
I R$ 3,30 I I I I 
t R$ 3,51 I 
I R$ 3,03 I I I 
I R$ 3,46 I 

' i R$ 3,18 I I 
i R$ 3,17 I I 

I 

I R$ 3,72' I I 
I R$ 3,23 i i 
I R$ 3,15 1 I I 
I R$ 3,46 I 
I R$ 3,36 I 
I R$ 3,25 I I 
I R$ 3,24 I I 
! R$ 3,30 I I 
I R$ 3,03 I I 
! R$ 3,25 I I i 
I R$ 3,11 i I I I 

I I 

I R$ 3,36 I I I I I 
' ' l R$ 3,49 I I 

I R$ 3,24 I I ' I I 

MEDIA I R$ 3,29 1 I i I 
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APÉNDICE C· EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Volume Médio de Vendas anual 
- -- -·- -- . . -~-- - - ----- -·- -- ---- --254.404 r-- - - - -,- .. 271.3!'fõ-,---- ·-

' ' r--- ' I 

187.483 I ! I 
176.209 ' i I i 

~------

184.480 ! '-----~ 

' ' --·-
179.957 ··- ----- --------'- ' ____ ;..._~ ___ .......__: _____ --
201.692 1 ' I ; ---- --- --~--
204.891 ' ' j ' ------

' 211 .458 ' 
I METODOLOGIA DE I 179.096 ' 

i 306.658 ! COLETA 

' 155.109 Corresponde à média móvel 
! 248.654 ! do vai um e de vendas no 
I 154.309 último ano, calculada I 269.407 I ' semanalmente durante o ano I 155.170 1 

322.997 I de 96/97. 
I 289.409 1 I 

244.894 1 

' 321.184 I I 
243.265 1 

I 186.616 _l 
I 240.561 í I ' 
' 288.340 I I 

231.301 1 I I I 
' 

298.094 1 I I 
I 246.921 I I I 
I 344.165 L ' 
I 347.327 I ! 
I 174.940 ' I I 
I 315.441 1 I 

I 319.909 I I 
I 240.616 1 I I I 
I 340.112 I 
I 164.887 I I ! 
I 296.471 
' 256.888 i 

291.319 
I 197.493 I 
I 280.949 I 

233.517 1 
I 240.371 I I 
I 306.084 I I I 
I 310.210 1 I 

' 
I 213.918 I I I I 

295.006 I I I I ' 
153.479 _l I 
337.609 I l I I 

I 

212.331 I 
' I 289.567 I I 

I 305.510 i I 
I 159.204 I 

Média I 247.717 i i i I 
Desvio-Padrão ! 59.184 I i I I 
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APÉNDICE C· EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATÍSTICO DOS DADOS 

Prazos de Recebimento de Vendas 
- -~- --- ·- ---- . --. - . . -- --. - - ··--

61 : 
i 62: 

65 i METODOLOGIA DE 
i 61 I COLETA 
' 65 ' 

66 i 
A informação de pmzo de 

i 62 ' uendas foi extraída das 
' 

64' Notas Fiscais emitidas, 

' 
69 I cnlcu/ada semanalmente 
68 : 

durante o ano de 97. 
I 67 i 
! 60 I 
! 68 

63 
67 

I 59 I 

68 
I 69 I I 

69 

i 67 
58 

i 56 
65 I I I 
67 I 
56 
67 
59 I ' I 

I 59 I _I I 

t- 58 ! I ! -----

60 
I 63 ' I 

I 57 I I 
I 60 I I I ' 

67 i I 
' 56 i i I 
I 69 
i 69 i ' I 

65 I I 

I 61 i 
57 I I I 

I 55 I ! 
I 64 i I I 
l 62 I I I 
I 62 I I ! 
I 56 I ! 
I 70 ! ! ! 
' 67 I ! I 
I 66 I I 
I 58 I I 
I 67 I I I I 
' 61 I I I I 

70 I I ' I I 
Média I· 63,3 I I I 

I 

Desvio-Padrão i 4,4 I i i 
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APÊNDICE C· EMPRESA CIACO:COLETA E TRATAMENTO ESTATfSTICO DOS DADOS 

E~resa Ciaco 
Balanço Patrimonial 

·----
Posição: 31-:12.97--

ATIVO PASSIVO 

~-- r----· 
CIRCULANTE 2.222.015,00 42% CIRCULANTE 937.250,00 18% 

DISPONIBILIDADE 4.015,00 0% Fornecedores 528.000,00 1Qõ;o 
-------~ 

Empréstimos e Financiamentos r-~ 409.250,00 . 8% Caixa/Bancos 4.015,00 0% 
ESTOQUES 468.000,00 9% 

Matéria Prima 
r-- ~------· ·---

88.000,00 2% 
Produtos Elaborados 250.000,00 5% 

·--
Pi·odutos ern Elabora~ão 130.000,00 2% ----
CREDITOS 1.750.000,00 33% 

~ --~-

Clientes 1. 750.000,00 33% 

.PERMANENTE -3.049.652, ff~ 58% .EXlGÍVEL A LONGO PRAZO 443.875,00 8% 
INVESTIMENTOS 544.727,68 -Tif% --

IMOBILIZADO 2.504.924,43 48% PATRIMONtO LÍQUIDO 3.890.542,00 l4% 
~ -· ~--

CÃPITAL SOCIAL ----s1õlo _3_:_024 412.00. --- ---
WCROS/PREJ.ACUMULADOS 16% 866.125,00 . 

TOTAL DO ATIVO 5.271.667,11 100% TOTAL DO PASSIVO 5.271.667,00 100% 

L_ ass:--------- -----~----

------~---~--- ---~~------c._ ____ ---· t--~-

Os Estoques foram avaliados pela quantidade disponível da matéria-prima a preço de reposição 
Dos valores de· Clientes foram expurgados os atrasos e inadimplências I 
A.<lc-ontas Bancárias, A~licações e Ém~i·éstimos fora·m valorizados pelos saldos dos extratos bancários 

----

As-contas do Ativo Permanente e Patrimônio Líquido estão registradas pelo valor contábil. 
----

os 3j_ustesnecessários foram feitos na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

FORNECEDOR 
-~-- -------- -----· r------ ------ ---------· 

1! Prece da Matêri9·Prlma _ ·- .. ------------ ----- ----------· 
~(R$1KI!)___ _R$ 4,5'!_ c--------· 

Material P-ara tingimento/acabamento íR$/K9l_ __ ~1 __ 2,1_~ ------ -------
21 Prazo Médio do Paqamento-!i'é: Compras 59 dias 

1ift3PRE;!A ------------------· ---· 
1. ÁReA OE ENGENHARIA OE PRODUTOS 
3 Matéria-Prima a Consumir fcomooslcão do oroduto\ r--- r----
_Fio~~-) --------- 0,193 ----· ------

Material P-ara tingimento/acabamento 1,000 

<i· t:f3,eA Q~ PBOOU~ÃOiafQIO ADflli~ISTRAIIVO -------------· 
4) Uso d!,l: Máguinasii!JStalas;ões 

~pacidade do Recurso Restri~ão (Tear) 411.657 metroslmes ---· 
§I Ciclo Og~rf!clonal Prazos Médios I dias 

Prods em Prods. 

