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Resumo: O objetivo deste trabalho foi analisar a sustentabilidade financeira de uma 
pequena empresa publicitária sob as perspectivas da gestão do capital de giro e da estrutura 
de capital. A investigação destas temáticas nas práticas de micro e pequenas empresas se 
tornam relevantes porque são nelas que acontecem os principais problemas gerenciais 
enfrentados pelos seus gestores (SEBRAE, 2004). A tipologia da pesquisa foi exploratório-
descritiva através da realização de um estudo de caso. A população foi composta de 46 
relatórios contábeis entre 2001 e 2004, utilizando dois tipos de amostra: não-probabilística 
intencional e censitária. A interpretação dos resultados ocorreu através de estatística 
descritiva e regressão linear múltipla. Quanto à gestão do capital de giro, a empresa passou 
de uma situação sólida para uma situação insatisfatória, devido ao excessivo aumento de 
investimentos em vendas a prazo. Sobre a estrutura de capital, a composição dos ativos e a 
liquidez foram identificadas como seus determinantes, sendo esta última o atributo mais 
relevante. Conseqüentemente, o estudo indica que a sustentabilidade financeira desta 
empresa está baseada na obtenção de recursos financeiros de curto prazo para a melhoria da 
sua capacidade de pagamento. Comentários e sugestões são descritos no final do trabalho.  
Palavras-chave: Capital de giro; Estrutura de capital; Sustentabilidade financeira. 

1. Introdução 

O fenômeno da sustentabilidade financeira das micro e pequenas empresas no Brasil 
continua sendo importante objeto de estudo para os pesquisadores organizacionais e um 
desafio para novos empreendedores que queiram fazer prosperar suas idéias. Em recente 
levantamento realizado pelo SEBRAE sobre as taxas de mortalidade e suas possíveis causas, 
mais da metade das micro e pequenas empresas fecharam suas portas em menos de dois anos 
de existência, e que 45% dos empresários destas companhias extintas não tinham experiência 
anterior sobre o ramo em que atuavam (SEBRAE, 2004). 

O estudo também levantou que as falhas gerencias na condução do próprio negócio 
são apontadas como as principais causas do fechamento destas empresas. Ou seja, são fatores 
internos os principais agentes que provocam as altas taxas de mortalidade dos micro e 
pequenos negócios, e não a ausência de políticas públicas ligadas ao setor. Dentre estes, Falta 
de Capital de Giro (42%) e Problemas financeiros relacionados a endividamento (25%) foram 
as respostas mais citadas entre os entrevistados (SEBRAE, 2004). 

De fato, o capital de giro e as fontes de financiamento empresarial são consideradas a 
“espinha dorsal” para a sustentabilidade financeira de qualquer organização. O primeiro 
porque é a base de todo o negócio financeiro; sem ele a companhia fica incapacitada de 
adquirir estoques e financiar as vendas dos seus clientes, prejudicando todo seu ciclo 
operacional e de geração de caixa. O segundo porque são delas que provêm os recursos 
financeiros que são utilizados para o financiamento de investimentos de capital (máquinas, 
equipamentos e infra-estrutura) e de investimentos em giro. Assim, a negligência destes 
fatores vem conduzindo a maioria das micro e pequenas empresas para um processo de 
inadimplência, podendo ser finalizado na decretação de falência do negócio. 

Para colaborar com o aperfeiçoamento dos mecanismos de gerenciamento financeiro, 
diversos pesquisadores vêm desenvolvendo e testando nos últimos 20 anos teorias que 
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compreendam melhor o inter-relacionamento entre capital de giro e estrutura de capital, de 
modo a conduzir as organizações para uma gestão estratégica e planejada da sua 
sustentabilidade financeira tanto no curto como no longo prazo (VIEIRA, 2005). 

Dessa forma, este estudo procura contribuir, através de um estudo de caso, para a 
importância da utilização de técnicas de gestão do capital de giro e definição da estrutura de 
capital como mecanismos de avaliação da sustentabilidade financeira, o que poderia evitar as 
principais causas que vêm provocando o fechamento destas empresas no Brasil.  
 

2. Pressupostos Teóricos 

2.1 Aspectos conceituais para a gestão do capital de giro 

O termo capital de giro se refere aos recursos monetários de longo prazo de uma 
organização destinados para investimentos em ativos de curto prazo que, através de sua 
atividade empresarial, poderão ser convertidos novamente em recursos monetários 
disponíveis no prazo de um ano, imprescindíveis para a sustentabilidade de todo o ciclo 
operacional e financeiro da empresa ao longo dos anos (SOUZA; MENEZES, 1997; 
BRIGHAM; HOUSTON, 1999; ASSAF NETO; SILVA, 2002). 

Para que o gestor financeiro identifique o volume de recursos monetários em capital 
de giro necessários para o funcionamento das atividades de curto prazo de sua empresa, pode-
se utilizar a seguinte expressão clássica: CCL = AC – PC, onde CCL representa o Capital 
Circulante Líquido (ou Capital de Giro), AC representa o Ativo Circulante (investimentos de 
curto prazo) e PC representa o Passivo Circulante (financiamentos de curto prazo). 

