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Resumo: A informação presente nos demonstrativos financeiros de uma entidade influenciam 

seus usuários afetando diretamente a alocação de recursos e a tomada de decisões de 

investimento. Desta forma, o presente estudo tem como objetivo analisar a situação 

financeira de duas empresas varejistas, de capital aberto, atuantes no mercado de vestuário, 

utilizando o Modelo Dinâmico de Analise de Capital de Giro desenvolvido por Michel 

Fleuriet e sua relação com o Retorno Sobre o Capital Próprio. Podemos considerar que o 

modelo dinâmico analisa a capacidade financeira da empresa em liquidar suas dívidas, 

considerando a continuidade de suas operações, enquanto o ROE, índice utilizado no modelo 

tradicional, mede a rentabilidade do capital próprio da empresa. Este estudo caracteriza-se 

como descritivo e bibliográfico e, diante disto, o método aplicado aos demonstrativos 

financeiros demonstrou ser eficaz na avaliação da necessidade de capital de giro e, ao 

reclassificar seus respectivos balanços patrimoniais, mostrou-se consistente ao avaliar sua 

liquidez e capaz de sinalizar a posição financeira dessas instituições evidenciando os 

principais elementos que o compõe (CDG, NCG e T), além de apurar o impacto sobre o 

capital da instituição. 

Palavras-Chave: Análise Financeira. Modelo Fleuriet. Balanço Patrimonial. Capital de 

Giro. 

Abstract: The information present in the financial statements of an entity influences its users 

directly affecting resource allocation and investment decision making. In this way, the present 

study has the objective of analyzing the financial situation of two publicly traded retail 

companies active in the apparel market, using the Dynamic Model of Working Capital 

Analysis developed by Michel Fleuriet and its relation with the Return on Equity. We can 

consider that the dynamic model analyzes the financial capacity of the company to settle its 

debts, considering the continuity of its operations, whereas the ROE, index used in the 

traditional model, measures the profitability of the company's own capital. This study is 

characterized as descriptive and bibliographical, and, in view of this, the method applied to 

the financial statements proved to be effective in assessing the need for working capital and, 

by reclassifying its respective balance sheets, proved to be consistent in assessing its liquidity 

and capable (WC, WCR and TB), as well as to determine the impact on the capital of the 

institution. 
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1       INTRODUÇÃO 

Os gestores procuram estratégias eficazes que os ajudem a avaliar a situação 

econômica da empresa sem comprometer sua capacidade de liquidez e solvência, tendo em 

vista que seu principal objetivo é a maximização dos lucros e a continuidade de suas 

operações, independente de seu ramo de atuação.  

Os índices financeiros tradicionalmente aplicados como base fundamental tornaram-se 

insuficientes devido à ação do mercado sobre a demanda e competitividade. Segundo 

Vasconcelos (2008), “O uso desses índices é de utilidade para análise de crédito e de 

tendências, além de auxiliar a administração ou gerência, contribui para que os analistas 

entendam o desempenho da empresa e examinem sua posição no setor de mercado, através da 

comparação de padrões”. 

Ao aplicar os indicadores no dia-a-dia, aplica-se também o princípio das finanças 

coorporativas de curto e longo prazo. Embora os modelos convencionais sejam apresentados 

como meios eficazes de gerir e compreender os demonstrativos até agora, uma nova proposta 

para analisar e classificar o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício 

chegou ao Brasil em meados de 1980.  A análise dinâmica, conhecida como Método Fleuriet, 

foi criada pelo Professor Michel Fleuriet, com o intuito de tornar mais rápida e eficiente a 

compreensão dos demonstrativos financeiros e a necessidade de capital de giro. Para aplica-

lo, é necessário considerar algumas variáveis, tais como: capital de giro, necessidade de 

capital de giro e saldo de tesouraria. Além disto, também será necessário reclassificar as 

contas de ativo e passivo em cíclicas e erráticas.  

