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RESUMO: 

Tomando como ponto de partida a relevância da gestão do capital de giro nos 

empreendimentos contemporâneos, o presente estudo teve o propósito de identificar possíveis 

relações entre as tipologias de classificação propostas pelo Modelo Fleuriet (Excelente, 

Sólida, Insatisfatória, Péssima, Muito Ruim e Alto Risco) e as medidas Retorno do Ativo 

(ROA) e Retorno do Capital Próprio (ROE). A amostra foi composta pelas empresas listadas 

na BM&FBovespa, dos 35 setores da economia classificados pelo Instituto Assaf, no período 

de 2005 a 2014. Os resultados evidenciaram a existência de três grupos de setores com as 

características do tipo “Excelente”, “Sólido” e “Sem Tendência Definida”. No tocante à 

gestão do capital de giro, o grupo de setores “Excelente” apresentou indicadores 

estatisticamente maiores que o grupo “Sólido” e que o grupo “Sem Tendência Definida”. O 

grupo de setores “Sólido” também apresentou indicadores estatisticamente maiores que o 

grupo “Sem Tendência Definida”. Também foi verificado que, nos setores do tipo 

“Excelente”, que possuem menores níveis de estocagem, os indicadores relativos à gestão do 

capital de giro ST e ILNCG, bem como as proporções de estoques, estão significativamente 

correlacionados aos indicadores de retorno. Já no grupo de setores do tipo “Sólido” foi 

verificada a relevância das proporções de estoques na determinação da necessidade de capital 

de giro dessas empresas, bem como a relação negativa entre estoques e saldo em tesouraria. 

Esses resultados sinalizam para a importância de se considerar o setor na análise da gestão do 

capital de giro e suas relações com o retorno.  

 

Palavras-chave: Modelo Fleuriet; Necessidade de Capital de Giro; Análise Setorial. 

 

Área Temática do evento: Contabilidade para Usuários Externos 

 

1 INTRODUÇÃO 

Nos dias atuais, a transparência das informações contábeis tem se tornado 

imprescindível para que os usuários externos possam fazer análises precisas sobre a situação 



 
 

 

econômico-financeira das empresas e, assim, tomar as melhores decisões. Para tanto, é 

necessário que a gestão interna da empresa esteja preparada, de modo a fornecer relatórios 

fidedignos à realidade do negócio. 

A análise das demonstrações contábeis visa a gerar informações úteis à tomada de 

decisões, pois essa pode demonstrar diversas características de uma empresa, como sua 

rentabilidade e solvência (Martins, Diniz & Miranda, 2014). Assim, esse tipo de análise torna-

se relevante, tanto para os investidores como para os gestores das empresas. Para os 

investidores, a análise pode subsidiar a tomada de decisões com informações relevantes para 

identificar empresas com características de potencial rentabilidade sobre os investimentos a 

serem feitos. Quanto aos gestores, esses deverão considerá-la em suas decisões gerenciais, já 

que alguns índices analisados poderão revelar problemas quanto ao futuro do negócio.  

A modelagem de capital de giro é uma forma de análise da situação financeira das 

entidades baseada em um modelo dinâmico de capital de giro. A utilização de conceitos de 

modelos dinâmicos para o capital de giro é uma premissa fundamental na gestão das entidades 

(Assaf Neto, 2002; Neves Júnior, Rodrigues & Leite, 2011). Ao considerar a relevância da 

gestão e da análise financeira, Braga (1991) afirma que a gestão do capital de giro requer 

constante atenção dos gestores, visto que falhas nessa gestão podem ser determinantes no que 

se refere aos aspectos relacionados à solvência da empresa. 

Para Vieira (2008), a administração do capital de giro tem por objetivo o equilíbrio 

financeiro de uma empresa, o que possibilitará a continuidade dos negócios e sua expansão. 

Percebe-se que essa questão tem ganhado espaço no cotidiano dos gestores financeiros das 

empresas. Em concordância, Ambrozini, Matias e Pimenta Junior (2015) afirmam que gerir o 

capital de giro é um desafio para muitos gestores brasileiros, tendo em vista as dificuldades de 

muitas empresas em obter crédito com financiamento de curto prazo. 

Ao pesquisar sobre análise econômico-financeiro das demonstrações contábeis, uma 

abordagem sobre gestão do capital de giro que se distingue é o "Modelo Fleuriet", o qual se 

apresenta de forma dinâmica, diferindo-se dos modelos tradicionais (Silva & Nogueira, 2012). 

O modelo Fleuriet é uma tipologia que fornece informações sobre o equilíbrio financeiro de 

uma entidade, ou seja, a necessidade que a entidade tem de buscar recursos financeiros para o 

giro de suas operações e do volume de recursos permanentes necessários para o financiamento 

desse giro (Sato, 2007; Silveira, Espejo & Perucelo, 2008; Costa & Garcia, 2009). 

Ressalta-se, porém a divergência de opiniões a respeito desse modelo. Para Medeiros e 

Rodrigues (2004), a abordagem Fleuriet apresenta inconsistências e deve ser questionada. Os 

autores realizaram um estudo com 80 empresas de diversos setores, listadas na Bovespa, 

delimitado a um período de oito anos, e testaram o modelo por métodos estatísticos, 

considerando sua premissa básica de que ativos e passivos circulantes financeiros são 

variáveis erráticas, não tendo relação com a operação da empresa, ao contrário dos ativos e 

passivos circulantes operacionais. Os resultados encontrados rejeitam essa afirmação, pois 

esses evidenciam que as variáveis erráticas têm relação significativa com as operações das 

empresas, levando os autores a questionarem a validade da metodologia proposta por Fleuriet.  

Por outro lado, Silva e Nogueira (2012) afirmam que o modelo apresenta 

aplicabilidade e é relevante para a gestão das empresas. Os autores realizaram uma pesquisa 

bibliográfica, considerando os relatórios financeiros e condições empresariais, e apontaram 

que é essencial ter conhecimento aprofundando do negócio para melhor aplicabilidade do 

modelo. A partir dos resultados obtidos com o estudo realizado, os autores afirmam que o 

modelo Fleuriet apresenta validade. 