Dessa forma, é possível observar se a organização possui alguma “folga” financeira 
dentro do seu ciclo operacional, que será utilizada para refinanciar todo o seu processo 
produtivo de curto prazo. Caso o CCL > 0, isto significa que a empresa consegue honrar suas 
obrigações de curto prazo e também produzir um excedente de recursos monetários; se o CCL 
= 0 significa que toda a riqueza monetária produzida foi integralmente utilizada para saldar 
seus compromissos com os credores a curto prazo; mas se o CCL < 0, isto representa que a 
empresa não consegue honrar completamente suas obrigações de curto prazo, exaurindo toda 
a fonte de financiamento de suas atividades operacionais de curto prazo. 

A partir destes conceitos, o resultado que uma gestão efetiva do CCL traz para a saúde 
financeira de uma organização é a sua liquidez, tanto no curto prazo como também no longo 
prazo. Entende-se por liquidez a capacidade de solvência de uma organização, ou seja, de 
poder pagar seus compromissos financeiros na data do vencimento; caso contrário, a 
companhia se encontrará num estado de inadimplência ou de insolvência (OLIVEIRA, 
1996;GITMAN, 1997; ASSAF NETO; SILVA, 2002; HOJI, 2004). 

Apesar de ser um simples instrumento para o gerenciamento do CCL, a técnica 
supracitada apresenta a seguinte deficiência: mostra somente a eficácia do processo de gestão 
do CCL, ignorando o aspecto da eficiência, que é a adequada distribuição dos recursos 
monetários entre os investimentos de curto prazo - Disponibilidades, Créditos e Estoques. 
Para contribuir com uma análise mais precisa da gestão do CCL nas organizações, Michel 
Fleuriet, a partir de investigações em empresas brasileiras realizadas na década de 1980, 
apresentou uma abordagem dinâmica para a administração do capital de giro (BRASIL; 
BRASIL, 1997; FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003). 

  A análise dinâmica do capital de giro apresenta duas novas variáveis que 
complementam a análise clássica, permitindo uma melhor compreensão da composição e 
gestão do CCL nas organizações: a Necessidade de Investimento em Giro (NIG) e o Saldo 
Disponível ou em Tesouraria (SD). Para se obter os valores destas variáveis, é preciso 
primeiro fazer uma reclassificação das contas contábeis presentes no Balanço Patrimonial da 
organização em três tipos: Estratégicas, Operacionais e Táticas. 
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As contas de natureza Estratégica abrangem as contas cuja movimentação está 
vinculada à alta administração da empresa. Por exemplo, o nível de capacidade de produção 
esperada dependerá do investimento fixo a ser empregado na organização, o que implica saber 
como esse investimento será financiado – através de recursos próprios ou por financiamento 
de terceiros. A equação que define esta relação é: CCL = (PL + PELP) – (ARLP + AP), onde 
PL representa o Patrimônio Líquido e AP representa o Ativo Permanente. Esta equação 
demonstra uma outra maneira de se obter o Capital de Giro que uma companhia necessita para 
manter suas atividades de curto prazo. 

As contas de natureza Operacional correlacionam-se com a atividade (o negócio) da 
empresa. Decisões que envolvem o volume de estoque, vendas à vista ou a prazo, compras à 
vista ou a prazo, salários e impostos são exemplos de situações que incluem decisões 
operacionais. A equação que explica esta relação é: NIG = AO – PO, onde AO significa ativo 
operacional, que são os investimentos de curto prazo diretamente relacionados com o negócio 
da empresa; e PO significa passivo operacional, que são os financiamentos não-onerosos 
diretamente relacionados com as atividades da empresa. 

Por fim, as contas de natureza Tática representam as contas de curto e curtíssimo 
prazo, em geral administradas pela tesouraria das empresas. Decisões referentes às 
manutenções de um volume de caixa mínimo, aplicações de curto prazo no mercado 
financeiro visando à manutenção do poder de compra do dinheiro, captação de empréstimos 
para pagamento da folha de pessoal da empresa, entre outros, são exemplos de decisões 
táticas. A equação que determina esta relação é: SD = AF – PF, onde AF representa o ativo 
financeiro, que são os investimentos financeiros de curto prazo efetuados pela organização, e 
PF representa o passivo financeiro, que são os financiamentos onerosos de curto prazo obtidos 
pela companhia. Desse modo, procura-se definir as contas ativas e passivas em função da 
realidade dinâmica das empresas, onde as contas relacionam-se aos ciclos operacionais e 
financeiros da organização, que lhes atribui um estado de permanente movimentação 
(BRASIL; BRASIL, 1997; FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003). 