 A análise de capital de giro é um tema constantemente discutido e é alvo de 

pesquisas, devido á sua importância na gestão financeira em uma empresa. Assaf Neto (2006) 

diz que “O capital de giro constitui-se no fundamento básico da avaliação do equilíbrio 

financeiro de uma empresa”. Já Fleuriet e Zeidan (2015) dizem que “No modelo dinâmico, o 

capital de giro (CDG) representa uma fonte permanente de fundos para a empresa com o 

propósito de financiar sua necessidade de capital de giro”. Em resumo, o CDG é o total de 

recursos presentes em seu ativo circulante que financiam o ciclo operacional. Apesar 

frequentemente encontrarmos análises de liquidez e previsões sobre capital de giro, os 

resultados influenciam também em outros campos importantes para a saúde financeira da 

empresa, como por exemplo, a rentabilidade. O modelo dinâmico ainda é pouco utilizado 

pelos gestores, e alinhado á outras métricas, pode ser capaz de evitar futuros problemas. 

Sendo assim, este artigo se justifica devido á necessidade de divulgar outras metodologias 

para análise da necessidade de capital de giro e aliado a outros indicadores, que avaliem o 

retorno sobre o capital próprio investido. 

O objetivo deste trabalho é aplicar e demonstrar por meio da análise dinâmica, 

proposta pelo Modelo Fleuriet, a situação financeira a partir dos demonstrativos financeiros 

colhidos das Lojas Marisa e Lojas Renner entre os anos de 2013 e 2017, sua necessidade de 

capital de giro e investigar como os resultados apurados influenciaram o Retorno Sobre o 

Capital Próprio, para que os stakholders possam interpretar com clareza as demonstrações 

financeiras, seguindo os princípios contábeis da continuidade e competência. Será abordado 

também o balanço no modelo dinâmico e os conceitos fundamentais pra obter o resultado 

esperado tais como: CDG, NCG e Saldo de Tesouraria. Assim as empresas serão enquadradas 

em seus respectivos tipos conforme propõe o modelo, de acordo com as variáveis resultantes 

do estudo. 

Este artigo está estruturado em sessões, onde na sessão 2 apresenta conceitos 

importantes para compreensão do assunto, a sessão 3 tratará sobre o resultado da pesquisa, a 

sessão 4 trará a analise critica e, por fim, na sessão 5 as conclusões e bibliografia. 
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2       O MODELO DINÂMICO  

 

A competitividade está presente no dia-a-dia das empresas, o que as faz pensar em 

como melhorar seu desempenho, mitigando os riscos de insolvência e tornando seus produtos 

mais atrativos. Como afirma Fleuriet e Zeidan: 

 
“Um dos maiores problemas que alguns executivos têm em analisar dados 

financeiros e que eles não associam os dados consolidados da empresa ao que vêm 

no chão de fabrica ou na produção de serviços. Na verdade, quando acostumamos a 

analisar dados financeiros, conseguimos ver diretamente a ligação entre operacional 

e financeiro, já que o que a empresa produz e vende deve estar refletindo nos dados 

dela.” (FLEURIET;ZEIDAN 2015) 

 

No mundo coorporativo e acadêmico, os índices baseados em liquidez a partir do 

estudo do balanço patrimonial é amplamente difundido. O gestor deve estar ciente do 

montante que financia as atividades operacionais de curto prazo da empresa, e saber 

administrar seus recursos de longo prazo. “A prática do planejamento tende a diminuir as 

incertezas associadas ao processo decisório e desempenho, aumentando com isso as chances 

de os objetivos da empresa serem alcançados” (VASCONCELOS, 2008).  

Em meados de 1970, o acadêmico Professor Michel Fleuriet desenvolveu uma 

metodologia de análise de liquidez, por meio do Capital de Giro, capaz de evidenciar sua real 

necessidade de caixa, utilizando o dinamismo da contabilidade.  

O Capital de Giro, também conhecido como Capital Circulante Líquido (CCL) é resultado 

da equação: 

 

 
 

 “O conceito capital circulante liquido indica o volume de recursos de longo prazo 

alocados para financiar o giro.” (ASSAF NETO, 2006).  

Neste modelo, o CDG, termo que utilizaremos, é uma fonte constante de financiamento da 

Necessidade de Capital de Giro, ou seja, subsidiará as operações da empresa através de seus 

ativos e passivos permanentes, de forma que, ao utilizar recursos de longo prazo, não haverá 

comprometimento das atividades operacionais e de seus índices de liquidez á curto prazo. 