Diante desse contexto, surge a seguinte questão: existem relações significativas entre 

as tipologias de classificação propostas pelo Modelo Fleuriet (Excelente, Sólida, 

Insatisfatória, Péssima, Muito Ruim e Alto Risco) e as medidas Retorno do Ativo (ROA) e 



 
 

 

Retorno do Capital Próprio (ROE)? Ao buscar responder à questão foi considerada a 

abordagem setorial das empresas listadas na BM&FBovespa no período de 2005 a 2014.  

Para alcance desse propósito, o estudo se pauta nos seguintes objetivos específicos: a) 

verificar de que modo os setores empresariais de empresas brasileiras se agrupam, conforme a 

abordagem Fleuriet; b) verificar se existem diferenças significativas entre os setores no 

tocante aos índices CCL, NCG, ST e ILNCG; e c) avaliar as possíveis correlações existentes 

entre os indicadores relativos à gestão do capital de giro segundo o Modelo Fleuriet (CCL, 

NGC, ST, ILNCG e Estoques) e o indicadores ROE e ROA. 

O presente estudo se justifica, primeiramente, pela essencialidade do uso de análises 

financeiras para garantir a continuidade dos negócios e a suposta relevância do uso do Modelo 

Fleuriet como instrumento de análise da gestão do capital de giro. Outra justificativa é o fato 

de muitas empresas, conforme Ambrozini et al. (2015), apresentarem dificuldades na gestão 

do capital de giro, tendo em vista que as pesquisas do Sebrae (2014) apontam a falta da gestão 

do capital de giro como uma das causas da mortalidade das empresas, o que torna premente a 

necessidade de novos estudos sobre a temática então abordada.  

 

2 GESTÃO DO CAPITAL DE GIRO: Modelo Fleuriet 

Durante diversos anos, as principais técnicas para avaliar a situação de uma entidade 

eram os indicadores de rentabilidade, liquidez e estrutura de capitais, bem como as análises 

horizontais e verticais. Todavia, Fioravanti (1999) afirma que os conceitos de liquidez 

utilizados na análise contábil tradicional apresentam uma visão estática da organização, o que, 

em muitos casos, apresenta uma falsa imagem da situação de solvência de curto prazo, 

principalmente, por não levar em conta a dinâmica operacional e a convivência de contas de 

naturezas bastante distintas, tanto no Ativo Circulante quanto no Passivo Circulante. 

Corroborando esse entendimento, Cardoso e Amaral (2000) afirmam que o modelo tradicional 

e estático não permite a predição de tendências que possam afetar o futuro da entidade.  

Assim, no final dos anos 1970, foram desenvolvidos os primeiros modelos de análise 

dinâmica do capital de giro. Destacam-se entre esses os estudos realizados pelo professor 

francês Michel Fleuriet. Para Sato (2007) e Silveira et al. (2008), o modelo Fleuriet tem a 

finalidade de fornecer informações sobre o equilíbrio financeiro da entidade, mediante a 

identificação da necessidade de investimento no giro das operações da empresa e do volume 

de recursos permanentes necessários para o financiamento desse giro. 

Costa e Garcias (2009) chegam a afirmar que a modelagem empresarial de Fleuriet 

apresenta uma análise dinâmica do capital de giro, mediante evidenciações das políticas 

adotadas nos níveis tático (ST), operacional (NCG) e estratégico (CCL). Nascimento, Espejo, 

Voese e Pfitscher (2012) preconizam que esse modelo possui uma capacidade contributiva 

para a análise do investimento em capital de giro e sua gestão, permitindo melhores tomadas 

de decisões.  

Para a aplicação do modelo, é preciso uma reclassificação gerencial para as contas de 

ativo e passivo circulantes segundo sua natureza financeira ou operacional, sendo essa 

segregação essencial para o processo de avaliação da necessidade de capital de giro (Fleuriet, 

Kehdy & Blanc, 1980; Fleuriet, Kehdy & Blanc, 2003). 

Após a separação dos elementos operacionais e financeiros, podem-se calcular os 

seguintes indicadores:  

a. Capital de Giro ou Capital Circulante Líquido (CCL) = ativo circulante deduzido 

do passivo circulante; 

b. Necessidade de Capital de Giro (NCG) = ativos circulantes operacionais deduzidos 

dos passivos circulantes operacionais; 



 
 

 

c. Saldo de Tesouraria (ST) = ativos circulantes financeiros deduzidos dos passivos 

circulantes financeiros. 

Para Braga (1991), o Capital Circulante Líquido é a diferença entre o ativo circulante e 

o passivo circulante, o qual representa um conceito econômico-financeiro, pois evidencia uma 

fonte de recursos permanentes. Essa perspectiva é fundamental, pois mostra o quanto os 

recursos de longo prazo financiam o giro da empresa. Matematicamente, deduzindo-se do 

passivo não circulante e do PL o ativo não circulante, tem-se o mesmo valor do CCL.  

Quando o capital circulante líquido não for suficiente para financiar a necessidade de 

capital de giro, a entidade apresentará saldo de tesouraria negativo, com o passivo errático 

(financeiro) maior do que o ativo errático (financeiro). Sendo assim, a organização financia 

parte de sua necessidade de capital com recursos de curto prazo onerosos, aumentado seu 

risco de insolvência. Por outro lado, o saldo de tesouraria positivo significa que a empresa 

possui recursos de curto prazo que poderão ser aplicados no mercado financeiro ou investidos 

nas suas operações (Machado, Machado & Callado, 2006). 

Marques e Braga (1995) afirmam que o CCL positivo é o mais usual. Essa situação 

significa que os valores investidos no Ativo Circulante são superiores às fontes de 

financiamentos de curto prazo, sendo utilizadas fontes do passivo não circulante e patrimônio 

líquido. Entretanto, quando o CCL for negativo, ocorre que as fontes de recursos de curto 

prazo estão financiando ativos de longo prazo, ou seja, as origens de longo prazo não são 

suficientes para financiar as aplicações de recursos de longo prazo. Se essa situação se 

perdurar por um longo prazo, pode implicar a insolvência da entidade (Marques & Braga, 

1995; Oliveira, Ramalho & Moura, 2011). 

Em síntese, o equilíbrio financeiro de uma organização ocorre quando a aplicação de 

recursos no ativo é financiada com fundos levantados a um prazo de recuperação proporcional 

à aplicação efetuada (Assaf Neto, 2010), ou seja, quando as fontes de curto prazo são usadas 

para financiar as aplicações de curto prazo. 

