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RESUMO 

 A dinâmica do mercado e a acirrada competitividade enfrentada pelas organizações no 

cenário atual fazem com que estudos acerca da estrutura financeira ideal das empresas sejam 

cada vez mais constantes. Seguindo tal linha, o presente trabalho se propõe a análise da 

liquidez da situação econômico-financeira do Grupo Pão de Açúcar durante o período de 2006 

a 2010 na visão do Modelo dinâmico de Fleuriet. O estudo se baseia nas demonstrações 

financeiras obtidas no site da Bovespa, utilizando-se da reclassificação das contas do Balanço 

Patrimonial para realizar a análise dos dados. Os principais indicadores financeiros abordados 

foram a necessidade de Capital de giro (NCG), o capital de giro (CDG), o saldo de tesouraria 

(T) e o indicador de liquidez. Quanto aos resultados, nos dois primeiros períodos a empresa 

apresentou uma estrutura de liquidez insatisfatória, revelando risco de insolvência. No 

entanto, mudanças nas características de administração do capital permitiram que o grupo Pão 

de Açúcar revertesse tal situação e apresentasse uma estrutura adequada. 

Palavras-chave: Modelo dinâmico, Liquidez, Situação econômico-financeira.         

Área Temática: Controladoria e Contabilidade Gerencial  

1. INTRODUÇÃO 

 O estudo das finanças no ambiente organizacional é de suma importância para a 

correta tomada de decisões e para garantir a sobrevivência das empresas no mercado. A 

administração financeira pode ser considerada uma ferramenta ou técnica utilizada para 

controlar de forma mais eficaz os recursos disponíveis numa organização, de forma a definir 

políticas de investimento e planejamento, além de levantar os meios viáveis para obtenção de 

recursos visando financiar operações e atividades da empresa. A correta gestão dos recursos 

possibilita a realização das atividades de forma planejada, almejando sempre a maximização 

dos resultados. Segundo Sanvicente (1996) o objetivo básico e implícito da administração 

financeira é alcançar a maior rentabilidade possível sobre o investimento realizado para os 

proprietários, desde que tal ação não resulte no comprometimento da liquidez da empresa.        

 A administração financeira está atrelada às finanças de longo e curto prazo. A primeira 

é responsável por analisar as necessidades de capital ou financiamentos para transformar os 

planos em resultados concretos. Essa análise de longo prazo é capaz de ordenar as 

alternativas, delimitar as atividades e nortear a empresa acerca dos objetivos. Enquanto que as 

finanças de curto prazo são responsáveis pelas decisões que envolvem ativos e passivos 

circulantes, de forma a levantar questões acerca da administração do capital de giro, sendo 

essa uma fonte importante para o aumento da produtividade. 

 De acordo com Perobelli et al (2006) a definição do montante do capital de giro a ser 

empregado na empresa é uma das questões mais sensíveis enfrentadas pelo administrador 

financeiro, visto que essa decisão impacta no sucesso do negócio via solvência e 

rentabilidade. Um excesso de capital de giro faz com que a empresa perca rentabilidade, visto 

que estará mantendo capital ocioso. No entanto, a insuficiência de capital de giro devido a 

uma má gestão afeta diretamente a competitividade, pois a falta de recursos para girar as 

atividades operacionais compromete toda a estrutura da empresa. 

 Assim, o modelo tradicional de análise financeira das empresas baseado no balanço 

patrimonial busca identificar a estrutura financeira adequada para a atuação das organizações. 
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Porém, essa análise tradicional possui uma visão estática, incompatível com o dinamismo do 

cotidiano empresarial, Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003). Diante disso, na década de 1970 o 

professor Michael Fleuriet elaborou um modelo de análise financeira que criticava as 

limitações do modelo tradicional, pois o mesmo se baseava apenas em indicadores de 

liquidez. Tal modelo foi desenvolvido como um método de auxiliar a tomada de decisão nas 

questões de financiamento e investimento, não se limitando apenas a análise de liquidez.  

 Diante da relevância do estudo da administração financeira para o sucesso dos 

empreendimentos, o artigo tem como proposta analisar a situação econômico-financeira do 

Grupo Pão de Açúcar através da sua estrutura de liquidez nos períodos de 2006 a 2010, 

avaliando a situação das contas patrimoniais e a estrutura de liquidez dessa organização.  