Tomando como referência a reclassificação contábil sugerida pela análise dinâmica do 
capital de giro, Marques e Braga (1995) relacionaram as três variáveis dinâmicas (CCL, NIG 
e SD) em seis possíveis estruturas (com suas respectivas situações) que uma organização 
poderá apresentar na sua gestão de capital de giro, como mostra o Quadro 1: 

 
QUADRO 1 - Tipos de estrutura e situação financeira 
Estrutura CCL NIG SD Situação 

I + – + Excelente 

II + + + Sólida 
III + + – Insatisfatória 

IV – + – Péssima 

V – – – Muito ruim 

VI – – + Alto risco 

   Nota: indicativo do valor positivo (+) ou negativo (–). 
   Fonte: Marques e Braga (1995). 

 

Com as estruturas ilustradas no Quadro 1, é possível compreender melhor um 
fenômeno conhecido como “Efeito Tesoura”. Ele acontece toda vez que o valor da 
Necessidade de Investimento em Giro ultrapassar o valor do seu Capital Circulante Líquido 
(overtrading). Isto significa que os gastos para se manter as operações da empresa são 
maiores que os recursos monetários que dispõe para financiá-los, comprometendo seu Saldo 
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Disponível para futuros investimentos na sua atividade produtiva (MARQUES; BRAGA, 
1995; FLEURIET; KEHDY; BLANC, 2003). 

As estruturas III a V culminam em situações que são exemplos de Efeito Tesoura que 
a companhia pode apresentar, sendo a situação IV a pior delas. A estrutura VI também aponta 
um exemplo de Efeito Tesoura, só que para valores negativos de CCL e NIG. Assim, a meta 
de qualquer gestor financeiro é posicionar a sua empresa na situação I ou II, sob pena de 
erodir as reservas financeiras da empresa e conduzi-la a um processo de inadimplência ou de 
insolvência. Sobre este aspecto, Famá e Grava (2000) fazem a seguinte distinção. O processo 
de inadimplência ocorre quando existe uma assincronia entre os prazo de recebimento e de 
pagamento da empresa, ou seja, a companhia possui os recursos financeiros para quitar a 
dívida, porém num prazo posterior ao do seu vencimento. Já a insolvência se caracteriza pela 
indisponibilidade de recursos financeiros para quitar suas obrigações. Assim, a inadimplência 
se torna o primeiro passo em direção a uma situação de insolvência. 

Reexaminando as estruturas apresentadas no Quadro 1, os exemplos I e II indicam que 
a empresa está com solvência; os exemplos III e VI indicam que a empresa está com 
inadimplência e os exemplos IV e V indicam que a empresa está com insolvência.    

 
      FIGURA 1 – O efeito tesoura. 

                                    Fonte: Assaf Neto e Silva (2002). 
 
Portanto, no momento em que acontecer um efeito tesoura na gestão do Capital de 

Giro de uma organização (estruturas III a VI), Silva (2001) recomenda que o gestor observe o 
acontecimento destes quatro fenômenos na instituição e procure reverter-lhos o mais breve 
possível: 1) A empresa possuir elevado ciclo financeiro (demora na conversão de dinheiro 
imobilizado em dinheiro líquido); 2) Excesso de imobilizações associadas à escassez de 
recursos próprios ou de terceiros de longo prazo; 3) Prejuízos nas operações; 4) A 
combinação das três situações anteriores, aumentando assim o hiato entre o CCL e a NIG. 

 
2.2 Aspectos determinantes para a gestão da estrutura de capital 

O conceito de estrutura de capital para o aspecto da gestão financeira sustentável é de 
fundamental relevância e está profundamente relacionado com os investimentos fixos e de 
capital de giro. Porque é através dela que os gestores definem a maneira pela qual a 
organização financiará seus ativos de curto e de longo prazo, através da utilização de recursos 
próprios - também chamado de Patrimônio Líquido - e de recursos de terceiros - empréstimos 
e financiamentos bancários. A maneira clássica que os gestores determinam a relação entre 
capital de terceiros e capital próprio ocorre na equação 1:  

 

PL

PELPPC
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+=/  (1) 

CCL 

NIG 

$ 

Tempo 
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Onde: B/S significa o grau de endividamento na estrutura de capital; PC representa o 
passivo circulante ou as fontes de terceiros de financiamento de curto prazo; PELP representa 
o passivo exigível a longo prazo, que contém as fontes de terceiros de financiamento de longo 
prazo; e PL representa o patrimônio líquido, onde estão as fontes de financiamento dos 
proprietários da empresa (GITMAN, 1997; RODRIGUES JÚNIOR; MELO, 1999). Apesar 
desta técnica, a estrutura de capital de uma organização continua sendo um dos temas bastante 
investigados na área financeira, principalmente porque, desde o início dos seus estudos na 
década de 1950, ainda não foi encontrada uma estrutura ótima padrão para a composição de 
fontes de financiamento que influencie na melhoria do valor da empresa (MYERS, 1984).  