Para Batistella (2003), a análise da evolução do capital de giro em ambientes 

inflacionários pode apresentar distorções relevantes, decorrentes da não consideração dos 

efeitos causados nas demonstrações contábeis pela inflação, inclusive, nos patamares 

verificados no Brasil (notadamente, nos dias atuais). Para o autor, é fundamental destacar que 

existem dois focos para a realização da análise desse índice sob condições de inflação. O 

primeiro é sob a ótica do administrador financeiro, cuja preocupação é maximizar o valor 

presente do fluxo de caixa da entidade, sendo assim, uma análise de curto prazo. O segundo é 

visto na ótica do investidor, que não está preocupado apenas com o curto prazo (pois, em caso 

contrário, pode não obter o retorno desejado), uma vez que esse busca verificar a situação da 

empresa no momento, comparando-a com anos anteriores. 

Fleuriet, Kehdy e Blanc (1978) e Cardoso e Amaral (2000) afirmam que a definição de 

capital de giro é a mesma definição clássica de capital de giro líquido, apesar das diferentes 

formas de se calculá-lo. No sentido clássico, o CCL é igual à diferença entre o ativo circulante 

e o passivo circulante e, no modelo dinâmico, esse é calculado pela diferença entre o passivo 

permanente e o ativo permanente, o que leva ao mesmo resultado. 

A análise do capital de giro pelo modelo dinâmico proposto por Fleuriet é realizada 

pela diferença entre o ativo operacional e o passivo operacional. Essa necessidade de capital 

de giro decorre da diferença entre o valor das contas cíclicas do ativo e das contas cíclicas do 

passivo (Neves Júnior et al., 2011).  

Para Martins et al. (2014), a necessidade de capital de giro é a diferença entre o ativo 

operacional e o passivo operacional, ou seja, a necessidade de capital de giro é parte do ativo 

operacional que não é financiada por passivos operacionais. Para fazer frente a essa 



 
 

 

necessidade, a empresa precisa recorrer aos passivos financeiros (onerosos) de curto ou longo 

prazo. 

Quando a necessidade de capital de giro é positiva, significa que a entidade possui o 

ciclo operacional maior que o prazo médio de pagamento a seus fornecedores, exigindo 

recursos financeiros para suprir as necessidades de caixa e operacionalizar seu negócio. Em 

outras palavras, esse fato ocorre quando as saídas de caixa acontecem antes das entradas de 

caixa (Monteiro, 2003; Neves Júnior et al., 2011).  

Para Monteiro (2003), a NCG tende a ser positiva e diretamente proporcional em 

relação ao crescimento das vendas, uma vez que o aumento do volume de negócios demanda 

maiores investimentos em giro (estoques, clientes, etc.).  

Segundo Oliveira, Reis, Fraga e Yoshitake (2009), a Necessidade de Capital de Giro é 

fundamental para a sobrevivência de uma organização, visto que essa não pode permanecer 

no mercado quando precisa de uma geração de caixa acima de sua capacidade. Quando os 

gestores da entidade não se preocupam com as questões financeiras cotidianas, 

principalmente, com aquelas envolvendo a administração do fluxo de caixa, e não 

acompanham o prazo para pagamento de compras e recebimento das vendas, giro dos 

estoques, entre outros, seus planos de longo prazo podem não se concretizar.  

O Saldo em Tesouraria (ST) é a diferença entre o Ativo Circulante Financeiro (ACF) e 

o Passivo Circulante Financeiro (PCF) ou, alternativamente, pela diferença entre o Capital 

Circulante Líquido e a Necessidade de Capital de Giro. O ST evidencia os recursos de curto 

prazo que poderão sobrar ou faltar no caixa da empresa, com vistas a fazer frente aos seus 

compromissos, funcionando como um eficiente indicador da saúde financeira da empresa 

(Fleuriet et al., 2003). 

Para Marques e Braga (1995), o saldo em tesouraria fornece o grau de utilização de 

recursos de terceiros de curto prazo, ou seja, dos passivos que têm a finalidade de financiar a 

necessidade de capital de giro. Quando o ST é positivo, a entidade possui uma adequada 

política de investimentos e financiamentos, uma vez que as necessidades de financiamentos 

para o ativo cíclico estão sendo cobertas pela folga financeira, ou seja, por recursos de longo 

prazo.  

Por outro lado, quando o ST for negativo, significa que a entidade necessita adequar os 

seus investimentos e financiamentos, pois os recursos de curto prazo podem não ser 

suficientes para cobrir as dívidas da empresa (Batistela, 2003). Para Fleuriet et al. (2003) e 

Nascimento et al (2012), o problema de liquidez das organizações com saldo negativo torna-

se mais crítico nos períodos de recessão econômica, uma vez que há diminuição das vendas, o 

que gera aumento na necessidade de capital de giro. Nessas ocasiões, as organizações são 

obrigadas a buscar soluções em fundos externos, principalmente, em instituições financeiras, 

mediante os empréstimos de curto e/ou longo prazo (Braga, Nossa & Marques, 2004). 

A Figura 1 apresenta as diferentes combinações dos indicadores no modelo Fleuriet 

(CCL, NCG e ST) e seu comportamento em cada uma das combinações. A esse respeito, 

Nascimento et al (2012) esclarecem que as variáveis básicas podem assumir tanto valores 

positivos quanto valores negativos, podendo esses serem diferenciados por Tipo, em 

conformidade com a estrutura financeira do Balanço Patrimonial Gerencial (BPG). 

 
  



 
 

 

Figura 1 – Variáveis do modelo Fleuriet como fontes e aplicações de recursos  

Tipologia Variável Significado 

Tipo 1 - Excelente 

ST Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

NCG Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

CCL Positivo (PP > AP) representando uma fonte de recursos 

Tipo 2 - Sólida 

ST Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

NCG Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

CCL Positivo (PP > AP) representando uma fonte de recursos 

Tipo 3 - Insatisfatória 

ST Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

NCG Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

CCL Positivo (PP > AP) representando uma fonte de recursos 

Tipo 4 - Péssima 

ST Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

NCG Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

CCL Negativo (PP < AP) representando uma aplicação de recursos 

Tipo 5 - Muito Ruim 

ST Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

NCG Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

CCL Negativo (PP < AP) representando uma aplicação de recursos 

Tipo 6 - Alto Risco 

ST Positivo (ACF > PCF) representando uma aplicação de recursos 

NCG Negativo (ACF < PCF) representando uma fonte de recursos 

CCL Negativo (PP < AP) representando uma aplicação de recursos 

Fonte: Elaborado com base em Braga (1991), Marques e Braga (1995), Braga et al. (2004) e Vieira (2008) 
 

A estrutura financeira do Tipo I apresenta a situação financeira excelente e 

caracterizam-se por apresentar NCG negativo, ST e CCL positivos. As empresas que se 

encontram com a estrutura classificada dessa forma apresentam sobra de recursos com suas 

atividades (Braga et al., 2004). Essa estrutura é mais usual para alguns tipos de 

supermercados, em que o investimento em giro, em geral, é negativo, uma vez que o passivo 

cíclico (fornecedores) supera o ativo cíclico (clientes e estoques), na medida em que as vendas 

são realizadas, predominantemente, à vista, enquanto o período médio de estocagem é menor 

que o prazo médio de pagamento aos fornecedores (Carneiro Junior & Marques, 2005). 