Matéria Prima Elaboração Acabados ----
9 27 14 

Variáveis (por 
Semi-Variáveis 

Fixos 

metro) 
(por cada x 

Estruturais 
61 Outros Custos de Fabrlca~o /Deseesas 

metros) 
-----

R$ 0,005 R$ 3.587 R$ 275.504 ---- ---· 
~E ESTRUTI RA DE APOIO AOMINIS.TRATIVO -----------·---· 

Variáveis (por 
Semi-Variáveis 

Fixos 

metro) 
(por cada x 

Estruturais 
71 Despesas ~mlnlstrativas e de Vendas 

metros) 
-----·-------· 

R$ 0,13 R$ 1.616 R$ 128.127 ------
4. ÁREA FINANCEIRA -
Bl Dlviden_dos DistribuiSos ~~ sllucro1 25% f------------- ----------· 
9)_ Taxa de Juros Mensal ---------
~plicação de Curto Prazo ____ 1,0'!. ----------------- ----- ------
,!;~~stimos 4,0% 
10)llmltes ge Emeréstlmos de Cug,o Prazo 

1- ----
~do Patrimõni~!:.!_~ido 100% r-----------
%do Faturamenio 50,0% 

fll~R~ADQ !-----------1---
11) Pre~o Médio Anual R$ 3,29 

12) Volume de Vendas Esperado 
1------ ---------- ---

Wédia de 97 247.717 ,-----
Jan/Jun 260.000 f------~------------- --· 
~-~~j~ho 309.887 --·-----
131 Prazo Médio Recebimento~ dias 63 dias -----

IOG CPL T Limite Vendas 

Jun R$ 1.691.424 R$ 1.432.177 R$ 1259.247 R$ 1403.795 250.000 
Jul R$1.867.802 R$ 1.544.419 R$ 1323.383 R$ 1415.020 309.887 
Ao o R$ 2.064.829 R$ 1.654.737 R$ 410.092 R$ 1426.051 309.887 
Set R$ 2 084.532 RI 1.762.454 R$ 322.079 R$ 1436 823 309.887 
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APÊNDICE D ·PLANILHAS DE RESULTADO 

PARAMETROS DO FORN!;CEDOR ~~c ------·----. 
0{q d@ (!agamento (!Or mes de acordo com (!razo 

. ----------------------- ---·---
Prazo( dias) I 59 
%a Pagar no mês referente a co~pras do próprio mês O% ---------------- r--------··-
%a Pagar no mês referente a compras do mês anterior 3% 
~a P~gar no mês referente a compras de dois meses atrás 97% 
~~agar no mês ref~rente a compras de três meses atrás 0% 
E8!lAM!;;!BO§ !lll 8BE8 Q~ ~f'lllfiif'IH8BI8 05 PBOQIJTO~ ----------------
Custo da Matéria-Prima I R$ 1,07 
eAfui._Mtl.flQ§ !l8 ÁB!ii\.-º&.P.flQ!;!UÇÀO Custo Despesa 

Parâmetro de custos semi-variáveis - A Cada tantos metros 20.000 50.000 

Ciclo Operacional • C 
õ1o de ·comRra de matéria (!rlnlã (!or mês de j!Cordo com (!rãiõ d~ estocagemlerodus;:ào 
Dias entre venda e compra de matéria-primai 50 
%a Comprar MP no mês referente a vendas do próprio mês 0% 
% a Comprar MP no mês referente a vendas do mês seguinte 33% 

-· 
% a Comprar MP no mês referente a vendas de daqui a dois ni~-;es 67% 
%a Comprar MP no mês referente a vendas de daqui a três meses 0% 
%:de início da grodu~ão oor mês de acordo com erazo de estocageml9rodu~ão 
Dias entre venda e início da produção I 41 
% a ir.iclar produção no mês referente a vendas do próprio mês 0% 
% a in~ciar produção no mês referente a vendas do mês seguinte 63% 
% a iniciar produção no mês referente a vendas de daqui a dois meses 37% 
% a iniciar produção no mês referente a vendas de daqui a três meses 0% 
%de final d!! eroduç:ão eor ~s de aco[Qo com 9razo de estocagem/9rodyç:ão 
Dias entre venda e final da produção I I 14 
% !!~nalizar produção no mês referente a vendas do próprio mês j_ 53% 
_%a _finalizar produção no mês referente a vendas do mês seguinte 47% 
% a finalizar produção no mês referente a vendas de daqui a dois meses 0% 
E8BÃM~I.flQ§ !lQ M!iB!<8QQill~~!l~§ 
I - 0/t de recebimento gor mês de acordo com erazo 
Prazo( dias) I 

--------
63 

% a receber no mês referente a vendas do próprio mês 0% ·--
% a receber no mês referente a vendas do mês anterior 0% 
% a receber no mês referente a vendas de dois meses atrâs 90% 
% a receber no mês referente a vendas de três meses atrás 10% 
QYIBiíll INEOBM8ÇQE§ +-· -

Número de dias por mês (média) 30 
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APENDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

I ----------- ------- ------
I ----

Balan~o Patrimonial Inicial 
ATIVO PASSIVO 

ATIVO CIRCULANTE 2.222.015 PASSIVO CIRCULANTE 937.250 
Dis11Qnlvel 4.015 Fornecedores(Conlas a Pagar 

1----
528.000 

Cta. Bancária/Aplicações 4.015 Empréslimos Bancarias 409.250 
"co 1.750.000 réd1los 

-
Contas a Receber 1. 750.000 

-· 
EstQgues 468.000 

Maléria Prima 88.000 
----

-EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
1--- ---

Produtos em Elaboração 250.000 443.875 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

1---- -
Produlos Acabédos 130.000 3.890.542 

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 
-

__ _fl Capilal Social 3.024.417 
-

PERMANENTE 3.049.652 Lucro Acumulados 866.125 
-

TOTAL DO ATIVO 5.271.667 TOTAL 00 PASSIVO 5.271.667 

o ----
Matéria· Prima 
Fio 1 82% 

Material para Tingimento/Acabam~~~o 18% 
------·. - ---
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APENDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

TABELA- PRAZOS- %do Mês de acordo com o prazo ' I 
: I 

Produção em função das vendas - Efeito antecipado- produzo ANTES de VENDER ' I ' 
Pergunta : Quanto eu vou PRODUZIR este mês(O) em função do que vou vender no mês x(atuai(O).seguinte(1 ), depois do seguinte(2)? 

I I 1 Daqui a 2 I Daqui a 3 ! i Lead-Time Este mês I Mês seguinte i meses I i i , meses 

OI 11 2 
--------~ -- ----

I 3: I 
' 

o 0,00 1000/o: 0%! 0%! 0%! I I 
10• 0,33 67%1 33%i 0% O% i ' ' 

15 0,501 50%! 50% i 0% 0%! i ' 

20! 0,671 33%1 67% 0% O%! I I I I 

30! 1,001 O%! 100%1 0% 0% i I I 
40 1 ,33[ 0%1 67% 33% 0% I I 
45i 1,50! 0% 50%1 50% 0%1 I I 
60' 2,00! 0% 0% 100% 0%1 

I I I I 
901 3,001 0%1 0% 0% 100%! I 

Contas a Receber em função das vendas- Efeito retardado- Recebo DEPOIS de VENDER i 
Pergunta : Quanto eu vou RECEBER este mês(O) em função do que vendi no mês x(atuai(O),passado(-1 ). anterior ao passado( -2)? 

i i 
Prazo I Três meses Dois meses Mês 
Recebimento Nr. Meses I atrás atrás Anterior Este mês 

I ! -31 -2 -11 Oi 
OI 0,00 0% 0% 0% 100% I I 

10 I 0,33! 0% O%! 33%! 67%1 I I I 
15 0,501 0% 0% 50% 50% I 
20 0,671 O% i 0% 67% 33°/~ i 
3o I 1 ,OOI 0%1 0%1 100%1 0% I I I 
40 1 ,33! 0% 33% 67%1 0% I 
45 I 

' 
1,50 I 0%1 50% 50% 0% I I 

60 I 2,001 0%1 100% 0% 0%1 
90 i 3,001 100%1 0%! 0%1 0% I I 

Contas a Pagar em função das compras- Efeito retardado- Pago DEPOIS de COMPRAR I I 
Pergunta : Quanto eu vou PAGAR este mês(O) em função do que comprei no mês x(atuai(O),passado( -1 ), anterior ao passado( -2)? 