Vasconcelos (2008) ressalta que o Capital de Giro não é apenas composto por recursos de 

caixa e bancos, e sim por todas as contas que compõe o Ativo Circulante, incluindo 

aplicações financeiras, contas á receber, estoques e despesas antecipadas.  

Primeiramente, para aplicar a análise dinâmica, as contas do balanço patrimonial de ativo 

e passivo devem ser reorganizadas de acordo com as atividades da empresa, assim, devem ser 

classificadas de acordo com sua realidade dinâmica e dividas em três grupos:  

 

 Contas Erráticas: Curtíssimo prazo, relacionadas diretamente ao saldo de tesouraria 

devido a sua característica de liquidez imediata; 

 Contas Cíclicas: Contas relacionadas á necessidade de capital de giro, ou seja, á 

manutenção das operações da empresa. Assim surgiu o conceito de ativo e passivo 

cíclico, que apresentam o movimento continuo das contas; 

 Contas Permanentes: Corresponde ás contas não circulantes no ativo e do passivo, ou 

de longo prazo, que financiam as operações de curto prazo através de seu. 

 

Tabela 1 Reclassificação das contas no Modelo Fleuriet. 

CDG= Ativo Cíclico

Passivo Cíclico
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       Fonte: Adaptado de FLEURIET e ZEIDAN (2015). 

 

Fleuriet e Zeidan (2015) alertam que nem sempre as contas de ativo e passivo cíclico 

estarão no ativo e passivo circulante.  

Ao reordenar o balanço patrimonial, deve-se considerar os ciclos: Ciclo econômico, que 

será o tempo em que o produto permanecerá em estoque; o ciclo financeiro, que está contido 

dentro do ciclo econômico, será o tempo entre o pagamento de fornecedores até a data do 

recebimento do valor de venda do produto ou serviço. Por fim, o ciclo operacional relaciona a 

data de compra até o recebimento do produto vendido.  

     Esses ciclos mensuram a cultura organizacional e seus números dependem dos processos 

de produção, capacidade de vendas e de recebimento. Com períodos menores entre os ciclos, 

aumenta-se o capital de giro, levando, consequentemente, á um maior retorno. Fleuriet e 

Zeidan (2015) enfatizam que os indicadores (NCG, CDG e T) “São extraídos a partir do ciclo 

financeiro da empresa estudada, demonstrando, assim, a característica temporal da análise”.  

 

 
                     

Fonte: Adaptado de MARQUES e BRAGA (1995). 

 

      Após a distribuir as contas de acordo com o seu ciclo, será possível identificar outros dois 

índices além do CDG: A Necessidade de Capital de Giro (NCG) e o Saldo de Tesouraria (T).  

        Segundo Fleuriet e Zeidan (2015), “A Necessidade de Capital de Giro é um conceito 

econômico-financeiro e não uma definição legal”. Assaf Neto (2006) define a Necessidade de 

Capital de Giro como o montante de capital permanente necessário para financiar o giro. 

Encontramos a NCG ao subtrair o Ativo Cíclico do Passivo Cíclico. Já o Saldo de Tesouraria 

(T), indica a capacidade financeira da empresa em liquidar suas obrigações de curto prazo. 

Este índice é dado pela diferença entre ativos erráticos e passivos errático. 

 Fleuriet possibilitou através do resultado obtido por meio desses indicadores, enquadrar a 

empresa de acordo com sua saúde financeira, classificando-as entre em seis estruturas. 

Aplicações de Curto Prazo Fontes de Curto Prazo

Caixa Empréstimos e Financiamentos

Aplicações Financeiras Dividendos

Aplicações Operacionais Fontes Operacionais

Estoques Salários á Pagar

Clientes Impostos á Pagar

Despesas Antecipadas Fornecedores

Adiantamentos á Fornecedores

Créditos Fiscais

Realizáveis de Longo Prazo Fontes de Longo Prazo

Investimento Passivo Circulante
Imobilizado
Intangível

Ativo Passivo

Ativo Permanente

Ativo Cíclico

Receitas Antecipadas

Patrimônio Líquido

Passivo Permanente

Ativo Errático

Passivo Cíclico

Passivo Errático

                         Ciclo Operacional

C ------- P --------------------------- V ----------- R 

               Ciclo Econômico

                              Ciclo Financeiro
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                       Tabela 2 Tipos de Empresas. 