De acordo com a estrutura do Tipo II (Sólida), a entidade necessita de algum 

investimento em giro, mas o CCL é suficiente para atender a essas necessidades (Braga et al., 

2004). Nesse sentido, todos os índices são positivos, havendo sobras de recursos de curto e 

longo prazos para financiamento, sendo essa estrutura mais comum nos segmentos industriais 

e comerciais (Carneiro Junior & Marques, 2005). 

A estrutura financeira do Tipo III apresenta-se como insatisfatória, pois o CCL é 

positivo, entretanto, não suficiente para cobrir a NCG positiva. Empresas que apresentam essa 

situação são muito dependentes de empréstimos de curto prazo para financiar suas atividades, 

ampliando o saldo negativo em tesouraria. Empresas com essas características necessitam de 

uma vistoria permanente, pois o risco de inadimplência é alto (Braga et al., 2004; Carneiro 

Junior & Marques, 2005).  

Para Braga et al. (2004), quando a situação financeira da entidade é muito ruim ou 

péssima (IV e V), significa que essa apresenta CCL negativo, ou seja, necessita de recursos de 

curto prazo para financiar ativos com prazos de maturação financeira mais longos. Nas 

empresas do tipo IV, a situação financeira é péssima, não havendo nenhuma vantagem nessa 

situação, pois o CCL é negativo, enquanto a NCG é positiva. As empresas classificadas nessa 

situação financeira estão tomando empréstimos de curto prazo para financiar necessidade de 

longo prazo, ou seja, é uma situação que não costuma se sustentar por muitos períodos de 



 
 

 

tempo (Braga et al., 2004; Carneiro Junior & Marques, 2005). Na situação financeira do Tipo 

V, considerada ruim, mesmo que não ocorra a necessidade de investimentos nas operações 

correntes, também não se dispõe de sobras de recursos de curto ou longo prazo, o que conduz 

à existência de ST e CCL negativos (Carneiro Junior & Marques, 2005). 

Já as empresas do tipo VI tendem a piorar em momentos de recessão, uma vez que o 

giro dos ativos cíclicos diminui (gerando maiores NCG subsequentes) e os juros sobem 

(elevando ainda mais os passivos onerosos), sendo essa uma situação que não costuma se 

sustentar por muito tempo (Carneiro Junior & Marques, 2005). 

Além dos indicadores acima discutidos na composição da administração do capital de 

giro (CCL, NCG e ST), Vieira (2008) acrescenta, nesse processo de análise financeira, o 

ILNCG, denominado indicador de liquidez. Esse indicador é calculado com base na razão entre 

o ST e a NCG. Segundo Vieira (2008), quanto mais negativo for o ILNCG, maior é o uso de 

recursos de curto prazo advindos de instituições financeiras, evidenciando dependência 

financeira da entidade. 

 

3 ASPECTOS METODOLÓGICOS  

O presente trabalho buscou identificar possíveis relações entre as tipologias de 

classificação propostas pelo Modelo Fleuriet (Excelente, Sólida, Insatisfatória, Péssima, 

Muito Ruim e Alto Risco) e as medidas Retorno do Ativo (ROA) e Retorno do Capital 

Próprio (ROE). Trata-se de um estudo descritivo, utilizando-se de abordagem quantitativa.  

Para compor a amostra desta pesquisa, foram selecionados os 35 setores da economia 

classificados pelo Instituto Assaf, o qual utiliza informações das empresas disponíveis na 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O período considerado compreende dez anos, de 

2005 a 2014.  

A partir das demonstrações financeiras (balanço patrimonial e demonstração do 

resultado do exercício) coletadas de todas as empresas dos 35 setores, foi possível calcular os 

indicadores relativos à gestão do capital de giro, quais sejam, o modelo Fleuriet, CCL, NCG, 

ST e o ILNCG, por setor. Destaca-se que, para análise deste trabalho, utilizou-se desses 

indicadores em dias de faturamento, ou seja, os valores considerados foram divididos pela 

receita anual obtida. Adicionalmente, analisou-se a representatividade da conta Estoques na 

composição do ativo total de cada setor. Para avaliar os retornos setoriais, foram utilizados os 

índices Retorno do Ativo (ROA) e Retorno do Investimento. No Quadro 2, a seguir, são 

apresentadas as fórmulas desses indicadores. 

 
Quadro 1 – Fórmulas dos indicadores 

Índice Fórmula 

Capital Circulante Líquido (CCL) (Ativo Circulante – Passivo Circulante) 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) (Ativo Circulante Operacional – Passivo Circulante Operacional) 

Saldo em Tesouraria (ST) (Ativo Circulante Financeiro – Passivo Circulante Financeiro) 

Indicador de Liquidez (ILNCG) (Saldo em Tesouraria/ INCGI) 
Estoques (Estoques / Ativo Total) 

Retorno sobre o Ativo (ROA) (Lucro Líquido / Ativo Total) 

Retorno do Capital Próprio (Lucro Líquido / Patrimônio Líquido) 

Fonte: elaborado com base em Martins et al. (2014), Vieira (2008) e Assaf Neto (2010) 

 

Como as empresas não fornecem as informações referentes à classificação dos ativos e 

passivos operacionais e financeiros, foram feitos os seguintes procedimentos: inicialmente, 

realizou-se o cálculo do CCL. Já a NCG estava disponível no site do Instituto Assaf. Assim, 

com base no CCL e na NCG, foi possível calcular o ST e, por fim, o ILNCG. Desse modo, 



 
 

 

obtiveram-se indicadores de cada setor, em cada ano (2005 a 2014), os quais constituem o 

objeto de análise. 