I I I I I I I 
I 

, 
Prazo I !Três meses Dois meses I Mês I I I I Pagamento Nr. Meses i atrás atrás Anterior Este mês I 

i I -31 -2 -11 OI I I 
OI O,OOI 0% 0% 0%1 100%1 I I I , I 

10 I 0,33! 0% 33%1 67%1 I ' ! 0% I 

15 I 0,50 0% 0%1 50% i 50%1 l i I 
20 i 0,67 0% O%! 67%! 33%! I I I 
30 1,001 0% 0% 100% 0%1 I I 

1,331 0%1 33% 67%1 O%! i I I 40. I I 

45 i 1,50 0% 50%1 50% i 0% i I I 
60 I 2,00 0% 100%1 0% 0%1 I 
9o I 3,00 100% 0%1 0%1 0%1 , 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

1----
. 

Projeçao das Vendas 
--------- -- -· . --

MESES Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Sei Out 
I. DADOS DE ENTRADA DE OUTRAS PLANILHAS 

250.000 250.000 -~-309Jl87 
---------- . - .. ----- -- -- -~-- ---------

Quantidade Vendida(m) 250.000 250.000 309.887 309.887 309.887 -- ,. ___ ------ --------

11. CÁLCULOS 
~------ ·--- -----

---~--------~ ---------~------ ----- - ----- --------

-------- -------- -- ---- --------
L Receita Total R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 1.019.527 R$1.019.527 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 --- - -- -----------

------------- ~$ 822.500 
--- ------ -

11. Recebimento de Vendas R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 999.825 R$ 1.019.527 ---------
Vendas deste mês R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -. -- ------ -------- ------------

Vendas do mês anterior R$ - R$ - . R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -
Vendas de dois meses atrás "R"$ 740.250 

---- . --- - --------- -· 
R$ 740.250 R$ 740.250 R$ 740.250 R$ 740.250 R$ 740.250 R$ 917.575 R$ 917.575 

Vendas de três meses atrás R$ R$ 82.:250 
-~-------------~~- R$- 82.256 

----- ------- . 
82.250 R$ 82.250 R$ 82.250 R$ 82.250 R$ 82.250 R$ 101.953 

-- ----· ------ ------·· 
. --- -------- -- -- --- - --------

111 - DADOS DE SAlDA PARA OUTRAS PLANILHAS ------ -- -- ---- ------- -----------
A. FLUXO DE CAIXA -----· 

"R$-82i5oo 
---------- ------··· -------- -----

L Recebimento de Vendas R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 999.825 R$ 1.019.527 - -- ------.- ------
- . --- --------- .. ---------- --- . 
B. DEMONSTRAÇAO DE RESULTADO ----------- - ----· -·- -- - -· -------------------~-----

~:~eceit:. de Vendas _R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$1.019.527 R$1.019.527 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 ------- ---- ---------
-------- .. --- -------

C.~ALANÇO _________ 
--- ---~-------·- --- ----- ·-· 

Saldo de Clientes/Contas a Receber 

''"''"'"'' . ~~msoooo 
--------··------

'R$1)50.000 
-------- . . ----· -· ---- . --- --· .. ,. -· 

R$1. 750.000 R$1. 750.000 R$1. 750.000 R$1.947.027 R$· 2.144.054 R$ 2.163.757 
~$ 822.500 

--· -- --- ---- - -------··· 
_\:':L Vendas a Prazo R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 1.019.527 R$1.019.527 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 
(-)Cobrança R$ (822.500) R$ (822.500) 

------ --- -- -~ -·--
E~ (!:o19~527) R$ (822.500) ~(82~500) _ R$ (822.500) _R$ _(822.~~0) R$ (999 825) 

~)sãldoFfnãl ______ R$1.75o.ooo ~~ 1.750.000 lij 1. 7_50. 000 ~$1.750.000 R$1.947.027 R$2.144.054 R$ 2:163.757 R$ 2.163.757 
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APÊNDICE D ·PLANILHAS DE RESULTADO 

Programação da Produção 
MESES Mar Abr Mai Jun Jul __ Ago Set Out 
-~--- c~------------- r-----
I. DADOS DE ENTRADA DE OUTRAS PLANILHAS 

~.000 ---- ----
Quantidade Vendida(m} 250.000 250.000 250.000 309.887 309.887 309.887 309.887 

.. 

11. CÁLCULOS 
!---~-- -----

----
C-omprando Matéria-Prima 250.000 250.000 289.924 309.887 309.887 309.887 309.887 309.887 

Venda deste mês - - - - - - -
---Venda do próximo mês 83.333 83.333 83.333 103.296 103.296 103.296 103.296 r-fÕ3.296-

-~~nda de daqui a 2 meses 166.667 166.667 206.591 206.591 206.591 206.591 206.591 ~õ6.59T 
Venda de daqui a 3 meses - - - -----

- - - -
Entrando para a Produção 250.000 250.000 271.958 309.887 309.887 309.887 309.887 309.887 

-
Venda deste mês - - - - - - - -

Venda do próximo mês 
----~ 

1-:j-96.262-
--------

r-196.262 158.333 158.333 158.333 196.262 196.262 196.262 
____ \/l')nda de daqui a 2 meses 91.667 -JJ-667 113.625 113.625 113.625 113.625 113.625 113.625 ·-----
Saindo da produção (Indo pa1 250.000 250.000 250.000 277.947 309.887 309.887 309.887 309.887 
----

Venda deste mês 165.2731 133.333 133.333 133.333 133.333 165.273 165.273 165.273 
Venda do próximo mês 116.667 116.667 116.667 144.614 \---144.614 144.614 144.614 c--!-~4 61±._ 

Venda ·de daqui a 2 meses - - - - - - - -
-----

111 - DADOS DE SAlDA PARA OUTRAS PLANILHAS 
PROJEÇÃO DE MA TERIA-PRIMA, MÃO-DE-OBRA E CUSTOS INDIRETOS E DESPESAS 

Comprando Matéria-Prima 250.000 250.000 289.924 309.887 309.887· 309.887 309.887 309.887 
E-ntrando para _a Produção CW9.887 

----
250.000 250.000 271.958 309.887 309.887 309.887 309.887 

Saindo da [Jrodu<;<ão (Indo para 250.000 250.000 250.000 277.947 309.887 309.887 309.887 309.887 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

l'rojeção da Matéria-l'rima 

Abr ~Mai ~ Jun ~ Jul Ago ~- ~---~"-'-

~~: ~- -~;~~ :~: ~1~: ::f =- ~~: ::; 309.887 ___ 309 88~ ___ ___3()9.887 
309.887 309.887 309.887 ------- -----·--

MESES ___ -~--__]~ 
I. DADOS DE ENTRADA DE OUTRAS PLANILHAS 

1. Compra de Matéria-Prima 1--- 250.000 I 
2. MP Transferida para a Produ~ 250.000 .::;;~u 

l------.------------------~--------·------1------·-------1-------·------ __ , ___ ----
II.CALCULOS 

Le_M_ QUANTIDADE_ -~--====----~~ 1=====·----
1. Compra de Matéria-Prima 
- Fio 1(KgsJ 48.250 48.250 '-----55:955 --'59:8õ8 59.80à-- --
-Material para tingimentofacabamento (R$1Kg) 250.000 250.000 -289.924 ~- 309.887 --- 309.887 
2~MPTrãOSteridaPãfaaProducão · ------ -----
- Fio 1(Kgs)____ - 48.250 48.250 52.488 59.8Õ8 ----+----,5"'9"'.8"o8""E59:8os'l ___ 59--:8o8 = Materia1Para tingimento/acabamento (R$/Kg) 250.000 2·SO.OOO 271.958 _ 309.887 - __ 309.887 309.887- ~-- 30~§.~_7 