 

Tipos de Balanço 

  CDG NCG T Situação 

Tipo 1 + - + Excelente  

Tipo 2 + + + Sólida 

Tipo 3 + + - Insatisfatória 

Tipo 4 - + - Péssima 

Tipo 5 - - - Ruim 

Tipo 6 - - + Alto Risco 
                               Fonte: Adaptado de MARQUES e BRAGA (1995). 

 

  As empresas do Tipo 1 são empresas que possuem capacidade de liquidez excelente 

pois seus ativos e passivos não operacionais são capazes de suprir as necessidades de giro 

para manter as contas cíclicas. Já o saldo de tesouraria positivo, garante a capacidade de 

liquidar suas obrigações de curto prazo, e é considerado o valor excedente para 

reinvestimento.  

O tipo 2, sólida, também classificada como uma estrutura de baixo risco assim com o Tipo 

1, apresenta folga financeira que permite financiar a NCG, mas será mais suscetível á 

variações de mercado e á mudanças em suas atividades operacionais. Assaf Neto (1998) 

salienta que a Necessidade de Capital de Giro não deve ser maior que o Saldo de Tesouraria, 

pois assim, não haverá a desestabilização desta estrutura financeira. 

Empresas do tipo 3, possuem classificação insatisfatória, pois parte da NCG é financiada 

pelo Saldo de Tesouraria, e possuem uma estrutura de risco médio. Assaf Neto (2006) diz que 

“A empresa nesta condição, recorre mais habitualmente ao mercado financeiro para a tomada 

de recursos necessários a seu giro, revelando maior dependência dos empréstimos de curto 

prazo”. 

Definida como situação financeira péssima, as empresas do tipo 4 são as mais vulneráveis 

entre as estruturas. De acordo com Fonseca e Ceretta (2012), estas empresas podem ter 

dificuldade em saldar suas obrigações, pois financiam tanto a NCG quanto seu Ativo 

Permanente com recursos de curto prazo. 

Empresas com estrutura tipo 5, possuem todas as variáveis negativas. Pode-se considerar 

alto nível de insolvência. O CDG é financiado por recursos de terceiros a longo prazo, pois 

está instituição não capaz de auto – financiar suas operações. Alguns segmentos empresariais, 

como por exemplo, o comercio varejista, possuem a NCG negativa, pois compram á prazo e 

giram rapidamente seus estoques, recebendo o valor correspondente ás suas vendas antes 

mesmo de pagar seus fornecedores, o que torna seu ativo cíclico maior que seu passivo cíclico 

(ASSAF NETO, 2006). 

Na ultima estrutura de Fleuriet, as entidades enquadradas no tipo 6, são empresas com 

mais alto risco de insolvência pois possuem baixo nível liquidez e suas operações são 

financiadas apenas pelo seu saldo de tesouraria, ou seja, o longo prazo é financiado pelos 

recursos de curto prazo. Assaf Neto (2006) diz que “Esses tipos de empresas revelam-se 

descapitalizadas, exprimindo uma péssima situação financeira”. 

Desta forma, podemos considerar que o modelo dinâmico analisa a capacidade financeira 

da empresa em liquidar suas dívidas, considerando a continuidade de suas operações. 

  Segundo Assaf Neto (1998) “A análise de liquidez por meio da classificação de seus 

elementos em cíclicos e financeiros é bem mais dinâmica, permitindo maior entendimento da 

solvência e da liquidez de uma empresa”.  
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2.1       Relação entre Capital de Giro e Retorno Sobre Patrimônio Líquido.  

As mudanças na dinâmica da empresa e as variações do giro exigem atenção ao avaliar 

o equilíbrio financeiro, visto que seus resultados podem afetar outros pontos adotados como 

indicadores de sua estratégia financeira.  