A proporção dos Estoques e os indicadores de retorno (ROA e ROE) foram calculados 

com base no balanço setorial divulgado pelo Instituto Assaf. 

Em seguida, realizou-se a classificação por Tipo de empresa, conforme consta na 

Figura 1. Posteriormente, foram feitos os agrupamentos, sendo possível a segmentação da 

amostra em três grupos distintos:  

 Grupo1: segmentos predominantemente do Tipo 1 (Excelente). Os segmentos 

que tivessem seis ou mais anos com tendência do tipo 1 foram alocados nesse 

grupo;  

 Grupo 2: segmentos predominantemente do Tipo 2 (Sólido). Os segmentos que 

tivessem seis ou mais anos com tendência do Tipo 2 foram alocados nesse 

grupo;  

 Grupo 3: segmentos Sem Tendência Definida. 

 

Após as classificações, realizou-se o teste Kolmogorov Smirnov para avaliar se a 

amostra possuía distribuição normal, revelando o teste que os dados não possuíam 

distribuição normal (sig. < 0,05). Assim, foram realizados os testes não paramétricos Mann 

Whitney para comparar se as médias dos índices CCL, NCG, ST e ILNCG eram diferentes entre 

os grupos. Posteriormente, foram realizados os testes de correlação de Spearman para 

identificar as possíveis relações existentes entre as variáveis investigadas. 

 

4 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Inicialmente, apresenta-se uma descrição do comportamento dos setores ao longo dos 

10 anos pesquisados, segundo as tipologias de classificação propostas pelo Modelo Fleuriet, 

conforme ilustra o Gráfico 1, a seguir. 

 
Gráfico 1 - % de Setores por Tipo de Gestão do Capital de Giro (Fleuriet) – 2005 a 2014 

 
Fonte: elaborado pelos autores 

 

De acordo com o Gráfico 1, percebe-se que a quantidade de segmentos classificados 

como tipo 1, ou seja, Excelente, teve crescimento ao longo do período estudo, sendo no ano 

de 2013 a maior quantidade, representando 43% da amostra. O Tipo 2 (Sólida) apresenta 

variações ao longo do período, pois, a princípio, há um crescimento e, posteriormente, ela se 

mantém relativamente constante, em torno de 40% da amostra. 

21% 
32% 

40% 34% 34% 40% 40% 37% 
46% 43% 

32% 

50% 
43% 

40% 46% 
46% 46% 

40% 

43% 
37% 12% 

6% 
6% 6% 

11% 

9% 

9% 
11% 

12% 

3% 
11% 

6% 

3% 
0% 

6% 

3% 
3% 

12% 
9% 

3% 
9% 9% 

6% 
3% 

9% 
6% 

12% 6% 
3% 

6% 6% 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Excelente Sólida Alto Risco Insatisfatória Muito Ruim Péssima



 
 

 

Os segmentos qualificados como Alto Risco demonstraram que houve queda no início, 

depois se mantiveram estagnados, para, em 2011, crescerem e reduzirem no ano subsequente, 

ocorrendo, no final do período, um novo aumento. Os segmentos que se classificavam como 

insatisfatórios demonstraram redução ao longo do período estudado, não havendo, em 2009 e 

2011, nenhum segmento classificado nesse item. 

Os segmentos classificados como Muito Ruim, assim como os Insatisfatórios, 

apresentaram redução durante o período, não havendo, em 2013, classificação de nenhum 

segmento nesse grupo. E, na classificação Péssima, averiguou-se a redução ao longo do lapso 

temporal, não havendo, a partir de 2010, nenhum segmento com essa classificação. 

Nas próximas tabelas, os segmentos são classificados conforme a tipologia proposta 

por Fleuriet. Na Figura 1, encontram-se os segmentos cuja classificação predominante foi do 

tipo “Excelente”. 

 
Tabela 1 – Setores Tipo 1 (T1) 

Setores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Perfumaria e Cosméticos T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Software e-commerce T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Serviços de Saúde T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Serviços Educacionais - - T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Serviços Diversos T1 T1 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Eletrodoméstico T2 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Química Básica  T2 T2 T2 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Energia Elétrica  T4 T2 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T1 

Alimentos e Bebidas  T6 T1 T1 T1 T2 T2 T1 T1 T1 T1 

Comércio em geral T1 T5 T2 T1 T1 T1 T1 T1 T1 T2 

Serviços de Telecom  T6 T1 T1 T5 T1 T6 T1 T1 T1 T1 

Lazer, Cultura e 

Entretenimento. 

T1 T1 T1 T5 T1 T1 T1 T5 T5 T1 

Água e Esgoto  T6 T1 T1 T1 T6 T1 T5 T1 T1 T1 

Serviços de Transporte  T1 T1 T1 T6 T5 T1 T1 T5 T1 T6 

Fonte: elaborada pelos autores 

 

É possível perceber que as empresas desses setores, no geral, possuem necessidade de 

capital de giro negativo, o que pode ser ocasionado pela quantidade inferior de estoques, 

principalmente, para software e-commerce, serviços de saúde e serviços educacionais. 

Portanto, pode-se afirmar que as empresas classificadas como Excelente são aquelas que 

possuem menor quantidade de estoques (em média, 13% do Ativo), pois apresentam 

necessidade de capital de giro negativa. 

Nessa classificação, também é possível visualizar diversos segmentos, como 

prestadores de serviços, além de alguns segmentos de comércio, principalmente, 

supermercados. Logo, o resultado apresenta convergência para a afirmação de Carneiro Júnior 

e Marques (2005), pois, na visão dos autores, a classificação em Excelente é mais comum 

entre alguns tipos de supermercados. Por outro lado, o resultado apresenta divergência em 

relação dos estudos de Neves Júnior et al. (2009) no que se refere ao segmento de alimentos e 

bebidas e de serviços de telecomunicações. Ainda, os resultados encontrados por esses autores 

revelaram que esses dois segmentos possuem a característica do Tipo 5 (Muito Ruim). 

Em síntese, pode-se dizer que predominam nesse grupo os empreendimentos 

prestadores de serviços com baixos níveis de estocagem e aqueles que conseguem prazos 

maiores na aquisição das mercadorias comercializadas, ou seja, com maiores níveis de 

fornecedores, como é o caso de alimentos e bebidas e comércio em geral. 