Atualmente, o setor supermercadista pode ser caracterizado pela acirrada 

competitividade e pela importância na economia nacional. Segundo a Associação Brasileira 

de Supermercados (ABRAS) o faturamento do setor representa uma parcela relevante do PIB 

do país, o que estimula uma análise da estrutura financeira das empresas que compõem o 

setor. Nos últimos anos as companhias desse setor passaram por diversas mudanças, entre as 

quais se pode destacar o crescimento das fusões e a diversidade dos serviços ofertados. Sendo 

uma das mais importantes do setor, o Grupo Pão de Açúcar foi escolhido para a análise, visto 

sua relevância no mercado e por ser uma companhia de capital aberto, que disponibiliza suas 

demonstrações financeiras de forma pública.        

 Nessa linha o presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que objetivou 

avaliar a aplicabilidade das análises do Modelo dinâmico de Fleuriet para analisar a situação 

econômico-financeira do Grupo Pão de Açúcar. Para tanto foi realizado o estudo do balanço 

patrimonial a partir da reclassificação das contas segundo o modelo dinâmico.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 O MODELO DINÂMICO DE FLEURIET 

O modelo dinâmico de análise econômico – financeira ou modelo Fleuriet surgiu com 

o propósito de elaborar métodos de gerenciamento financeiro, tendo como ponto central a 

mudança na análise das estruturas financeiras das empresas. A visão estática de análise de 

alguns indicadores financeiros é substituída por uma análise dinâmica dos dados contábeis, 

buscando levantar a capacidade de captação de recursos e a sua eventual aplicação para a 

busca de resultados.  

De acordo com os postulados de Fleuriet, Kehdy e Blanc (2003, p.3), a nova 

metodologia deveria “ser sintética e globalizante, de forma a permitir a tomada rápida de 

decisão, exigida pelo nosso ambiente, sujeito a rápidas mudanças, e considerar uma 

economia em crescimento permanente”. 

O modelo dinâmico propõe uma reclassificação das contas do balanço patrimonial de 

acordo com seu ciclo. As contas do grupo circulante (ativo e passivo) são subdivididas 

conforme sua natureza em operacionais e financeiras, a saber: ativo circulante financeiro 

(ACF), ativo circulante operacional (ACO), passivo circulante financeiro (PCF) e passivo 

circulante operacional (PCO).  
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O ativo circulante operacional é composto por contas que giram rapidamente, 

essenciais para o fluxo das operações. Enquanto o passivo circulante operacional é constituído 

por exigibilidades de curto prazo. Já o Ativo circulante financeiro tem natureza 

essencialmente financeira, como caixa e bancos. Por fim, o Passivo circulante financeiro é 

composto por passivos de curto prazo que provocam despesas financeiras. 

Sendo assim, em consonância com a terminologia acima, Fleuriet, Kehdy e Blanc 

(2003) abordam uma classificação das contas contábeis em três grupos principais, 

considerando o fator curto e longo prazo: 

a) Não cíclico ou permanente: por causa da sua lenta movimentação. (Realizável a 

longo prazo; Reserva de lucros; Investimento fixo e etc.); 

b) Cíclico ou Contínuo: pois estão ligadas com o ciclo operacional do negócio. 

(Clientes, Estoques, Fornecedores e etc.); 

c) Errático ou descontínuo: grupo que se encontra as contas que não estão diretamente 

relacionadas com a operação da empresa. (Disponível, Duplicatas descontadas e etc.).  

O modelo tradicional baseado na visão estática das contas contábeis utilizava a análise 

de alguns indicadores para fornecer informações a respeito da situação financeira. Da mesma 

forma, o modelo dinâmico toma como base três indicadores para proceder às análises: a 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) ou Necessidade de Investimento em Capital de Giro, o 

Capital de Giro ou Capital Circulante Líquido (CCL) e o Saldo de Tesouraria (T). A 

abordagem dinâmica do modelo Fleuriet é alcançada através dessa reclassificação das contas 

do Ativo e do Passivo. 

Segundo Sanvicente (1996, p.54) “Para o processo de avaliação das necessidades de 

capital de giro é indispensável que se quantifique, a partir da estrutura patrimonial da 

empresa, os grupos classificados como circulante operacional, circulante financeiro e 

permanente (não cíclico)”. A figura 1 retrata a nova estrutura do Balanço Patrimonial e como 

ficam dispostas as contas: 
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               Fonte: Sanvicente (1996, p.54) 

Figura 1 – Os grupos patrimoniais operacionais, financeiro e permanente. 

 

2.2 A NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) 

 A necessidade de capital de giro é de suma importância para avaliação da situação 

financeira das organizações, pois indica o caráter do fluxo financeiro através da análise das 

contas do ativo e passivo circulante operacional. 