Considerando os autores anteriormente citados, é possível notar que (Fleuriet; Zeidan, 

2015) e (Vasconcelos, 2018) destacam a relevância da administração financeira, por meio das 

analises conjuntas dos dados disponíveis nos demonstrativos financeiros, para apoiar os 

processos decisórios dos gestores, fornecendo informações confiáveis relacionadas à situação 

financeira das empresas, entretanto, Galvão (2018) ressalta que a adequação do resultado da 

gestão depende especificamente das características de cada negócio, da estratégia definida 

pela empresa naquele momento, da visão, missão e valores do empreendimento e da análise 

do mercado onde atua. Sendo assim, não existe, até então, a definição de um padrão a ser 

utilizado e sim, o que atenderá sua necessidade naquele momento. 

De forma geral, todas as organizações têm como seu objetivo principal criar valor aos 

seus acionistas, obtendo retorno sobre o capital investido.  

O capital de giro está relacionado diretamente á liquidez e a manutenção do caixa que 

fomenta as operações da entidade enquanto a rentabilidade, diz respeito ao do retorno sobre o 

investimento. 

Um dos indicadores de desempenho mais utilizados para medir a rentabilidade é o 

ROE de Dupond (Return on Equity) ou Retorno sobre o Patrimônio líquido. Seu resultado é 

dado pela equação: 

 

  
 

Vasconcelos (2008) diz que o Sistema Dupond é utilizado para encontrar as áreas 

chaves que apontarão o desempenho da empresa e que este sistema visa relacionar o balanço 

patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício como medidas da lucratividade por 

meio do retorno do ativo total e do retorno sobre o patrimônio liquido. 

 A expressão acima revela o retorno obtido a cada R$ 1,00 do capital próprio da 

empresa investido sobre o resultado liquido das operações. “O retorno sobre o patrimônio 

liquido fornece o ganho percentual auferido pelos proprietários como consequência das 

margens de lucro, da eficiência operacional e do planejamento eficiente de seus negócios” 

(ASSAF NETO, 2006). 

Assaf Neto (1998) diz que “Uma necessidade de investimento em giro mal 

dimensionada é certamente uma fonte de comprometimento da solvência da empresa, com 

reflexos sobre sua posição econômica de rentabilidade”, contudo, Ferraz et al (2017)  

complementa que a rentabilidade e a liquidez são, ao mesmo tempo resultados e restrições, e 

que variam de acordo com a estratégia adotada pela empresa. 

Alguns estudos relacionados às variáveis liquidez e rentabilidade, levaram em 

consideração, em sua maioria, as análises do modelo tradicional.  Apesar disto, Fonseca 

(2009), utilizou o Modelo Fleuriet como método para mensurar a liquidez e correlacionar seus 

ROE=  Lucro Liquido

Patrimonio Liquido
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resultados com a rentabilidade. A autora concluiu que não há evidencias suficientes, em seu 

ponto de vista, para afirmar que a liquidez medida através do capital de giro influencie 

diretamente na rentabilidade, mas estimula outros estudos para fins de aprimoramento das 

técnicas.  

Já Pimentel, Braga e Casa Nova (2005) estudaram a relação entre empresas de 

comercio varejista entre os anos de 2000 e 2003, e concluíram que quanto maior a liquidez 

menor é a rentabilidade e reiteram que este resultado se restringe ao ramo de atividade 

analisado. 

 

3      RESULTADOS DA PESQUISA 

 A aplicação dos conceitos evidenciam os resultados entre os anos de 2013 e 2017. 

Quanto ás empresas utilizadas como objeto desta pesquisa, Lojas Renner e Lojas Marisa, são 

empresas de capital aberto do setor varejista de vestuário. As informações financeiras 

utilizadas como base para aplicação dos modelos propostos estão disponíveis aos investidores 

em seus respectivos sites. 

 Na Tabela 3 são apresentados os resultados da aplicação do Modelo Fleuriet nos 

demonstrativos das Lojas Renner durante cinco exercícios, após a reclassificação do balanço 

patrimonial. 

  

Tabela 3 Resultados Modelo Fleuriet Lojas Renner. 