A Tabela 2 apresenta a existência dos setores que demonstram características sólidas 

predominantes durante os dez anos em análise.  



 
 

 

 
Tabela 2 – Setores Tipo 2 (T2) 

Setores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Calcados  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Máquinas  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Aço  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Veículos Terrestres e Aéreos  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Indústria de Materiais Diversos  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Eletrônicos  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Papel e Celulose  T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Metais  T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Cimentos e Agregados  T4 T2 T2 T2 T1 T2 T2 T2 T2 T2 

Extração de Petróleo  T2 T2 T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T1 

Cultivos da Natureza  T2 T2 T2 T4 T4 T2 T2 T1 T1 T1 

Mineração  T3 T2 T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Vestuário  T3 T3 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 T2 

Fonte: elaborada pelos autores 
 

Constata-se que esses segmentos possuem necessidade de capital de giro positiva, ou 

seja, para eles conseguirem manter suas operações (ativo operacional), eles necessitam 

recorrer aos passivos financeiros. Um dos fatores que explicam essa situação são as altas 

quantidades de estoques, como ocorre, principalmente, com calçados e vestuário, ou em 

relação aos altos valores unitários dos estoques, como metais, veículos terrestres e aéreos, 

entre outros. Nesse sentido, conclui-se que a necessidade de compra de grandes estoques ou 

estoques de maiores valores obriga as empresas a terem necessidades de capital de giro 

positivo. A média dos estoques desse grupo corresponde a 28% do Ativo. 

O último agrupamento (Tabela 3) possui diversos segmentos sem a predominância de 

uma classificação na modelagem Fleuriet.  

 
Tabela 3 – Setores Sem Tendência Definida 
Setores 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Ferrovia  T5 T1 T1 T1 T2 T1 T1 T2 T2 T5 

Construção Civil  T4 T2 T2 T2 T2 T3 T2 T3 T3 T3 

Autopeças  T4 T4 T4 T3 T2 T2 T2 T3 T2 T2 

Hotelaria  T5 T5 T1 T1 T6 T1 T6 T6 T1 T6 

Varejo Linhas Especiais T5 T4 T3 T4 T2 T2 T2 T2 T2 T1 

Química Diversificada  T3 T2 T3 T3 T4 T5 T6 T5 T6 T5 

Distribuição de Gás Natural T6 T5 T5 T5 T5 T6 T6 T6 T1 T1 

Fonte: elaborada pelos autores 
 

Há 2 segmentos que, na metade do período estudado, apresentaram classificação 

Sólida, quais sejam, autopeças e construção civil. Quanto ao setor de construção civil, 

percebeu-se que esse foi classificado como Sólido entre 2006 e 2009 e em 2011. Verificou-se 

ainda que, em 2010 e de 2012 a 2014, a classificação desse setor é Insatisfatória, pois a 

entidade tinha mais recursos financeiros do que dívidas financeiras, conforme observado pelo 

saldo em tesouraria, e, ainda, em 2005, foi classificado como Péssimo. E o segmento de 

autopeças demonstrou classificação Sólida de 2009 a 2011, em 2013 e 2014. No lapso 

temporal de 2005 a 2007, a classificação foi Muito Ruim, ou seja, o setor não apresentou 

necessidade de capital de giro, mas, por outro lado, o CCL e o saldo em tesouraria foram 

negativos. 

Encontraram-se ainda 4 segmentos com as mais diversas classificações durante o 

período, sendo esses:  hotelaria, varejo de linhas especiais, química diversificada e 

distribuição de gás natural. O setor hotelaria apresentou 4 anos como Excelente (2007 e 2008, 



 
 

 

2010 e 2013) e 4 anos, como Péssima (2009, 2011 e 2012 e 2014), sendo difícil levantar 

alguma possibilidade dos motivos que ocasionaram esses resultados, pois houve oscilações da 

melhor classificação (T1) para a pior (T6). O setor de varejo de linhas especiais teve 4 anos 

como T2 (Sólida), no período de 2009 a 2013, e as outras oscilaram em T1, T3, T4 e T5.  

O setor de química diversificada apresentou 3 anos com classificação T3 

(Insatisfatória), nos anos de 2005, 2007 e 2008, e 3 anos, com T5 (Péssima) de 2010, 2012 e 

2014. E o setor de distribuição de gás natural teve 4 anos com T5 (2006 a 2009) e 4 anos, com 

T6 (2005 e 2010 a 2012).  

Um dos fatores que pode indicar que o setor de hotelaria apresentou característica do 

tipo 1 (Excelente), no ano de 2013, foi o aumento de 12% nas indústrias de viagens, tendo o 

setor hoteleiro movimentado mais de 2,4 bilhões de reais, um aumento de mais de 21% se 

comparado com o ano anterior (BNT MERCOSUL, 2014). Por outro lado, explicar os anos 

com a classificação do tipo de Alto Risco (T4) é difícil, pois, segundo BNT Mercosul (2014), 

a previsão de arrecadação para o ano seria maior, devido, principalmente, à Copa do Mundo. 

O setor de concessionária foi classificado como Muito Ruim em 5 anos, durante o 

lapso temporal de 2005, 2008 a 2010 e 2012, em 3 anos, como Péssima (2011, e 2013 e 2014) 

e em 2 anos, como Excelente (2006 a 2007). Diante desses resultados, é possível averiguar 

que esse setor, de modo geral, apresenta necessidade de capital de giro negativa, ou seja, o 

segmento não necessita contratar recursos para financiar o seu passivo financeiro, pois há 

excesso de recursos financeiros. 

Logo, constata-se, nesses setores, a dificuldade de identificar fatores que podem 

influenciar esses resultados, em virtude de ausência de uma tendência definida. 

Os dados da Tabela 4 revelam que os setores classificados como Excelentes (T1) 

apresentam CCL e NCG estatisticamente inferiores àqueles classificados como Sólidos (T2). 

O comportamento da NGC já era esperado, pois, para ser classificado como Excelente, o 

segmento precisaria apresentar NCG negativa. 