59.808'[ ___ 59.so8-~----- 5iüió8 
309.887 ~--:iooTsi --- 3oo-:iia7 

fi:-EMVALOR - -~-------- --
--------------~------------foo, - ----co:.---c-.=-------------------
1. Compra de Matéria-Prima R$ 267.520 R$ 267.620 R$ 310.242 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 
,-Fio 1(Kgs) ----- R$ 220.020 R$ 220.020- R$ 2S5.157 R$ 272.725- R$ 272.725 R$ 272.725 R$ 272.725 -R$ 272.725 
'_~iCJiâ[i.a~i!'gimento/aca_bamento (R$/~g) _ __fl$_ 47.500 -~ 47.500 -~ 55.086 -~ 58.878 R$ 58.878 R$ 58.878 R$' 58.87B- _R$ _58.87ã-
2.MPTransferidaparaaProducão R$ 267.520 R$ 267.620 R$ 291.017 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604- R$ 331.604 

Fio 1(Kgs) R$ 220.020 R$ 220.020 R$ 239.345 R$ 272.725 R$ 272.725 R$ 272.725 -R$ 272.725 --R$ 272.725 
- Materia(Para tingimento/acabamento (R$/Kg) R$ 47.500 ~~7.500- R$ 51.672 R$ 56.678 R$ 58.878 R$ 58.878 R$ 58.876 ___!3L_ 58.8~~-

JIU:_--DADOsDESAÍDA~OU_TRAS PLANILHAS ----:=-· ~===:::: 
~ DEMO_NSTRA_ÇÂO DE RESULTADO ----1 ___ ------____ _____ _ _____ _ 
Custo dos Produtos Vendidos R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 _R$ 3316~4 

ã. FLUXO DECAIXÃ ·- t----- - ----- -
Pagamento de Compras ·- R$ 267.520-R$267.620 'R$267:520R$ 268.944 -R$ 310.954 R$ 331.604 R$ 331.so4-R$331.6o4 
--- Compras deste mês R$ - R$ • R$ - R$ - R$ - - R$ - R$ - - R$ - --

Comprasdomêsantenor R$-------asi?R$--8917- R$ 8.917 R$ 10.341 R$ 11.053 R$ 11053 R$ 11.053 R$--ffo53 
Compras de dois meses atrás R$ 258.603 R$ 258.603-t--R$2-58.603 -R$ 258.6ÕJ R$ 299.901 R'$ 320.550 R$320.55Õ---R$-32o.55o-

·----- Compras de três meses atrás R$ ~ ~--_ - -R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -· 
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APÊNDICE D ·PLANILHAS DE RESULTADO 