 
Fonte: Autoria própria (2018) 

 Nota-se que a empresa se manteve estável durante o período analisado, classificando-

se como uma estrutura sólida, visto que o valor de Capital de Giro superou o valor de sua 

necessidade em todos os anos, exceto em 2016, quando seu Saldo de Tesouraria apresentou 

resultados negativos. Para Assaf Neto (2006), somente quando o CDG superar a NCG a 

empresa apresentará segurança financeira.  

Quanto ao Saldo de Tesouraria, se positivo, indica o valor excedente em caixa que 

financiará o crescimento operacional da empresa e este saldo será suficiente para liquidar 

dívidas de curto prazo, se contrario, demonstra que contas de curto prazo estão financiando as 

operações. Neste caso, as contas erráticas.  

Ao reclassificar as contas das Lojas Marisa, apenas no ano de 2017 os resultados que 

eram positivos até 2016, divergiram dos demais exercícios. 

Tabela 4 Resultados Modelo Fleuriet Lojas Marisa. 

 
Fonte: Autoria própria (2018). 

 

2017 2016 2015 2014 2013

Capital de Giro 1.966.229,00R$   1.167.726,00R$   1.402.084,00R$   1.461.981,00R$   1.068.673,00R$   

NCG 1.340.835,00R$   1.269.016,00R$   1.371.146,00R$   1.187.178,00R$   1.002.680,00R$   

Saldo de Tesouraria (T) 625.394,00R$      101.290,00-R$      30.938,00R$        274.803,00R$      65.993,00R$        

Tipo de Balanço Sólida Insatisfatoria Sólida Sólida Sólida

2017 2016 2015 2014 2013

Capital de Giro 573.055,00R$  864.945,00R$  1.031.984,00R$   1.052.075,00R$   1.003.249,00R$   

NCG 696.302,00R$  555.169,00R$  822.554,00R$      901.070,00R$      860.824,00R$      

Saldo de Tesouraria (T) 123.247,00-R$  309.776,00R$  209.430,00R$      151.005,00R$      142.425,00R$      

Tipo de Balanço Insatisfatória Sólida Sólida Sólida Sólida
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 O valor da Necessidade de Capital de giro aumentou 25% em relação ao ano de 2016, 

Quando a NCG supera o CDG, a empresa encontra-se em dificuldades financeiras, revelando 

que ativos não cíclicos, com natureza de longo prazo, são financiados pelo curto prazo, 

enquadrando-se nos requisitos de uma empresa com saúde financeira insatisfatória. 

 Ambas apresentaram Saldos de Tesouraria negativos, em exercícios diferentes, quando 

sua necessidade de capital de giro aumentou. Este índice negativo leva a crer que a liquidez 

das empresas durante estes períodos foi comprometida. Nestes períodos os balanços 

patrimoniais reclassificados demonstraram aumento expressivo nas contas erráticas passivas e 

ativas. Neste caso, o passivo errático será maior que o ativo errático, aumentando seu risco de 

insolvência (FLEURIET; ZEIDAN, 2015). 

O aumento da NCG indica também crescimento das vendas quando a capacidade de se 

autofinanciar não acompanhou esta evolução. Caso a empresa não consiga suprir esta 

necessidade com seus ativos permanentes, deverá captar recursos onerosos de terceiros, como 

empréstimos de curto prazo. Fleuriet e Zeidan (2015) enfatizam que “O Aumento da 

necessidade de capital de giro e do ativo imobilizado devem vir acompanhados de fontes de 

longo prazo que os financiem” 

A Tabela 5 apresenta os índices de retorno, utilizando como metodologia a aplicação 

do ROE (Returno on Equity). 

 

                Tabela 5  Resultados  do ROE. 

                     ANÁLISE DE RENTABILIDADE 

ROE (Dupond) 2017 2016 2015 2014 2013 

Lojas Renner 22,7% 23,7% 25,0% 25,4% 27,3% 

Lojas Marisa -6,3% -8,7% -3,2% 4,4% 7,7% 
                   Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 Apesar de as empresas estudadas apresentarem saldos de tesouraria negativos em um 

determinado exercício contábil, demonstram ao analisar a rentabilidade deste período, 

resultados opostos. 

 

                                    Tabela 6 Liquidez versus Rentabilidade. 