 
Tabela 4 – Teste de Medianas: Comparativo entre os Grupos G1 e G2 

Variáveis  N Média dos Postos Estatística Z P-Valor 

CCL 
G1 (Excelente) 138 94,78 

-8,645 0,000 
G2 (Sólida) 130 176,66 

NGC 
G1 (Excelente) 138 71,89 

-13,628 0,000 
G2 (Sólida) 130 200,96 

ST 
G1 (Excelente) 138 143,01 

-1,854 0,064 
G2 (Sólida) 130 125,46 

ILNCG 
G1 (Excelente) 138 152,25 

-3,964 0,000 
G2 (Sólida) 130 114,77 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

A Tabela 4 mostra que o Grupo 1 apresentou ILNCG superior ao Grupo 2 (sig. > 0,05). 

Além disso, com nível de significância de 10%, o ST do Grupo 1 também foi superior ao 

Grupo 2, ou seja, o Grupo 1 apresenta indicadores mais favoráveis à gestão do capital de giro, 

como era de se esperar, uma vez que foi classificado como Excelente. 

A Tabela 5 apresenta o teste de medianas relativo à comparação entre os grupos G1 

(Excelente) e G3 (Sem Tendência Definida). 

 
  



 
 

 

Tabela 5 – Teste de Medianas: Comparativo entre os Grupos G1 e G3 

Variáveis  N Média dos Postos Estatística Z P-Valor 

CCL 
G1 (Excelente) 138 122,49 

-3,994 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 87,10 

NGC 
G1 (Excelente) 138 93,61 

-4,888 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 136,91 

ST 
G1 (Excelente) 138 133,30 

-7,320 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 68,44 

ILNCG 
G1 (Excelente) 138 134,54 

-7,842 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 65,26 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao comparar o Grupo 1 com o Grupo 3, constata-se que o primeiro apresenta menor 

necessidade de capital de giro, maiores níveis de capital de giro, maiores saldos em tesouraria 

e também indicadores de liquidez maiores. Todos os resultados são estatisticamente 

significativos.  

A Tabela 6 apresenta o teste de medianas relativo à comparação entre os grupos G2 

(Sólida) e G3 (Sem Tendência Definida). 

 
Tabela 6 – Teste de Medianas: Comparativo entre os Grupos G2 e G3 

Variáveis  N Média dos Postos Estatística Z P-Valor 

CCL 
G2 (Sólida) 138 130,16 

-7,498 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 65,43 

NGC 
G2 (Sólida) 138 128,79 

-7,082 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 67,66 

ST 
G2 (Sólida) 138 126,32 

-6,332 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 71,66 

ILNCG 
G2 (Sólida) 138 125,12 

-5,963 0,000 
G3 (Sem Tendência) 80 73,6,3 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

Ao se comparar o Grupo 2 com o Grupo 3, pode-se constatar que o primeiro apresenta 

todos os indicadores superiores aos demais, com resultados estatisticamente significativos, ou 

seja, em termos de gestão do capital de giro, o Grupo 2 apresenta índices mais favoráveis que 

o Grupo 3.  

A Tabela 7 apresenta o teste de Correlação de Spearman entre os indicadores de 

capital de giro pesquisados para a amostra que compôs o Grupo 1, bem como os indicadores 

de retorno ROA e ROE e as proporções da conta Estoques no Ativo Total do setor. 

 
  



 
 

 

Tabela 7 – Teste de Correlação de Spearman: Rentabilidade e Capital de Giro – Grupo 1 

   CCL NCG ST ILNCG ROA ROE Estoque 

CCL Coeficiente 1,000       

  Sig. (bicaudal) .       

  N 138       

NCG Coeficiente ,045 1,000      

  Sig. (bicaudal) ,601 .      

  N 138 138      

ST Coeficiente ,765** -,530** 1,000     

  Sig. (bicaudal) ,000 ,000 .     

  N 138 138 138     

ILNCG Coeficiente ,750** ,461** ,378** 1,000    

  Sig. (bicaudal) ,000 ,000 ,000 .    

  N 137 137 137 137    

ROA Coeficiente ,401** ,119 ,228** ,321** 1,000   

  Sig. (bicaudal) ,000 ,164 ,007 ,000 .   

  N 138 138 138 137 140   

ROE Coeficiente ,220** ,100 ,079 ,184* ,800** 1,000  

  Sig. (bicaudal) ,009 ,242 ,357 ,031 ,000 .  

  N 138 138 138 137 140 140  

Estoque Coeficiente ,026 ,157 -,101 ,106 ,237** ,233** 1,000 

 Sig. (bicaudal) ,766 ,065 ,238 ,219 ,005 ,006 . 

 N 138 138 138 137 140 140 140 

** Correlação significante ao nível de 1% (bicaudal). 

* Correlação significante ao nível de 5% (bicaudal). 

Fonte: Dados da Pesquisa 

 

É importante lembrar que os setores que compõem o Grupo 1 são compostos, na 

maioria, por empresas prestadoras de serviços, as quais têm baixos níveis de estocagem (em 

média, 13% do Ativo). A Tabela 7 evidencia correlações importantes do CCL com ST e 

ILNCG. Essas correlações já eram esperadas, uma vez que as contas que compõem o CCL são 

as mesmas segregadas entre o ST e NCG, os quais compõem o ILNCG.  

Também foi observado que, quanto maior o CCL, maiores são os retornos ROA e 

ROE. Essa relação aparece novamente quando se observa uma correlação positiva entre 

Estoques com os dois tipos de retorno (ROA e ROE), ou seja, para essas empresas, quanto 

maiores os níveis de estocagem, maiores os retornos. Da mesma forma, quanto maior o saldo 

em tesouraria, maior o retorno sobre o Ativo. 

Também podem ser observadas correlações negativas e significantes da NCG com ST. 

Isto significa que, quanto maior o saldo em tesouraria, menores as necessidades de capital de 

giro das empresas que compõem os segmentos pesquisados. 

O ILNCG se mostrou significativamente correlacionado com o ROA e com o ROE (ao 

nível de 5%, nesse último caso). Esse foi um achado importante, pois, indiretamente, sinaliza 

que empresas com maiores níveis de liquidez tendem a apresentar maiores retornos sobre o 

Ativo.  

A Tabela 8 apresenta o teste de Correlação de Spearman entre os indicadores 

pesquisados para a amostra que compôs o Grupo 2 (Sólida). É importante lembrar que os 

setores desse grupo são compostos, na maioria, por indústrias de vários tipos, portanto, com 

maiores níveis de estocagem (em média, 28% do Ativo). 