Contudo, diversas pesquisas empíricas desenvolvidas desde o final da década de 1960 
vêm indicando as principais razões que levam às organizações a aumentarem ou diminuírem 
seu nível de endividamento. Isto se torna relevante para a gestão financeira sustentável porque 
começam a sinalizar algum relacionamento entre a determinação da estrutura de capital e os 
objetivos organizacionais definidos no planejamento estratégico de cada empresa. Por esta 
nova perspectiva, os gestores organizacionais poderão definir a sua estrutura de capital 
empresarial a partir dos seguintes atributos teóricos (MACHADO, TEMOCHE, MACHADO, 
2004, PEROBELLI et al., 2005): 

a) Tamanho da empresa. Tomando como base a Teoria dos Custos de Falência, 
quanto maior o valor da empresa, menor será o seu custo. Analisando este fenômeno em 
grandes empresas, foi percebida uma relação positiva entre o tamanho da empresa e seu grau 
de endividamento (B/S > 1). Isto acontece devido à facilidade com que empresas maiores têm 
em conseguir recursos financeiros de longo prazo e também à maior diversificação do seu 
negócio, o que decorre numa menor probabilidade de dificuldades financeiras, resultando num 
menor custo de endividamento (TITMAN; WESSELS, 1988); 

b) Crescimento. Este atributo também é explicado pela Teoria dos Custos de 
Falência. Normalmente, empresas em fase de crescimento costumam aceitar projetos de alto 
risco, que influem no aumento do grau de incerteza do seu negócio. Assim, os custos de 
endividamento também aumentariam, ocasionando uma maior preferência por recursos 
próprios por parte dos gestores financeiros. Dessa maneira, empresas em situação de 
crescimento apresentariam uma relação negativa com o grau de endividamento (B/S < 1); 

c) Rentabilidade. A relação entre rentabilidade e endividamento está fundamentada 
na teoria da Pecking Order (MYERS, 1984). Esta teoria explica que o financiamento de 
projetos empresariais acontece neste primeiramente através da utilização dos lucros retidos. 
Caso sejam insuficientes, a empresa recorreria aos financiamentos e, em último caso, à 
emissão de novas ações. Assim, quanto mais lucrativa for uma organização, menor será o seu 
grau de endividamento, pois não haveria a necessidade de recorrer ao capital de terceiros para 
financiar seus projetos de investimento, o que evidencia existir uma relação negativa entre 
rentabilidade e o grau de endividamento (B/S < 1); 

d) Volatilidade ou Risco. Este atributo indica o grau de incerteza nos resultados 
obtidos pela empresa, ou seja, quanto maior a probabilidade de risco financeiro (atribuído às 
decisões de financiamento da empresa), maior será o custo de endividamento, o que sugere a 
inibição de utilização de capital de terceiros. A partir dos conceitos da Teoria dos Custos de 
Falência, haveria uma relação negativa entre volatilidade e o grau de endividamento (B/S <1); 

e) Composição dos Ativos. De acordo com a teoria de Agency, empresas que possuam 
um grande volume de ativos tangíveis tendem a diminuir o custo do endividamento, pois estes 
ativos são geralmente utilizados como garantias em caso de liquidação, o que estimula a 
utilização de capital de terceiros por estas companhias (JENSEN, MECKLING, 1976). Nesta 
situação, haveria uma relação positiva entre a composição de ativos e o grau de 
endividamento (B/S > 1); 



XIII SIMPEP – Bauru, SP, Brasil, 6 a 8 de Novembro de 2006 

 6 

f) Liquidez. A liquidez, para se determinar a sustentabilidade financeira de uma 
organização, se torna uma variável fundamental, pois ela indica a capacidade da empresa de 
honrar seus compromissos financeiros no curto e no longo prazo. Com base na Teoria dos 
Custos de Falência, empresas com boa liquidez tendem a utilizar menos capital de terceiros, 
pois estaria sendo financiada pelos lucros acumulados ao longo dos anos. Dessa forma, 
haveria uma relação negativa ente a liquidez e o grau de endividamento (B/S < 1); 

Perobelli et al. (2005) também apresentam em seus estudos os atributos outros 
benefícios fiscais, singularidade e qualidade da governança corporativa. Esta pesquisa não 
irá contemplá-los devido às seguintes particularidades: 1) como a empresa investigada adota o 
regime de tributação do Imposto de Renda pelo lucro presumido, quaisquer benefícios fiscais 
que seus ativos tangíveis gerassem não seriam levados em consideração na determinação do 
seu grau de endividamento; 2) não foi identificada sistemática para medição de singularidade 
em serviços de agência publicitária e; 3) não há, por enquanto, uma legislação específica para 
a adoção de práticas de governança corporativa em micro e pequenas empresas brasileiras. 

 
3. Metodologia 

A tipologia deste estudo foi classificada como exploratório-descritiva, tendo em vista a 
necessidade de descobrir a situação de sustentabilidade financeira de uma pequena empresa 
localizada na Região Nordeste, através da utilização dos conceitos apresentados pelas teorias 
sobre gestão do capital de giro e determinação da estrutura de capital. O método de 
procedimento utilizado foi o estudo de caso, realizado em uma agência publicitária com 
quatro anos de existência, sediada em Natal/RN, permitindo assim, um melhor detalhamento 
da investigação proposta nesta pesquisa. Por questões de sigilo, a agência publicitária será 
chamada de Empresa Alfa. 