 
                                           Fonte: Autoria Própria (2018) . 

Empresa Ano
Liquidez 

Fleuriet 

ROE de 

Dupond

2017 1,16% 22,7%

Lojas Renner 2016 0,97% 23,7%

2015 1,01% 25,0%

2014 1,09% 25,4%

2013 1,03% 27,3%

2017 0,93% -6,3%

Lojas Marisa 2016 1,19% -8,7%

2015 1,12% -3,2%

2014 1,08% 4,4%

2013 1,08% 7,7%
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 No ano de 2016, a rentabilidade das Lojas Renner diminuiu assim como seu saldo de 

tesouraria e seu índice de capital de giro em relação aos anos anteriores. Já em 2017, as Lojas 

Marisa apresentaram melhora no seu retorno sobre o patrimônio líquido, indo contra ao 

aumento de sua necessidade de capital de giro. Ambas exibiram em seu balanço patrimonial 

aumentos em suas contas de empréstimos. Provavelmente os empréstimos tornaram-se curto 

prazo, menores que 365 dias, neste ano.  

Fleuriet e Zeidan (2015) alertam que “A regra básica de gestão baseada no Modelo 

Dinâmico é que iguala os prazos de financiamento e de aplicação, para diminuir o risco de 

liquidez da empresa”. 

 As estratégias utilizadas e suas respectivas estruturas de capital refletem de formas 

distintas na liquidez das instituições, e as politicas de crédito e seus prazos médios de 

recebimento direcionam a variação de liquidez.  O aumento no prazo médio de recebimento 

das vendas, por exemplo, pode ocasionar o descasamento do fluxo de caixa, comprometendo 

os índices de liquidez daquele período. “Empresas podem oferecer prazos e condições 

excepcionais de pagamento para alguns clientes. Eles não devem fazer isso sem compensação, 

por exemplo, em troca pelo cliente pagar um preço maior ou comprar um volume maior.” 

(FLEURIET; ZEIDAN, 2015). Além disto, deve-se negociar o prolongamento dos prazos de 

pagamento, para que haja tempo de captar recursos, até a data de quitar a dívida, tornando 

PMR e PMP coerentes com a realidade que o fluxo de caixa apresenta. 

 Quando a empresa opta por utilizar recursos de terceiros á longo prazo para financiar 

as operações, estará diminuindo o risco de liquidez, visto que o prazo para liquidação da 

dívida e seu custo de manutenção assim como suas taxas de juros e, devido á possibilidade de 

renegociar a divida sempre que necessário, aumenta risco e afeta rentabilidade dos acionistas. 

A Figura 1 expressa esta intersecção. 

 

                   Figura 1 Relação Liquidez x ROE Lojas Renner 

 
                  Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

O efeito reverso acontecerá quando a instituição utilizar recurso de curto prazo para 

financiar seu giro, e sacrificará a liquidez em função da melhora da rentabilidade sobre o 

patrimônio líquido, de acordo com representação gráfica na Figura 2. 
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     Figura 2 Relação Liquidez x ROE Lojas Marisa 

 
               Fonte: Autoria Própria (2018). 

 

 A literatura financeira aponta um trade off entre a rentabilidade e a liquidez, outros 

estudos sobre o assunto também apontaram de resultados condizentes á esta hipótese. 

No que se refere na relação entre liquidez e rentabilidade, há evidencias de que haja 

interferência direta, assim como é possível notar nas figuras 1 e 2, pois quando a rentabilidade 

aumenta, os índices de liquidez diminuem.  

  

4       ANÁLISE CRÍTICA 

 O proposito deste estudo é identificar, por meio de metodologias conhecidas na 

literatura financeira, a relação entre a rentabilidade e a liquidez, utilizando demonstrativos 

financeiros de empresas de capital aberto que atuam no segmento varejista. 

 Contudo, aplicação do Método Fleuriet apresenta algumas variáveis importantes que 

devem ser ressaltadas. 