 Segundo Matarazzo (2003) a necessidade de capital de giro NCG é fundamental para 

as estratégias de financiamento, crescimento e lucratividade, não sendo apenas um conceito 

importante para a análise da empresa do ponto de vista financeiro. 

 A necessidade de capital de giro é expressa pela diferença entre as contas do ativo 

circulante operacional e do passivo circulante operacional, desta forma, NIG= Ativo 

Circulante Operacional – Passivo Circulante Operacional. “Quando a atividade operacional 

da empresa criar um fluxo de saídas de caixa mais rápido que o da entrada, identifica-se 

claramente uma necessidade permanente de investimento em seu giro”. Assaf Neto (1997: 

p.55). O saldo positivo indica que a empresa necessita de capital de giro, precisando de fontes 

adequadas de financiamento. Ao passo que o saldo negativo evidencia excesso de recursos, 

que podem ser utilizados em outras aplicações.    

 O fato de a NCG ter como composição apenas uma parcela das contas do ativo e 

passivo circulante (Clientes, estoques e fornecedores) a difere do CCL, pois a mesma utiliza-

se apenas das contas ligadas à operação da empresa, dependendo basicamente da natureza do 

negócio e do nível de atividade da empresa. 

 

 

 

 

 

 

NCG = ACO - PCO 
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2.3 O CAPITAL DE GIRO (CDG)       

Outro indicador essencial para o modelo dinâmico é o capital de giro (CDG), que é 

alcançado pela diferença entre o passivo não circulante e o ativo não circulante. Parte dos 

recursos permanentes (não circulante) é utilizada para financiar a necessidade de capital de 

giro, visto que a essência desses recursos é utilizada para financiar as aplicações permanentes.  

A parte do passivo não circulante (contas não cíclicas do passivo) que não esteja financiando 

o ativo não circulante (contas não cíclicas do ativo) compõe o capital de giro.  

O CDG e o CCL apresentam resultados semelhantes, pois indicam a estrutura de 

financiamento dos recursos de contas não circulantes e a parcela de tais recursos que são 

aplicados ou cobertos por contas do circulante. Segundo FLEURIET, KEHDY E BLANC 

(2003), novos investimentos em ativo permanente (não circulante) são realizados através de 

autofinanciamento (recursos que são gerados pela empresa e se destinam para financiamento 

interno), empréstimos de longo prazo e aumento no capital social, aumentando assim o 

passivo permanente (não circulante). 

Portanto, o CDG positivo indica que os recursos de longo prazo além de financiar o 

ativo não circulante financiam também recursos do ativo circulante. Enquanto que o CDG 

negativo mostra que recursos de curto prazo financiam ativos não circulantes, aumentando 

assim o risco de insolvência. 

 

 

 

2.4 O SALDO DE TESOURARIA (T) 

 O saldo de tesouraria é determinado pela diferença entre o CDG e a NCG ou, pela 

diferença entre o ativo circulante financeiro e o passivo circulante financeiro, sendo tal saldo 

importante para evidenciar a saúde financeira da empresa. Tais contas do circulante 

apresentam uma característica aleatória, pois não estão diretamente ligadas com as operações 

da empresa.  

 Verifica-se em relação ao saldo de tesouraria que se esse for negativo a empresa não 

possui capital de giro suficiente para financiar as necessidades de capital de giro. Indicando 

que a empresa financia parte de sua NCG e/ou o ativo permanente com fundos de curto prazo, 

aumentando o risco de insolvência; e se o Saldo for positivo, demonstra que a empresa possui 

recursos de curto prazo que, podem ser aplicados em títulos de liquidez imediata, aumentando 

sua segurança financeira. Entretanto, isto pode evidenciar que a empresa não esteja 

aproveitando adequadamente suas oportunidades de investimento, segundo (FLEURIET, 

KEHDY E BLANC, 2003). 

O saldo de tesouraria quando negativo pode indicar problemas financeiros iminentes, 

visto que a manutenção de saldos negativos de forma sucessiva e crescente afeta a 

rentabilidade do negócio. Quando positivo, indica a disponibilidade de recursos para 

assegurar a liquidez de curtíssimo prazo, indicando o grau de adequação da política financeira 

utilizada pela administração. MARQUES E BRAGA (1995). 

ou  

 

CDG ou CCL = PNC - ANC 

T = CDG - NCG T = ACF - PCF 
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2.5 OS TIPOS DE BALANÇO 

 Conforme a nova classificação das contas do Balanço Patrimonial de acordo com o 

modelo dinâmico, Vieira (2005) propõe uma classificação das empresas em 6 tipos de 

balanço. A tabela 1 descreve as possíveis classificações e utiliza de uma sequência que se 

inicia com o tipo 1, tipo de maior risco financeiro, para o tipo 6, que indica uma situação 

sólida.    