A população da pesquisa correspondeu aos Relatórios Contábeis disponibilizados pela 
Empresa Alfa entre o período de março de 2001 a dezembro de 2004, resultando em 46 
relatórios mensais. Para realizar as análises da gestão do capital de giro, foi utilizada uma 
amostragem não-probabilística intencional, compreendendo os meses de Março, Junho, 
Setembro e Dezembro de cada ano, totalizando 16 Demonstrativos Contábeis. O critério 
trimestral foi escolhido para permitir uma melhor interpretação dos resultados ao longo dos 
anos. Para as análises da estrutura de capital, foram utilizados todos os 46 Relatórios 
Contábeis, constituindo, dessa forma, em uma amostra censitária. 

O procedimento de coleta de dados utilizado foi a análise de documentos primários – 
Relatórios Contábeis – onde foram retirados os valores necessários para o cálculo das 
variáveis. Em relação à análise do capital de giro, a obtenção dos valores do CCL, da NIG e 
do SD seguiu os critérios de reclassificação contábil e os procedimentos de cálculo apontados 
por Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003). Em relação aos determinantes da estrutura de capital, os 
dados foram coletados de modo a obter os valores das variáveis apresentadas no Quadro 2. 

QUADRO 2 – Resumo das variáveis a serem analisadas em relação à estrutura de capital 
Variáveis Indicadores Comentários 

Endividamento Total ET= (PC+PELP)/AT (P.Circulante + P.Exigível a Longo Prazo)/Ativo Total 
Endivid. de Curto Prazo ECP = PC/AT Passivo Circulante/Ativo Total 
Endivid. de Longo Prazo ELP = PELP/AT Passivo Exigível a Longo Prazo/Ativo Total 
Porte AT Ativo Total 
Crescimento ∆AT = (ATt – ATt-1)/AT t-1      Variação do Ativo Total 
Rentabilidade RSPL = LL/PL Lucro líquido/Patrimônio Líquido 
Risco R = σ(LL/PL) Desvio-Padrão Lucro líquido/Patrimônio Líquido 
Composição dos Ativos CA = AIL/AT Ativo Imobilizado Líquido/Ativo Total 
Liquidez LG = 

(AC+ARLP)/(PC+PELP) 
A. Circulante + A.Realizável a Longo Prazo 
P. Circulante + P. Exigível a Longo Prazo 

Fonte: Adaptado de Machado, Temoche e Machado (2004). 
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Em relação às técnicas de análise de dados, estas foram divididas em duas etapas. Para 
a análise do capital de giro, foi utilizada a técnica da cronologia, onde foi observada a 
evolução do CCL, da NIG e do SD. Em seguida, os resultados foram classificados de acordo 
com o Quadro 1, de modo a ser identificado o(s) tipo(s) de estrutura de capital de giro 
adotado(s) pelos gestores da Empresa Alfa entre 2001 e 2004. 

Para a análise dos determinantes da estrutura de capital da Empresa Alfa, os seguintes 
procedimentos foram realizados: a) Utilização de estatística descritiva, com o uso de mínimo, 
máximo, média, desvio-padrão e coeficiente de variação; b) Cálculo da Correlação de Pearson 
aos níveis de significância de 1% e 5% entre as variáveis previsoras (Porte, Crescimento, 
Rentabilidade, Risco, Composição dos Ativos e Liquidez); c) Cálculo dos coeficientes de 
multicolinearidade Tolerância e Fator de Inflação da Variável, com o objetivo de observar 
correlações significativas entre as variáveis previsoras; d) Cálculo da regressão linear pelo 
método enter através do software SPSS, tendo como referência a equação 2: 

µβββββββ +++++++= 665544332210 1 xxxxxxYi  (2) 

Onde: Yi representa a variável dependente Endividamento Total; β0 a β6 representam 
os coeficientes de regressão a serem calculados; x1 a x6 representam, respectivamente, as 
variáveis independentes Porte, Crescimento, Rentabilidade, Volatilidade, Composição dos 
Ativos e Liquidez. 

 
4. Análise e discussão dos resultados 

4.1 Sustentabilidade financeira a partir da gestão do capital de giro 

Nesta etapa do trabalho foi analisada a evolução dos valores do CCL, da NIG e do SD 
entre 2001 e 2004, como mostram os valores nas tabelas 1, 2 e 3. 

TABELA 1 – Evolução do CCL entre 2001 e 2004, em R$. 
Trimestre 2001 2002 2003 2004 

Março 1.864,14 13.919,42 5.594,98 29.720,04 
Junho 6.773,43 13.989,65 16.954,92 46.105,97 
Setembro 7.706,08 14.059,88 26.085,33 55.485,74 
Dezembro 13.849,19 6.490,45 31.243,49 38.141,35 

Fonte: Dados da pesquisa (2005). 
 

TABELA 2 – Evolução da NIG entre 2001 e 2004, em R$. 
Trimestre 2001 2002 2003 2004 

Março 822,93 8.484,12 29.701,17 49.866,25 
Junho 4.522,11 9.480,44 46.678,74 63.916,30 
Setembro 2.337,33 14.159,84 45.431,00 74.313,39 
Dezembro 11.788,87 25.801,47 49.677,70 52.867,80 

Fonte: Dados da pesquisa (2005). 
 