c.-BALANÇO-- ------- ·----------- -------------- --~----

~~~~agar ____________ R_$ 52800_()__ f!$ 528000~~ 531:~~Q_ R$ 570]33._~ 633.382 R$ 65~~31-:=~4o3~=R$--65~o~i 
(+)Compras a Prazo R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 310.242 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 
(:, Pagomento R$ (267.520) R$ (~67.520) R$ (267.520) R$ _(268.944) R$ (310.954) R$ (331.604) R$ (331.604) R$ (331.6Ô4) 
(=i Saldo Final R$ 528.000 R$ 5~.000_ R$ 570.722 R$ 633.382 ~ 654.031 R$ 654.031 ~654.031 __11! 654.031 

lJI:estoques Matéria-~rim~ I r= 1- I -
Flo1(Kns) 1----------

,Saldo Anterior R$-72.375 R$ 72.375 R$ 72.375 R$ 88.187 'R$ 88.187 R$ 88.187 ~M187--R~BS.lB7 
(+)Compras MP R$ 220.020 R$ 220.020 R$ 255.157 R$ 272.725 R$ 272.725 R$ 272.725 ~272.725 -R$272.725 
l:Lfoi p~a Produ~o R$(220.020) R$(220.020) R$(239.345) _R$ (272 725) _B_~ (272_72511--~$ (272.725) R$ (272.725) _11!_ª7_2c_;:~5j 
_(cl Saldo Final R$ 72.375 R$ 72.375 R$ 88.187 R$ 88187 R$ 88187 ~-88.~~ 88.187 _ __11_!__ll_8_:_1_87 

Materiai_Mrn..!•naimento/acabamento CR$/Kal 

Saldo Anterior I R$ 15.6~~$ 15.625 ~-,15.625 _R$ 19.039 ~ 19.039 __ ~!_19.039~~~$ 19.039=~$ }§39 
(+)Compras MP R$ 47.500 R$ 47.500 R$ 55.086 R$ 58.878 R$ 58.878 R$ 58.878 R$ 58.878 R$ 58.878 
(:)_Foi pa!~Produ!ão R$ (47.500). R$ (47.500) _11!_(51.672) I-~$ (58.878) R$ (58.878) R$ (S8 878) -R$ = (58.878) =~! (58.87~ 
(=)Sal~_!'~~-- ___ R$ 15.625 ~_!_15.625__1~_!__ 19.039 -~$ _ 19.039 _R$ 19.039 R$ 19.039 R$ 19.039 _R$ 19.039 

Total 
Sãldo AntOriõf____ R$ 88.0~0 R$ 88.000 R$ 88.000 R$ 107.225 R$ 107.22S~ 107.225 R$ 107.225 ~R$ 107:225--
(+) Compras MP - R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 310.242 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 
~-(-)Foi para Prod~ R$(267.S20)_ R$ª67.520)--R$&91 017) R$ (331 604)14:~.604) R${331.604)~{331.604)--R$(3JÜD4i 
_(c_l Saldo Final__ ____ R$ 88.000 ~88000 R$ 107.225 R$ 107.225 R$ 107.225 R$ 107.225 R$ 107.225 fl.L 107.225 

------~-----~---- -------~------ ------~- +-----~ -----
111. Estogu~s_ Produtos em Elaboracão ~- . _ ____ _ _ 
Saldo Anlerior R$ 250.000 R$ 250.000 R$ 250.000 R$ 273.497 R$ 307.675 R$ 307.675 R$ 307.675 R$ 307.675 
(+)Entrou na Produção R$ 267.520 R$ 267.520 R$ 291.017 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ 331.604 R$ :331.604--R$ 331.604 
(-)Saiu para Produtos AcabO~----- R$(267.520) R$(267 520) -R$ (267 52ô) R$ (297426) R$ (3JT6o4) R$ (3:it.604) R$(:33t.60i)- --R$ (:33i]i~4t 
(=I Saldo Final R$ 250.000 R$ 250.000_ R$ 273497 R$ 307.675 R$ 307.675 R$ 307.675 R$ 307.675 _R$ 307.67~ 

IV. EstoqUeS-Produtos Acabados - ~ -----~------ ---·-

Saldo Anterior . R$ 130.000 R$ 130.000 R$ 130.000 R$ 130.000 R$ 159.906 R$ 159.906 R$ ·159.906 R$159~906 
'(+)EnÍroue,;;p;õduiQSACab.dos----~ R$ 267.520 R$267:520- R$ 267.520 R$ 297426 R$ 331.604 R$ 331.604 f-A$331.604 R$ 331.604 
NFoivendido R$(267.520) R$(267.520) ·R$(i67:52õj+k$ (267.520) R$ (331.604) R$ (331.604) R$ (331.604) R$(33i]io4) 

f(=) Saldo Final __ R$ 130.000 -R$ 130.000 R$ 130.000 R$ 159.906 R$ 159.906 R$ 159.906 R$ 159.906 R$ 159.906 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

Projeção dos Outros Custos de Fabricação e Despesas 
----- -- I ----

I 
MESES Mar I Abr Ma i Jun Jul Ago Sei Out 

I. DADOS DE ENTRADA DE OUTRAS PLANILHAS ---------------- -------- --
250.000 I, Produ!;ãO do Periodo(metrosl 250.000 250.000 277.947 309.887 309.887 309.887 309.887 -- ---- ·- . - ----

lf. CÁLCULOS 
--I . .. - ------------

323.64lf t-· 330.992 
.. - ---- .. 

1 - Outros Custos de Fabrica!;ãO 319.906 319.906 319.906 330.992 330.992 330.992 
- - --- - -

Variável R$ 1.361 R$ 1.361 R$ 1.361 R$ 1.513 R$ 1.687 R$ 1.687 R$ 1.687 R$ 1.687 
R$ 43.041 R$ 53.802 ""R$-5:f8õ2" 

- - . -------------. 
Semi-Variável R$ 43.041 R$ 43.041 R$ 46.628 R$ 53.802 R$ 53.802 -- - ... --------

R$ 275.504 R$ 275.504 R$ 275.504 R$ 275.504 R$ 275.504 Fixo R$275.504 R$ 275.504 _R!_275~04 1 ---- ---- -

2. Desgesas R~169.548 R~ 169.548 R~ 169.548 R~ 173.275 r-Ri 179.151 Rf1f!J":151- R~ 179.151 R$ Tf9_:_151 I 
R$ 33.341 R$ 33.341 R$ 33.341 R$ 37.068 R$ 41.328 R$ 41.328 

.. 

R$ 41.328 Variável R$ 41.328. 
Semi-Variável R$ 8.080 R$ 8.080 R$ 8.080 R$ 8.080 R$ 9.696 R$-9:"696 . R$ 9.696 

------ - - --1 
R$ 9.696 · - --------

R$128.127 R$.f2if127 Fixo R$128.127 R$128.127 R$128.127 R$128.127 R$128.127 R$ 128.127 ---- -- ---. . -------

111 -DADOS DE SAÍDA PARA OUTRAS -?LANILHAS 
-----1-· .. - -· ---- --------- -· 

- ---------- . ----- ------
FLUXO DE l;AIXAJ DEMONSTRA!;;ÃO DE RESULIADO - ----

I. Outros Custos de Fabricação R$ 319.906 R$ 319.906- R$ 319.906 R$ 323.645 R$ 330.992 R$ 330.992 R$ 330.992 R$ 330.992 . 
_____ 11. Despesas J R$169.548 R$ 169.548 R$ 169.548 R$173~~ R$ 179.151 R$ 179:151-

- ... --- . -
R:$179:"1"51 I ,R$ 179.151 
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Projeção de Caixa -·-- -----··------------ , _________ , ______ -+----------! ··--·--·---- ------
I I 

--·--- Meses Mar Abr Ma i Jun Jul Ago Set I Out 

---- ENTRADAS R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 999.825 I R$ 1.019.527 
_, Recebimento de Vendas R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 999.825 R$ 1.019.527 --ê- SAiDAS - R$(797.390) R$(796.636) R$(795.861) R$(802.085) R$ (886.636) R$ (909.209) R$ -(911.811)1 R$ (909.170) 
·_- Pagamento de Compras/Contas a Pagar R$(267.520 R$(267.520 R$(267.520 R$(268.944 R$ (31 0.954) R$ (331.604) R$ (331.604 l R$ (331.604 

Outros Custos de Fabricação R${319.906\ R${319.906 R${319.906 R${323.645\ R$ {330.992) R$ {330.992)_ R$ (330.992 I R$ _{330.992lJ 
--ro.,~pesas R$(169.548) R$(169.548 R$(169.548 R${173.275 R$ (179.151 R$ {179.151) R$ (179.151 R$ {179.151)1 

R$ (32.046) R$ (31.042) R$ (30.007) R$ (28.941) R$ (28125) R$ (30.690) R$ (34.159) R$ (30.638) 
_

1 

1 Pagamento de Dividendos R$ (8.370\ R$ (8.621 R$ {8880 R$ (7.280\ R$ (37.414·--R$(36.773) R$ . (35.9o6\"R$-(3S786JI 
I MOVtMENTAÇÃOLiQUtDA R$ 25.110 R$ 25.864 R$ 26.639 R$ 20.415 R$ (64.136 R$ {86.709) R$ 88.014 R$ 110.357 I 

--- I RESGATEAPUCAÇÓESFINANCEIRAS R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - -~-$ ___ _: ___ R~ - --~$_ -

-•·---~---~ag!o/Recto de Resultado Financ. 

PAGTO.EMPRESTIMOSCURTO PRAZO R${357.275) R$(332.165) R${306.301) R$(279.662) R$ (259.247) R$ {323.383) R$ (410.092) R$ (322.079 