 

 
 

  



 
 

 

Tabela 8 – Teste de Correlação de Spearman: Rentabilidade e Capital de Giro – Grupo 2 

   CCL NCG ST ILNCG ROA ROE Estoque 

CCL Coeficiente 1,000       

  Sig. (bicaudal)        

  N 80       

NCG Coeficiente ,536** 1,000      

  Sig. (bicaudal) ,000       

  N 80 80      

ST Coeficiente ,441** -,311** 1,000     

  Sig. (bicaudal) ,000 ,005      

  N 80 80 80     

ILNCG Coeficiente ,533** -,204 ,867** 1,000    

  Sig. (bicaudal) ,000 ,070 ,000     

  N 80 80 80 80    

ROA Coeficiente -,047 ,078 -,100 -,069 1,000   

  Sig. (bicaudal) ,676 ,494 ,379 ,543    

  N 80 80 80 80 80   

ROE Coeficiente ,092 ,024 ,020 ,038 ,719** 1,000  

  Sig. (bicaudal) ,416 ,833 ,858 ,736 ,000   

  N 80 80 80 80 80 80  

Estoque Coeficiente ,232* ,658** -,311** -,329** -,165 -,211 1,000 

 Sig. (bicaudal) ,039 ,000 ,005 ,003 ,143 ,060  

 N 80 80 80 80 80 80 80 

** Correlação significante ao nível de 1% (bicaudal). 

* Correlação significante ao nível de 5% (bicaudal). 

Fonte: Dados da Pesquisa 
 

Como se observa na Tabela 8, o CCL está positivamente correlacionado aos outros 

indicadores de capital de giro (NCG, ST e ILNCG), mas, diferentemente do grupo anterior, não 

apresenta relações significativas com o retorno (ROA ou ROE).  

A NCG está negativamente correlacionada com ST e positivamente correlacionada 

com Estoques. É importante destacar a força dessa correlação, pois o coeficiente é 0,658. Em 

outras palavras, o nível de estocagem dessas empresas se mostra um importante determinante 

das suas necessidades de capital de giro. Da mesma forma, o ST está negativamente 

correlacionado com Estoques, o que significa que, quanto mais as empresas elevam seus 

estoques, menores os saldos em tesouraria, diminuindo, consequentemente, seus índices de 

liquidez, como mostra a relação negativa entre ILNCG e Estoques. 

Em síntese, a administração dos estoques se mostra fundamental na gestão do capital 

de giro desse grupo, muito embora não esteja diretamente relacionada ao retorno (ROA ou 

ROE) desse grupo de empresas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados desta pesquisa revelaram que a maior parte dos setores pesquisados 

apresentaram classificação do Tipo 2 – Sólida. As empresas classificadas nessa tipologia 

possuem NCG positiva, ou seja, elas necessitam recorrer a capital de terceiros para financiar 

suas atividades. Por outro lado, foi averiguado que os segmentos qualificados como do Tipo 1 

(Excelente) tiveram um aumento ao longo do lapso temporal analisado, pois, no ano de 2005, 

era de 21% e, em 2013, chegou em 46%. Esse último fato encontra respaldo em Fleuriet e 

Zeidan (2015), quando esses afirmaram que 50% das empresas que compõe o Euro Stoxx 50 

apresentam NCG negativa. Além disso, um terço das maiores empresas brasileiras também 

possuíam a NCG negativa. 



 
 

 

Na sequência, a pesquisa apresentou a divisão dos segmentos em três grupos, em 

conformidade com a sua classificação pela modelagem Fleuriet: Tipo 1 (Excelente) e Tipo 2 

(Sólida) e o Tipo 3 (Sem Tendência Definida).  

No primeiro grupo, classificaram-se 14 segmentos, os quais, em sua maioria, são dos 

setores de serviços. Algumas possíveis razões para esses não necessitarem de capital de giro é 

o fato de possuírem menores prazos de recebimentos dos serviços prestados e, também, por 

possuírem menores quantidades de estoques. No segundo grupo, foram encontrados 13 

segmentos. Uma das principais características dessa tipologia é a alta quantidade de valores 

dos estoques. No terceiro grupo, encontram-se empresas de diversas categorias, indústrias, 

comércios e alguns serviços, não sendo notada nessa classificação predominância de nenhuma 

das tipologias do modelo Fleuriet. 

O teste de mediana revelou que o CCL e o NCG dos segmentos do Tipo 1 foram 

estatisticamente maiores que os do Tipo 2, o que foi ocasionado, principalmente, pelo fato de 

que os segmentos do Tipo 1 têm NCG negativa. Encontrou-se também que o ILNCG é maior 

no Tipo 1 que do Tipo 2, o que é coerente com a teoria proposta, ou seja, os segmentos 

“Excelentes” têm melhores indicadores de capital de giro que aqueles do tipo “Sólidos”. 

Por fim, foi realizado o teste de correlação entre os indicadores da modelagem Fleuriet 

(CCL, NCG, ST e ILNCG) e as rentabilidades (ROA e ROE). Nota-se que, nos segmentos do 

tipo 1 “Excelente”, que possuem menores níveis de estocagem, os indicadores relativos à 

gestão do capital de giro ST e ILNCG, bem como as proporções de estoques, estão 

significativamente correlacionados aos indicadores de retorno. Isso significa que, como esses 

segmentos têm necessidades de capital de giro negativas, eles não precisam de recursos 

onerosos para o funcionamento das atividades operacionais. Assim, quando esses segmentos 

possuem maiores CCL e maiores ST, e, consequentemente, maior liquidez (ILNCG), 

apresentam também tendências de maiores retornos.    

Por outro lado, no grupo de empresas com características Sólidas, não foram 

encontradas relações diretas entre retorno (ROA ou ROE) e os indicadores de gestão do 

capital de giro. Todavia, pode-se notar a relevância das proporções de estoques na 

determinação da necessidade de capital de giro dessas empresas, bem como a relação negativa 

entre estoques e saldo em tesouraria. Em outras palavras, o adequado monitoramento dos 

níveis de estocagem das empresas que compõem esses segmentos pode ter efeitos substanciais 

na liquidez, de sorte que, quanto maiores os valores dos estoques, menor a liquidez (ILNCG). 

Para pesquisas futuras, sugere-se avaliar as relações entre retorno e os indicadores do 

modelo Fleuriet com a utilização dos balanços individuais das empresas categorizadas por 

setores, pois os resultados aqui levantados apontam para a importância de se considerar o 

setor na análise da gestão do capital de giro. 
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