TABELA 3 – Evolução do SD entre 2001 e 2004, em R$. 
Trimestre 2001 2002 2003 2004 

Março 1.041,21 5.435,30 -24.106,19 -20.146,21 
Junho 2.251,32 4.509,21 -29.723,82 -17.810,33 
Setembro 5.368,75 -99,96 -19.345,67 -18.827,65 
Dezembro 2.060,32 -19.311,02 -18.434,21 -14.726,45 

Fonte: Dados da pesquisa (2005). 

Observando os valores da Tabela 1, é possível verificar que os valores do CCL 
permaneceram maiores que zero ao longo de todo o período, indicando que a Empresa Alfa 
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possuía recursos financeiros disponíveis para financiar tanto seus investimentos de longo 
prazo como seus investimentos em capital de giro. Utilizando o método para o cálculo da taxa 
no regime de juros compostos, é possível identificar a taxa de crescimento médio do CCL 
entre 2001 e 2004, que foi de 22,29% ao trimestre. 

Na Tabela 2, os valores da NIG também permaneceram positivos ao longo do período. 
A conta contábil operacional de maior relevância identificada no ativo circulante da Empresa 
Alfa foi Contas a Receber, que representa em média 88% do total. Isto sugere que a maior 
parte do faturamento que a Empresa Alfa recebe é a prazo, o que pode implicar num 
comprometimento das suas necessidades de caixa a longo prazo. No passivo circulante, as 
contas operacionais de maior relevância encontradas foram, respectivamente, Obrigações 
Sociais (43%), Impostos (28%) e Empréstimos (18%). A taxa de crescimento médio da NIG 
entre 2001 e 2004 foi de 31,98% ao trimestre. 

Já na Tabela 3 é possível identificar uma variação mais significativa dos valores do 
SD, que permaneceram positivos entre março de 2001 e junho de 2002, tornando-se negativos 
entre setembro de 2002 até dezembro de 2004. A taxa de crescimento médio do SD no 
período foi de -19,32% ao trimestre. 

Tendo em vista que a taxa de crescimento médio do CCL ao longo do período foi 
menor que a da NIG, em algum momento as necessidades de capital de giro se tornariam 
maiores que o capital disponível em giro. Este fato é verificado a partir de setembro de 2002, 
quando o seu saldo em tesouraria passa a se tornar negativo, indicando que os recursos de 
capital de giro se tornaram insuficientes para financiar o aumento de investimentos em giro 
provocado pelas receitas a prazo em excesso. O gráfico 1 mostra o momento em que acontece 
o “Efeito Tesoura” na gestão do capital de giro da Empresa Alfa. 
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       GRÁFICO 1 – Efeito Tesoura na Empresa Alfa. 

                 Fonte: Dados da pesquisa (2005). 

 
A partir do Gráfico 1 e, utilizando a classificação apresentada no Quadro 1, é possível 

verificar que, a partir de setembro de 2002, a Empresa Alfa passou de uma gestão do capital 
de giro classificada como Sólida, para uma gestão do capital de giro classificada como 
Insatisfatória. Mesmo apresentando valores do CCL positivos, sua NIG apresentou uma taxa 
média de crescimento maior que o CCL, gerando assim, SD negativos até dezembro de 2004. 

Portanto, há pelo menos 28 meses que Empresa Alfa se encontra numa situação de 
inadimplência, ou seja, não consegue sincronizar seus prazos de recebimentos e pagamentos 
de curto prazo para gerar superávits a serem reinvestidos nas suas atividades operacionais, 
podendo este fato contribuir negativamente para sua sustentabilidade financeira a longo prazo. 

Efeito Tesoura 
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4.2 Sustentabilidade financeira a partir dos determinantes da estrutura de capital 

Nesta etapa do trabalho foi analisada a relação entre os atributos teóricos 
determinantes de estrutura de capital e o grau de endividamento encontrado na Empresa Alfa 
entre 2001 e 2004. A Tabela 4 mostra a estatística descritiva das variáveis relacionadas no 
Quadro 2. 

 
TABELA 4 – Estatística descritiva das variáveis dependentes e independentes para a Empresa Alfa. 

 ET ELP ECP Porte Crescimento Rentabilidade Risco 
Composição 
 dos ativos Liquidez 

Média 70,91% 2,90% 67,98% 95.895,50 13,51% 52,75% 40,46% 8,94% 1,31 

Mínimo 55,83% 0,00% 55,83% 5.399,82 -13,29% -90,90% 0,00% 1,12% 0,81 

Máximo 98,47% 25,73% 83,32% 192.742,39 169,99% 136,67% 57,49% 20,04% 1,72 

D.Padrão 9,50% 5,78% 6,49% 56.631,41 32,76% 41,14% 8,34% 5,32% 0,22 

C.Variação 7,47 0,50 10,47 1,69 0,41 1,28 4,85 1,68 6,00 
Fonte: Dados da pesquisa (2005). 