+--'SUB-TOTAL I R$(332.165)1 R$(306.301)1 R$(279.662)1 R$(259.247)1 R$ (323.383)1 R$ (410.092)1 R$ (322.079)1 R$ (211722 

_, ___ ,EMPRÉSTIMOS ------1 R$ 332.165 I R$ 306.301_1 R$ 279.662 f R$ 259.24l._I_B!__323.38_!_1_B~_4_!0.09~-I R$ . .?~~_.079I_B~- __ 2_11.722 
APLICAÇÕES R$ - IR$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - l R$ -

Joanilla Neide de Sales Cta - 1!:/\J.<:SP-FGV 153 



lnPmnn .. tTa ... ãn de Resultado 

1(:) custo de Produtos 

Outros Custos de 
I Lucro Bruto 
ll:JDespesas Oo 

r 
,. 

Lucro 

IH Distribuição de_ 
Lucro Retido 

>do 
I +_Receitas de 

1 - ~~eE!sas de 

> do valor dos 
I Lucro I ín11inn 

IL -'--~rão de Resultado TOC 

( - ) Custos Totalmente 
-~-Matéria-Prima · 

Outros Custos de 
Despesas 

I(=) Ganho 

.1: 
Outros Custos de 

Mar I Abr I Mai I Jun I Jul I Ago I Set I Out 
R$ 622.500 R$ 822.500 R$ 622.500 R$ 822.500 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 I R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 
R$(587426 R$(587 426 R$(587426) R$(591 165 R$ (662.596 R$ (662.596 I R$ (662.596 R$ (662.596) 
R$(267.520) R$(267.520) R$(267.520) R$(267520) R$ (331.62;g R$ (331604) R$ (331.604) R$ (331.604) 

19.906) R$(319906\'R$!319906) R$(323.645 R$ (330992 R$}3:~0992~1-R$ (33Õ~99~2) R$ T33Õ992) 
R~ !_ 235.074 R$ 235.074 R$ 231.335 R$ 356.932 R$ 356.932~-356.932 c.B~ 

R$(199.555) R$(202.217) R$ (207.276) R$ (209ll'41) R$ (213.309) R$ (209 789) 

169548)~~69548) R$(169.548) R$(173.275) R$ (179.151) R$ (179.151) R$ (179.151)R$(:i79-i51) 
R$'{32046\ R$(31 04:2\'R$}30007) R$ (28941\ R$ (28125 R$- (30.6901 R$~- (34~159- R$ (30638) 

33.460 R$ 34.485 R$ 35.519 R$ 29.119 R$ 149.656 R$ 147.090 I R$ 143.622 R$ 147.143 
I R$ (8.370 R$ (8.621 R$ (8.880 R$ (7.280 R$ (37.414 R$ (36773)1 R$ (35.906 R$ (36 786) 
LR$ 25.110 R$ 25.664 R$ 26.639 R$ 21.639 I R$ 112.242 R$ 110.316JR$ 107.717 R$ 110.357 

3,1%1 ~1%L 3,2%1 2,7%L __ ~''•I 1o,6% ___ ~_____1o.~~-r-~-- 1~.~% 

R$ (32.D46i RS 131.0421 RS I3o.ooif R$ (26.941\1 RS (26.1251 RS (30.6901 -Rs• (34. 159' · RS --,3o.s~A· 
I R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ -

R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - R$ - I R$ - R$ -
R$ (32.046) R$ (31.042) R$ (30.007l R$ (28.941) R$ (28.125) --R$-(30~696) R$ ---(34 i 59) 'R$ - (30.638) 
R$ 32.0461 R'$ 31042TR$ 30.0071 R$ 28.941 I R$- 28.125IR$-30690~R$_ --~~,159 __ R$_ -~0.:_6~8 

R$ 33480 R$ 344~~$ 35.519 R$ 29.119 R$ 149.656 ~$ 1~70~0~=R:$~-~~±i~~ R$~=J.~T 143 
R$ 8.370 R$ 8.621 R$ 8.880 R$ 7.280 R$ 37414 R$ 36.773 I R$ 35.906 R$ 36.786 - _____ ! _____ - --------~-~ 

- I-- -- --- ----- - - 1---

Mar I Abr I Mai I Jun I Jul I Ago I Set I Out 
R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 822.500 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 R$ 1.019.527 

!.222) R$(302.222) R$(302.222) R$(306.101) R$ (374.616) R$ (374.618) -R$(3-74.618) R$ -(374.616, 
1<$(267.520) R$(267 520) R$(267 520) R$(267 520)fR$ (331.604) R$ (331 604) -Rf~(33f604Í R$ ~(33Ü>04) 

361) R$ (1361)R$ (1.361) R$ (1.513) R$ (1.687) R$ (1687)--R$-~(i 6ii7)-R$ ___ (1687) 
(33341) R$ (33341 R$ (333411 R$ (37068 R$ (41.326\ R$ (41.32Bl-R$ ____ (41~32Sl R$ _(41328) 

; 520.278 I R$ 520.278 R$ 520.278 R$ 516.399 R$ 644.909 R$ 644.909 I R$ 644.909 R$ 644.909 
45 ~.339) R$ (467.126LBL!467.~2f!)_\_R_$ ~~~~,~~6) R$_~~~!,128) 

R$(318.545) R$(318.545) R$(318.545) R$(322.132) R$ (329.305) R$ (329.305) R$ (329 305)'R$- (329.305) 
R$(136 2õ7}'R$(136 207 R$(136.207) R~136 207 R$ (137.823 R$ _(137 823J R$ -]137823) -R$-(13Y82~ 
R$ 65.526 R$ 65.526 R$ 65.526 R$ 58.060 R$ 177.781 R$ 177.781 R$ 177.781 R$ 177.781 
R$ (32.046) R$ (31.042 R$ (30.007) R$ (28.941 R$ (28 125 R$ (30.690)1 R$ (34.159 ~ 
R$ 33.480 R$ 34.465 R$ 35.519 R$ 29.119 R$ 149.656 R$ 147.090 R$ 143.622 R$ 147.143 
R$ (8.370) R$ (8.621 R$ (8 880) R$ (7.280 R$ (37.414 R$ (36773 R$ (35.906 R$ (36.786) 
R$ 25.110 R$ 25.664 R$ 26.639 R$ 21.639 R$ 112.242 R$ 110.3111_ R$ 107.717 R$ 110.357 
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Balanço Patrimonial Tradicional 
-fifãi-r----:Jun-r------- ~-Set-ATIVO -- Ma-r-----

Ago __ 
-------

Abr r-- Jul OU! 
-~26ô:722 2.324.806 -2738sSJ 

----------
ATIVO CIRCULANTE 2.218.000 _f-218.000 1-- 2.521.833 2.718.86Q -= 1-- 2.738.563 
---ºi.§QQn fvel Q o o o o o o o - -

~- o 
Cta. Bancâria/Aplicações o o o o 1-- o o o 

~-----r--,----
_S:!éditos ___ 1 750.000 ~! 750 000 1. 750.000 1.750.000 r-- 1.947.027 2.144.054 ~c163757 2. 163.757 

Contas a Receber 1.750.000 _1750c~~ _ 1. 1so.ooo I 1.75o.ooo 1.947.027 2.144.054 ______?_c163 ~~ 1-_2163.757_ 
E~IQQ!!.~S 468.000 468.000 510 722 574.806 574.806 574.806 574.806 574.806 

Matéria Prima 88.000 88.000 107.225 107.225 1-- 107.225 107.225 107.225 107.225 --
250.000 307.675 307.675 307.675 Produtos em Elaboração 250.000 273.497 307.675 f---307.67~ -. 

Produtos Acabados 130.000 130.000 130.000 159.906 159.906 159.906 159.906 159.906 
REALIZÁVEL A bONGO PRAZO o -- o 

~' o o o -, o o -- o 
PERMANENTE 3.049.652 3.049.652 3.049.652 

:----:;-;---
3.049 652 3.04H5i1 3.049.652 3.049.652 3.049.652 

TOTAL DO ATIVO 5.267.652 5.267.652 5.310.374 5.374.458 5.571.485 5.768.512 5.788.215 5.788.215 

PASSIVO ----
PASSIVO CIRCULANTE 860.165 834.301 850 384 892.629 977.414 1.064123 - 976.110 1--- 865.753 

Fornecedores( Contas a Pagar) 528.000 528.000 570.722 633.382 654.031 654.031 ,---6540~~ 654.031 
Empréstimos Bancários 332.165 306.301 279.662 259.247 323.383 410.092 ~-322.0~ ~---~-1_1722 

ÉXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
--~ 

~3875 r-: 443 B75 443.875 443.875 -- ill,lli 443.875 443.875 443.875 
PATRIMÓNIO LÍQUIDO 

--
4037954 3.963.612 3.989.476 4.016 115 4.150.196 4.260.514 ~.368.;P1 4.478.588 

_ Capitai_Social 3~~ 3.024.417 3.024.417 3.024.417 -- 3.024.417 3.024.417 3.024.417 c----2:024 417 _ ----
Lucro Acumulados 939.195 965.059 991.698 1.013.537 1.125.779 1.236.097 1.343.814 1.454.171 

TOTAL DO PASSIVO 5.267.652 5.267.652 5.310.374 5.374.458 5.571.485 5.768.512 5.788.215 5.788.215 

Variação o o o o o o o o 
--------- --~-Set ATIVO Mar Abr Ma i Jun Jul Ago OU! -----

ATIVO CIRCUbf,NTE o o I-- 42.722 64084 WJru 197.027 ~- 19703 

---~1 Disi::!Qnivel o o o o o o o 
Cta. Bancária/Aplicações o o o o o o o 

creditas __ _____g_ ----º 1--- o o WJru 197.027 ~- 19.703 º Contas a Receber o -- o o o 197.027 197027 19.703 o 
E,stQgues º o 42.722 64084 º o o _!L 