     Tabela 1 – Posicionamento da estrutura financeira da empresa 

TIPO NCG CDG T 

1 >0 <0 <0 

2 <0 <0 <0 

3 <0 <0 >0 

4 >0 >0 <0 

5 >0 >0 >0 

6 <0 >0 >0 
                                          Fonte: Adaptado Vieira (2005) 

De acordo com Vieira (2005), dentro do modelo dinâmico podem existir diversos tipos 

de balanços patrimoniais resultantes da combinação dos indicadores: NCG, CDG e T (saldo 

de tesouraria). 

a) Tipo 1: apresenta a pior situação financeira, pois o CDG negativo não é capaz de 

financiar a NCG que é positiva, sendo assim, o saldo de tesouraria apresenta-se negativo, 

sendo o responsável por financiar a NCG e o CDG. Nessa situação, a empresa depende de 

empréstimos de curto prazo, apresentando um alto risco financeiro. 

b) Tipo 2: apresenta uma situação financeira instável, pois mesmo a NCG sendo 

negativa a empresa não está isenta de riscos, visto que o saldo de CDG é negativo, precisando 

ser complementado pelo T. Essa situação deixa a empresa vulnerável a mudanças externas. 

c) Tipo 3: nessa situação a NCG e o CDG são negativos. O Excedente em T representa 

que a NCG é suficiente para financiar o CDG. Essa estrutura envolve riscos, pois caso a NCG 

se torne positiva, não haverá CDG suficiente para bancar tal necessidade. 

d) Tipo 4: a empresa apresenta uma necessidade de recursos para financiar suas 

demandas operacionais, visto que o saldo do CDG positivo não é suficiente para financiar a 

NCG, que se demonstra positiva . Com isso, o saldo de tesouraria fica negativo. 

e) Tipo 5: essa situação é bastante cômoda do ponto de vista financeiro, pois o saldo 

do CDG, positivo, é suficiente para financiar a NCG, gerando ainda um excedente no T. 

 f) Tipo 6: é a melhor estrutura de situação financeira, visto que o saldo do CDG é 

positivo e a NCG é negativa, tornando-se uma fonte de recursos para a empresa. As sobras de 

recursos são aplicadas no T que apresentam uma folga financeira. Essa estrutura apresenta um 

baixo risco financeiro.   
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2.6 O EFEITO TESOURA 

 O efeito tesoura é observado quando a empresa atua por diversos períodos seguidos 

com uma Necessidade de capital de giro superior ao Capital de giro. Para BRASIL (1992, 

p.60) “o efeito tesoura é consequência do descontrole no crescimento da dependência de 

empréstimos de curto prazo”. Dessa forma, o saldo de tesouraria tenderá a ficar cada vez mais 

negativo, aumentando seu endividamento através da necessidade de empréstimos de curto 

prazo, que por sua vez aumentam as despesas financeiras e impactam no resultado da 

empresa. A figura 2 a seguir mostra o crescente hiato entre as curvas de NCG e CDG, 

assumindo o formato de uma tesoura aberta, denominada de efeito tesoura. Bom Tempo e 

Costa (2009). 

 

                              Fonte: Assaf Neto e Silva (2002). 

Figura 2: Efeito tesoura 

 

O conceito de efeito tesoura também pode ser denominado de Overtrading, conforme 

explicado por Assaf Neto (1997):  

O conceito de overtrading refere-se a uma forte expansão no volume 

de atividade de uma empresa sem o devido lastro de recursos 

disponíveis para financiar as necessidades adicionais de giro. 

Toda empresa possui um limite financeiro capaz de suportar 

determinado volume de negócios. Quando o volume de vendas 

exceder este limite, ou quando a capacidade de financiar os negócios 

se reduzir, tem-se uma consequente redução na margem de segurança 

da empresa, verificando-se o que se denomina de overtrading. Assaf 

Neto (1997, p. 72.) 

 

 Ainda de acordo com Assaf Neto (1997) a NCG passa a crescer bastante, superando, 

em pouco tempo, o nível de CCL da empresa. 

Segundo Vieira (2005), as principais causas do efeito tesoura são: 

a) Aumento substancial das vendas; 

b) Investimentos com baixos retornos; 

c) Elevação significativa do ciclo financeiro; 

d) Redução das vendas; 

e) Distribuição de dividendos elevados; 

f) Redução nos lucros; 

g) Investimentos elevados com retorno de longo prazo; 
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h) Alta inflação.  