 
Observando inicialmente as variáveis dependentes – ET, ELP e ECP – se pode 

verificar que os valores médios do Endividamento Total e do Endividamento de Curto Prazo 
estão bastante próximos, indicando que a maioria dos recursos de terceiros provêm de fontes 
de financiamento de curto prazo. Neste caso, o ET da Empresa Alfa é praticamente o seu 
ECP. A baixa utilização de financiamentos de longo prazo verificada no objeto de estudo 
pode estar relacionada à dificuldade das micro e pequenas empresas em oferecerem garantias 
reais aos agentes financiadores. Também chama a atenção seu nível médio de ET (70,91%), 
muito embora ainda esteja abaixo da média do setor de publicidade e propaganda (81,3%), 
porém acima da média de outros setores, como a indústria de transformação e o comércio 
atacadista (ROBERT MORRIS ASSOCIATES, 2001). 

Sobre as variáveis independentes, seu porte médio é de R$ 95.895,50 com um 
coeficiente de variação de 1,69. Seus ativos fixos representam em média 8,94%, o que está 
compatível com uma agência de propaganda, onde a geração de receitas advém dos chamados 
ativos intangíveis - criatividade, inovação etc. 

Embora tenha apresentado uma taxa significativa de crescimento (13,51%) e de 
rentabilidade (52,75%), é importante observar seus respectivos coeficientes de variação – 0,41 
e 1,28 – que indicam uma alta variabilidade do seu valor médio, o que pode ter contribuído 
para que a Empresa Alfa apresentasse uma elevada taxa de risco financeiro (40,46%). 

A Tabela 5 mostra os resultados da regressão linear aplicada entre a variável 
dependente ET e as demais variáveis independentes, com o intuito de determinar as variáveis 
que explicam o grau de Endividamento Total da Empresa Alfa. 

TABELA 5 – Coeficientes de regressão linear e de multicolinearidade estimados.  
Modelo ET Coeficientes padronizados Multicolinearidade 

Variável B Erro 
padrão 

Beta 
 

Teste t 
 

Valor - P Tolerância FIV 

Porte -1,608E-07 0,000 -0,096 -3,264 0,002 0,656 1,525 
Crescimento 9,815E-03 0,009 0,034 1,143 0,260 0,645 1,551 
Rentabilidade -1,459E-02 0,006 -0,063 -2,349 0,024 0,781 1,280 
Risco -8,281E-03 0,038 -0,007 -0,219 0,827 0,515 1,943 
C. dos Ativos -0,392 0,084 -0,219 -4,661 0,000 0,255 3,918 
Liquidez -0,516 0,020 -1,187 -26,332 0,000 0,278 3,594 

Resumo do Modelo 
Modelo R R2 R2 Ajustado Erro padrão F Valor - P 

ET 0,989 0,978 0,975 0,015 288,225 0,000 
   Fonte: Dados da pesquisa (2005). 
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Para a análise do fenômeno da multicolinearidade, foi utilizado um critério mais 
conservador, no qual valores de FIV ≤ 5 não indicam a existência de multicolinearidade entre 
as variáveis independentes (LEVINE et al., 2005). A partir dos dados apresentados na Tabela 
5, não foi observado os efeitos da multicolinearidade entre as variáveis independentes, muito 
embora os resultados de FIV apresentados pelas variáveis Composição dos Ativos e Liquidez 
possam estar caminhando para este fim. Calculando a correlação de Pearson entre elas ao 
nível de significância de 1%, o resultado encontrado foi de R = -0,810, indicando um 
relacionamento considerado forte e negativo. 

Com isto, estes resultados podem sugerir que, quando os gestores da Empresa Alfa 
destinam recursos para a aquisição de algum ativo imobilizado, esta ação pode provocar a 
redução de oferta de financiamento para as Contas a Receber, que revelou ser um importante 
investimento de curto prazo para a o negócio da empresa. Logo, o grau de liquidez da 
empresa teria uma diminuição do seu valor. A situação também pode ser contrária: ao 
destinarem estes mesmos recursos financeiros para a liquidez, a empresa estaria diminuindo a 
oferta de recursos para a atualização dos seus ativos imobilizados. 

Quanto às variáveis explicativas, não foi identificada uma relação, ao nível de 
significância de 5%, entre Crescimento, Risco e Endividamento Total, indicando que, quando 
os gestores da Empresa Alfa promovem um acréscimo de recursos financeiros de terceiros na 
sua estrutura de capital, estes não são destinados para promover o crescimento da companhia 
ou para minimizar os riscos financeiros da organização. 

Dessa forma, os resultados da regressão linear sugerem que, a priori, as variáveis 
Porte, Rentabilidade, Composição de Ativos e Liquidez seriam os atributos determinantes da 
estrutura de capital da Empresa Alfa. Nestas variáveis, não foram confirmadas as teorias que 
explicam a relação Endividamento e Porte (Custos de Falência) e Endividamento e 
Composição dos Ativos (Agency). Os resultados apontam existir, neste caso, uma relação 
negativa entre as variáveis independentes e dependente, quando deveriam mostrar relações 
positivas. 