 Para aplicar a metodologia da analise dinâmica, é necessário reclassificar as contas 

contábeis do balanço patrimonial, onde a partir desta reorganização, serão extraídos os 

indicadores chave para a análise. É importante salientar que existe uma limitação devido á 

estrutura dos balanços das empresas. As instituições apesar de pertencerem ao mesmo 

segmento, possuem estruturas diferentes decorrentes dos seus tipos de investimento, 

patrimônio liquido e estrutura empresarial.  

 Outro ponto é o fato de que os resultados, quando obtidos por análise dinâmica, não 

serão suficientes para indicar se a empresa encontra-se em situação financeira favorável ou 

não aos olhos do investidor. A superficialidade dos resultados demanda a utilização de outros 

métodos do modelo tradicional para tornar a tomada de decisão fundamentada. 

 Quanto aos ciclos econômico, financeiro e operacional citados neste artigo, são 

informações internas, e os relatórios disponibilizados aos investidores não indicam suas 

médias com clareza, o que dificultou o aprofundamento destes tópicos, que não poderiam 

deixar de serem citados, visto que fazem parte de toda a estrutura de gerenciamento da 

necessidade de capital. 

Já em relação ao retorno sobre o patrimônio liquido, não houve dificuldade em 

analisa-la devido às informações colhidas para chegar aos resultados devido à simplicidade da 

fórmula da metodologia de Dupond. Tanto o patrimônio liquido quanto o lucro líquido do 

exercício, são conteúdos presentes até mesmo nos demonstrativos financeiros mais 

consolidados. 
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Dado o exposto, o conhecimento considerável em contabilidade, para analisar com 

maior precisão as contas contábeis e interpretar os resultados, será necessário por parte dos 

analistas, gestores financeiros e demais usuários das informações contábeis. 

 

5       CONCLUSÃO 

 O presente estudo propôs verificar a relação entre capital de giro e rentabilidade em 

empresas do ramo varejista de capital aberto, Lojas Renner e Lojas Marisa, entre os períodos 

de 2013 á 2017, utilizando os resultados apresentados para a análise o modelo Fleuriet de 

mensuração de Capital de Giro e o ROE (Retorno Sobre o Patrimônio Líquido) onde foi 

possível concluir que há uma relação inversa entre a liquidez e a rentabilidade.  

 Os indicadores utilizados para analisar a capacidade da empresa em liquidar suas 

dividas, com base na metodologia do Modelo Fleuriet, mostraram-se eficazes ao identificar as 

variações no capital de giro, e fornecer informações pertinentes á sua necessidade, além de 

evidenciar a estrutura de capital das empresas estudadas. Ao aliar a aplicação do modelo 

dinâmico ao índice de retorno sobre o patrimônio líquido, o ROE de Dupond, torna a análise 

mais completa. 

  Os demonstrativos financeiros das Lojas Marisa evidenciaram no ano de 2017 uma 

saúde financeira insatisfatória quando seu saldo de tesouraria tornou-se negativo, 

demonstrando que suas operações foram financiadas por ativos de curto prazo, aumentando 

assim sua rentabilidade, devido ao decrescimento do risco e ao custo de capital á longo prazo. 

Já ao avaliar os demonstrativos contábeis das Lojas Renner, os resultados apurados em 2016, 

indicaram declínio entre retorno sobre o capital próprio e a liquidez no modelo dinâmico ao 

mesmo tempo, pois quando houve o encolhimento da liquidez, nota-se também no mesmo 

exercício, a retração da rentabilidade. 

 Os resultados foram ao encontro do estudo sobre a relação entre liquidez e 

rentabilidade de Pimentel, Braga e Casa Nova (2005). Assim como os autores, conclui-se 

também, de acordo com o exposto anteriormente, que quando a rentabilidade aumenta a 

liquidez diminui. Isso ocorre em função do financiamento da necessidade de capital de giro 

com recursos de terceiros e ao risco provenientes de capitação de recursos onerosos no 

mercado. 

 Tendo em vista os aspectos observados, considera-se que o objetivo proposto foi 

atingido, porém a análise conjunta dos indicadores por meio de outras metodologias 

complementa o processo decisório dos usuários das informações contábeis. Sugere-se para 

estudos futuros, e para aprofundamento deste tema, a aplicação do modelo dinâmico em 

outros setores e em conjunto com outros indicadores do modelo tradicional. 
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