Matéria Prima o o 19.225 o o o o 
~I Produtos em Elaboração o o 23.497 34.178 o o o 

Produtos Acabados o o o 29.906 o o o o 
REALIZÁ V~ L A LONGO PRAZO o o o o o o o -----

PERMANENTE o º o o o o o º TOTAL DO ATIVO o o 42.722 64.084 197.027 197.027 19.703 o 
PASSIVO o o o o o o o o 

EêSSIVO CIRCULANTE ~5.110) @!l~ 16.063 Q<45 84.785 86.709 (880HJ (110.357) 
_f~!!Jece~rcs(Contas a Pagar) R$ - o 42.722 62.659 20.649 o o o 

'R$(25 1101 
-----~639). Empréstimos Bancários (25.864) (20.415) 64.136 86.709 (88.014) (110.357) 

-EXIGiVEL A LONGO PRi><:Q ~ o o o o o º -----~ 
. ~_ATRIMÓNIO LÍQUIDO rts 25.110 25.864 26.639 21.839 ~ 110.318 107.717 110.357 
_S~pital Social o o o o o o o o 

·-
f----25.110 

----·· ------
Lucro Acumulados 25.864 26.639 21.839 112.242 110.318 107.717 110.357 

TOTAL DO PASSIVO o o 42.722 64.084 197.027 197.027 19.703 o 
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Balanço Patrimonial Fleuriet I 
,------ --·~ --- ---- 1------- ---··-r-- I -. -- --

I 
--·- -------- --- ----------- - -- -· 

Mar Abr Ma i Jun Jul Ag~-- Set Out -· ------~---- --·---

1- -=--= ~ ----·-· ----- ------ r---------- ·---
ATIVO FINANCEIRO o o o o o o o º - - ~- -

~o 
-"---- . . .. - --~----

__ Bancos/Aplic.Financ.CP o o o o o o 
2.324.80 218~3 :=2718.800 

---· --------
ATIVO OPERACIONAL 2.218.000 2.218.000 2.260 72~ 2.738.563 2.738.563 - ' ---- . 

Contas a Receber 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.0 47 027 2.144.054 2.163.757 2.163.757 1-'- -- . --·· -- ----~---

Estogues 468.000 468.000 510.722 574.806 §74.806 574.806 - 574 ~Q~_ 574.806 
Matéria Prima 88.000 88.000 107.225 107.225 107.225 107.225 107.225 107.225 

'--· -- ---··· ---·-------
Produtos em Elaboração 250.000 250.000 273.497 307.675 307.675 307.675 307.675 307.675 ------·-·- -------
Produtos Acabados 130.000 130.000 130.000 159.906 159.906 159.906 159.906 159.906 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 
----- ----:-=-=- -------f-c--·- ---------- ·-- -- --------

3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 - . 
Realizável a Longo Prazo ---=· o o o o o o ----- _() 1- -.. - _o_ -
Permanente 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 3.049.652 

TOTAL DO ATIVO 5.267.652 5.267.652 5.310.374 5.374.458 5.571.485 5.768.512 5.788.215 I 5.788.215 

---- -- --·· -- --·- -----
PASSIVO 

--- - ---- --- ·----
PASSIVO FINANCEIRO 332.165 306 301 279.662 259 247 323.383 410.092 --- 322.079 211.722 ----
_!'_mproístimos Bancários 332 165 306 301 279 662 259.247 323.383 410.092 322.079 211.722 ---------

~3382 
------------- - ------- ----

PASSIVO OPERACIONAL 528 000 528 000 570 722 654.031 654.031 654.031 654.031 - -----
Fornecedores( Contas a Pagar) 528.000 528.000 570.722 633.382 654031 654.031 654.031 654.031 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 
---- f------- -------- - ----------

4.407.487 4.433.351 4.459.990 4.481.829 4.594.071 4.704.389 4.812.106 4.922.463 
Exiglvel a Longo Prazo 443 875 443.875 443.875 443.875 r----,-443.875 443.875 443.875 443.875 

"3963 612 
f----c----- ----- ------ - -- ---------

Patrimônio Llguido 3.989.476 4.016.115 4.037.954 4.150.196 '-· 4.260.514 4.368.231 4.478.588 ---------
Capital Social 3.024.417 3.024.417 3.024.417 3.024.417 3 024.4!"7__ 3.024.417 3.024.417 3.024.417 

1--965059 r---g-91.698 
------------ --- - ---------

Lucro Acumulados 939.195 1.013.537 1.125.779 1.236.097 1.343. 814 1.454.171 
TOTAL DO PASSIVO 5.267.652 5.267.652 5.310.374 5.374.458 5.571.485 5.768.512 5.788.215 I 5.788.215 

o o o o o o o o - ----·- ------ __ , 

Cálculo de T, IOG e CPL 

T (332.165) (306.301) (279.662) (259.247) (323.383) (410.092) (322.079) ---ª.1_1J22) - k------- -·- ----· 
IOG r-1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.691.424 1.867.802 2.064.829 2.084.532 2.084.532 
--- -----~ r--- - ---- ----------
CPL 1.357.835 1.383.600 1.410.338 1.432.1n 1.544.419 1.654.737 1.762.454 1.872.811 

-----· ~- ---·--- - ·-·----·----""" ''-'""'"'~' " '"'" '''" '""'~-· "'""-''""". -"~~., ----~-~--- - .. . ---- ------·-
PL 396.361 398.948 401.612 403.795 415.020 426.051 436.823 447.859 ·------------ -------·-· -·· -- ----------
Faluramenlo 411.250 411.250 411.250 411.250 509.764 509.764 509.764 I 509.764 

,r:inille permrtldo________________ (39_6,3611 (398 948 (401 612 (403.795) (415.020) J426.051) -- (436823ll 
··--------

(447.859) 
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==Variação Balanço Patrimonial Fl~uriet -=~ _ _::::_--_:::=-=---------------_::=-:::_: I _ ~--~~-_:: _ 
___ J_ Mar Abr Mai Jun 1--- Jul Ago ____ -~et _ _ . _O~ .. ~-------
1--~TIVOFINANCEI~~vo a·- Q- Q o Q 0------Q- - Q+-----· 
I IATI~~n~~~:~~~~~:CP ~ =-----~ -1-4272~ -ÚOB~ 19702~ 19702~ 1970~ J --- ~~ =--===---
-- -tContasaReceber _ _!!:-= o-;__ ___ _(l_ O 197027 197027 19.703 -- --·-_o_=::.--413.757 
__ Estoques O 

1 
____ !L ~ 722 __ 64 084 f----____g_ O O_ _ ____ _ _____ Q ___ _ 

Matéria Prima O O 19.225 O O O O O 19.225 
1-- ---Produtos em Elaboração O O 23.497 34.178 O O o·--- -----·O ----sf.SY5 

Produtos Acabados o O O 29.906 o O Õ - --- -·--a- -----29 .. 906 

___ ,_ÃTIVO NÃO-CIRCULANTE O O O O O O ,___ ___ E~ _ -- O -=~=-~-
Realizavel a Longo Prazo Q 1--· Q O O O ___ Q !------~~--·. 

o o o o o o o o, 
o .... _. ___________ _ 

Permanente 

___ ITOTALDOATIVO I o I o I 42.7221 64.0841 197.027 I 197.027 I 19.7031 o I __ 

~ 
O O O O O O O O' ----- r---· ·------- - -- . ·--· 

PASSIVO . O O O O O O O O 
---PASSIVO FINANCEIRO (25110) 125 864) (26.639) (:20.415) 64.136 - 86 f()g -(aa-:-014) - -- (110 J5Y) --- ----=-= ~m_!l~éstimos Bancáno~_:::::_---==_:::~:(25.·1 _11))__ __ (25.864) (26.639) (20 415) ___ 64136 _____ 86.709 (88 014!_- _ _f110~57) --~-- __ 

PASSIVO OPERACIONAL O O 42.722 62 659 20.649 O O O 
Fornecedor~s(Contas a Paga0--.-- Õ ----o-- 42.722 62.659 20.649 O O ar· ---126.031 

==PASSIVO NÃO-CIRCULANTE---_---r--25~ 110 25.864 26.639 21.839 112.242 110 318. 107 717t-_ 110 3S7 _____ _ 
____ ExigJyel a Longo Prazo O _____ !L __ ___g_l--c O O O _ -~- __ _ _ _ -~~ _____ _ 

Patrimônio Liquido 25.110 25.864 26.639 21.839 112.242 110.318 107.717 110.357 -- -·· -- ' . .. - .. 
Capital Social O O O O O O O O 

··------.Lucro Acumulados 25.110 25.864 r--z-66:391---:21839 112.242 110.318 --107717l- 110.357----

TOTAL DO PASSIVO O O 42.722 64.084 197.027 197.027 19.703 I O --