Contudo, se for observado os coeficientes Beta destas variáveis, que informam a 
importância relativa da sua predição no grau de endividamento, é verificado que Composição 
dos Ativos e Liquidez parecem ser de fato as variáveis mais relevantes para a determinação da 
estrutura de capital da Empresa Alfa. Isto acontece porque seus valores de Beta são bem 
superiores aos valores encontrados para Porte e Rentabilidade, indicando uma maior predição 
durante o processo de captação de financiamento de terceiros. 

 
5. Considerações finais 

O objetivo deste trabalho foi identificar o nível de sustentabilidade financeira de uma 
pequena agência publicitária sob a ótica da gestão do capital de giro e da estrutura de capital. 
Para isto foi realizado um estudo de caso com o intuito de obter uma maior precisão e 
qualidade de dados que contribuíssem para uma melhor compreensão deste fenômeno, nesta 
categoria de organização. 

Estudar a dinâmica da gestão do capital de giro nas micro e pequenas empresas 
continua sendo matéria relevante, tendo em vista que nos últimos anos tem sido apontada 
como uma das principais causas de mortalidade empresarial no Brasil. As teorias sobre a 
gestão do capital de giro indicam que motivos que possam causar um descontrole financeiro a 
curto prazo vão desde a insuficiência de recursos financeiros até a sua má distribuição entre as 
atividades operacionais da companhia. 

Em paralelo com esta temática está a elaboração da estrutura de capital que financiará 
todas as atividades empresariais, inclusive o capital de giro. A relevância deste assunto está 
vinculada não somente aos custos financeiros inerentes à obtenção deste recursos, mas 
principalmente com os propósitos que levam à organização a procurá-los. As recentes 
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pesquisas empíricas desenvolvidas no Brasil vêm apontando resultados que sugerem esta 
nova abordagem quanto à determinação da estrutura de capital por parte dos gestores. 

Analisando o aspecto da sustentabilidade financeira que a Empresa Alfa apresentou no 
período de 2001 a 2004, o estudo apresenta os seguintes resultados: Pela perspectiva da gestão 
do capital de giro, a empresa passou de uma situação considerada Sólida para uma situação 
considerada Insuficiente. Esta conclusão está alicerçada nos valores negativos que o Saldo 
Disponível da companhia vem apresentando há pelo menos 28 meses, embora ela possua 
recursos financeiros para serem investidos em capital de giro. É importante salientar que a 
principal fonte de financiamento operacional da empresa não advém dos fornecedores da 
companhia, mas pelas contas relacionadas a Encargos Sociais e Tributos, que normalmente 
fornecem prazos máximos de 30 dias, que podem estar contribuindo no processo de 
inadimplência da companhia. 

Pela perspectiva da estrutura de capital, os resultados sugerem que os gestores da 
Empresa Alfa modificam o nível de endividamento da companhia quando desejam investir em 
ativos imobilizados (Composição de Ativos) ou para influir na capacidade de pagamento da 
companhia (Liquidez). Merece destaque neste quesito o atributo Liquidez, porque foi, neste 
caso, quem melhor explicou os motivos pelos quais os gestores da Empresa Alfa buscam, 
mesmo que intuitivamente, dimensionar a sua estrutura de capital. 

Ainda sobre estrutura de capital, é importante relatar a semelhança dos resultados 
desta pesquisa, realizada em Natal (RN), com os resultados conseguidos em João Pessoa (PB) 
apontados por Machado, Temoche e Machado (2004), que também indicam a Liquidez como 
o principal atributo de determinação da estrutura de capital das micro e pequenas empresas 
industriais investigadas. Resultados diferentes foram relatados no trabalho de Perobelli et al 
(2005), onde mostram que as grandes empresas utilizam como atributos o Crescimento e a 
Rentabilidade. 

Portanto, a sustentabilidade financeira verificada nesta pesquisa passa pela busca de 
fontes de financiamento, geralmente operacionais e de curto prazo, para solucionar problemas 
de capacidade de pagamento também de curto prazo. Neste modelo, atributos fundamentais 
para o desenvolvimento da companhia parecem estar sendo colocados em segundo plano, o 
que pode comprometer a sobrevivência da organização em mercados competitivos e 
globalizados, como é o caso do mercado publicitário. Para reverter este quadro, o primeiro 
passo que a companhia deveria seguir é diminuir o investimento em vendas a prazo, que, além 
de melhorar sua gestão do capital de giro, possibilitaria redirecionar sua estrutura de capital 
também para outros atributos de competitividade, como o Crescimento e a Rentabilidade. 

Para estudos futuros, o trabalho indica a investigação da sustentabilidade financeira 
das micro e pequenas empresas potiguares através de uma amostra probabilística e 
estratificada nos principais setores da economia da região. Dessa forma, se tornaria possível 
traçar um panorama da gestão econômico-financeira realizada por estes empresários, 
identificando tanto os atributos utilizados para determinar suas políticas de financiamento 
como a qualidade de gerenciamento do capital de giro. 
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