~~~Calculo de T, IOG e CPL . --F4- 0 I 0 I ° F 0 

f OF----9-I- - - 0+ --=-== 
·-------!:r- - 25.110 25.864 26.639 20415 (64.136) (86.709) 88014J --- 1!0,3?~.- ----

----- -----.. -------------'--------------------·.. . -- ---IOG O O O 1.424 176.378 197.027 19.7031 O 

-- LcPL 25.110 25.864 26.639 21.839 112.242 110.318 107.717 110.357 _____ _ 

-===~_I_M~TE DE EMPREST(~OS_~ CURTOPR~()J! NE~A_TW~----------- _ 
374829J ....... _ ~-r1 _ _ 

· PL 2.511 2.586 2.664 2.184 11.224 11.032 10.772 11.036 ------1Fat~ram.;;;t~-------------------F4iu5o-F 411.250 --4iuso~Ú250-r---- 509.764 509.764 -- --S0976~ I soÚ64 ..... 
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Cálculo Rápido da Variação d~ IOG .. 
--------------------------r--------·-

-----------
Faturamento (R$) ···-------- ·- ·----- -------f-------· 

Novo Original Variação --

f--- R$ 1.019.527 R$ 822.500 R$ 197.027 -1-----· --------·--

----· ---- -t------ -----·-

-----
Prazo em IOG 

. ----------- Prazo -
Prazo FunçAo 

% s/vendas equivalente a Real das Novo Original Variação 
Vendas base de vendas 

Conlas a Receber 63 100% 63 R$ 2.141.007 R$ 1.727.250 R$ 413.757 
Estoque 50 33% 16 R$ -
MP 9 33% 3 R$ 99.481 R$ 80.256 R$ 19.225 ----
PE 27 33% 9 R$ 298.443 R$ 240.768 R$ 57.675 -------
PA 14 33% 5 R$ 154.748 R$ 124.843 R$ 29.906 
Fornecedores (59) 33% ( 19) R$ (652.154) R$ (526.123) R$ (126.031) ---------
Ciclo Financeiro Total 54 60 

:!G TOTAL-~- 3Jt ------ R$2.041.526 R$1.646.994 R$ 394.532 

- ··- ----- - - ·-
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

EMPRESA CIACO- RELATÓRIOS DO CRYSTAL BALL 
Crystal 8all Report Assumptions 
Assumption: Volume_ Vendas_a partir de julho 

Normal distribution with parameters: 
Mean 247.717 
Standard Dev. 59.18-t-

Selected range is from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 243.857 

Assumption: Prazo_Médio_Pagamento_Compras 

Normal distribution with parameters: 
Mean 59 
Standard Dev. 4 

Selected rangeis from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 59 

Assumption: Prazo_Médio_Matéria_Prima 

Normal distribution with parameters: 
Mean 10 
Standard Dev. 4 

Selected range is from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 1 O 

Assumption: Prazo _Médio_Prods_Efaboração 

Normal distribution with parameters: 
Mean 28 
Standard Dev. 3 

Selected range is from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 28 

Assumption: Prazo_Médio_Prods. Acabados 

Normal distribution with parameters: 
Mean · 15 
Standard Dev. 2 

Selected range is from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 15 

Assumption: Prazo_Médio_Recebimento_ Vendas 

Normal distribution with parameters: 
Mean ·53 
Standard Dev. 4 

Selected range is from -lnfinity to +lnfinity 
Mean value in simulation was 53 

End of Assumptions 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

EMPRESA CIACO- RELATÓRIOS DO CRYSTAL BALL 
Crystal Ball Report 

Forecast: Tesouraria_Julho 
Statistics: 

Trials 
Mean 
Median 
Mode 
Standard Deviation 

i Qys:t:al Ball Stu:E!'t Versicn 
Not ror Comme~t:~al Use 

I 

Forecast Tesouraria_ Julho 

V alue 
1000 

(R$219.552) 
(R$216.782) 

R$94.595 

i 500 Trials Frequency Chart 3 OuUiers 

,042 .,.-------------,-----------, .. 21 

ª 
,032 +--------~~--1--itl-------~- 15,75 

~ .~1 +--------t~ .., 
o 
~ .011 +------.--IH.---lH--.1-

,OOJ -'-ll'-1'-.I.JLliiLJUUW 

End of Forecast 

{R$500. OCO) (R$362500) 

Percentile 
0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
75% 
80% 
85% 
90% 
95% 

100% 

..., 
;:; 

-1,.-----~- 10,5 ~ 

"' ::I 
----.-----+ 5.25 .!:2 

(RS87_50J) R$50000 

V alue 
(R$515.739) 
(R$393.386) 
(R$347.1 06) 
(R$317.655) 
(R$291 .4 76) 
(R$272.157) 
(R$264.007) 
(R$254.551) 
(R$238.719) 
(R$227.714) 
(R$216.782) 
(R$202.693) 
(R$184.988) 
(R$173.222) 
(R$164.453) 
(R$154.950) 
(R$141.797) 
(R$121.834) 
(R$108.056) 

(R$79.465) 
R$48.821 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

EMPRESA CIACO- RELATÓRIOS DO CRYSTAL BALL 
Crystal Ball Report 

. Forecast: Tesouraria_Agosto 
Statistics: 

Trials 
Mean 
Median 
Mode 
Standard Deviation 

i Qyst:al BaU S!l.dert Ve!Sion 
Not:O..Corrmert:ial Use 

Forecast Tesouraria_Agosto 

V alue 
1000 

(R$190 539) 
(R$183.485) 

R$154.440 

; 500 Trials FrequencyChart 8 OutHers 

-~,-------------.----------------------c~ 

·""' 15 

ª 
.., 
~ 

"' "" 020 ' 10 -= 
"' c 

"" "' " ~ .. ,010 5 c.. 

.ooo o 

(R$OCll 000) (RS375.oo:J) (R$1500CO) R:S75000 R$300000 

Percentile Value . 
0% (R$698.578) 
5% (R$481.561) 

10% (R$397 .199) 
15% (R$352.818) 
20% (R$305.987) 
25% (R$274.611) 
30% (R$258.949) 
35% (R$241.693) 
40% (R$221.558) 
45% (R$200.246) 
50% (R$183.485) 
55% (R$158.781) 
60% (R$131.098) 
65% (R$114.894) 
70% (R$97.829) 
75% (R$79.881) 
80% (R$59.260) 
85% (R$44.037) 
90% (R$22.829) 
95% R$33.926 

End of Forecast 100% R$351.799 
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APÊNDICE D- PLANILHAS DE RESULTADO 

EMPRESA CIACO - RELATÓRIOS DO CRYSTAL BALL 
Crystal Ball Report 
Forecast: Tesouraria_Setembro 

Statistics: 
Trials 
Mean 
Median 
Mode 
Standard Deviation 

: OystaJ Sal! Stui!fll Vers1on 
· Not lor Commercial use 

500 Trials 

Forecast Tesouraria_ Setembro 

Frequency Chart 

V alue 
1000 

(R$175 652) 
(R$164.412) 

R$74.297 

6 OuUiers 

.oo -----------------------.------------------~ 

-~ 
:c .. 
..0 

"' .... 
Cl-

.= L,~illL.LI..IJld!.U.W: 

End oi Forecast 

{R$400.00J) (RS287.500) 

Percentile 
0% 
5% 

10% 
15% 
20% 
25% 
30% 
35% 
40% 
45% 
50% 
55% 
60% 
65% 
70% 
75% 
80% 
85% 
90% 
95% 

100% 

(RS175.00J) (RS6'2.5CO) == 

V alue 
(R$463.339) 
(R$317.405) 
(R$280.065) 
(R$243.319) 
(R$222.804) 
(R$209.654) 
(R$198.477) 
(R$188.880) 
(R$181.394) 
(R$170.212) 
(R$164.412) 
(R$157.451) 
(R$150.943) 
(R$144.806) 
(R$137.523) 
(R$127.535) 
(R$119.922) 
(R$1 09.188) 

(R$99.696) 
(R$79.950) 
R$109.218 

...,., -"' ... = "' "' Q 
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