Enquanto que Silva (2006, p. 447) apresenta que as principais razões que levam uma 

empresa ao efeito tesoura são: 

a) Elevado ciclo financeiro, o que gera um alto nível de NCG; 

b) Imobilizações com recursos de instituições financeiras de curto prazo em função de 

baixo nível de CDG; 

c) Prejuízos operacionais que provocam uma redução do CDG, obrigando a tomada de 

recursos de curto prazo de instituições bancárias para financiar a NCG; 

d) Qualquer combinação das condições anteriores, que resulte no crescimento da 

magnitude do hiato entre as curvas de NCG e CDG. 

 

2.7 O INDICADOR DE LIQUIDEZ (IL) 

 Segundo Costa et al. (2008) o índice dinâmico de liquidez (T/|NCG|), é representado 

pela divisão do saldo de tesouraria  pela NCG. Esse indicador de liquidez representa a 

proporção entre o saldo de tesouraria e a necessidade de capital de giro, e tem como função 

indicar a quantidade de recursos de curto prazo que são utilizados para financiar as operações 

da empresa.  

Silva (2005) denominou esse indicador como o “Termômetro Financeiro” da empresa. 

Quando esse indicador apresenta resultado positivo, informa que o T é um ativo econômico 

capaz de suprir as carências da NCG. Porém, quando negativo, o índice dinâmico de liquidez 

informa endividamento líquido oneroso de curto prazo. Costa et al.,(2008). 

   

 

 

3. METODOLOGIA 

 Como observa Vergara (2000), um estudo pode incluir mais de um tipo de pesquisa. 

Conforme seus fins, a presente pesquisa caracteriza-se como descritiva que, de acordo com 

Martins (2002, p. 36), “tem como objetivo a descrição das características de determinada 

população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações entre variáveis e fatos”. 

O presente estudo visa realizar uma análise sobre o comportamento da liquidez do 

Grupo Pão de Açúcar nos anos de 2006 a 2010, devido sua grande expressividade no mercado 

supermercadista. Para tanto foi utilizado o modelo dinâmico de Fleuriet de avaliação da 

posição financeira da empresa, tomando como base os dados contábeis extraídos das 

demonstrações financeiras, em especial o Balanço Patrimonial. Tais dados contábeis estão 

disponibilizados no Site do grupo Pão de Açúcar, através do relatório das demonstrações 

financeiras divulgadas anualmente e no site da Bolsa de valores de São Paulo (Bovespa). 

 Em relação às técnicas de análise de dados foi realizada a reclassificação das rubricas 

contábeis conforme sugerido por Assaf Neto (2005) para adequação ao modelo dinâmico. 

Para a análise do capital de giro foi utilizada a técnica da cronologia, onde foi observada a 

evolução do CDG, da NCG e do T. Posteriormente, os resultados foram classificados de 

IL = T/|NCG| 
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acordo com a tabela 1 (Posicionamento da estrutura financeira da empresa), de modo a ser 

identificado o(s) tipo(s) de estrutura de capital de giro adotado pelo Grupo Pão de Açúcar 

entre 2006 e 2010. 

 

4. O CASO  

 Segundo informações retiradas do próprio site do Grupo Pão de Açúcar, esse foi 

fundado em 1948, sendo pioneiro no setor varejista de alimentos no Brasil. Em 2008, o Grupo 

Pão de Açúcar completou 60 anos, sendo hoje a maior empresa de distribuição do país com 

mais de 1300 unidades, entre super e hipermercados, lojas especializadas, atacarejo, além de 

postos de combustíveis e drogarias. A empresa passa a ser o maior empregador privado do 

país ao se juntar às Casas Bahia, com mais de 140 mil funcionários e mais de 1800 lojas. A 

companhia mantém operações em 18 estados de todas as regiões do Brasil e Distrito Federal, 

totalizando mais de 2,8 milhões de m
2
 de área de vendas. 

 A empresa apresenta uma estrutura multiformato com os modelos: supermercados 

(Pão de Açúcar, Extra, CompreBem e Sendas), hipermercados (Extra), lojas de bens duráveis 

(Ponto Frio, Extra-Eletro), lojas de conveniência (Extra Fácil) e atacarejo (Assaí Atacadista). 

Estrutura que visa atender as diferentes necessidades e garantir posição no mercado. 

 O Grupo Pão de Açúcar tem ações listadas na Bovespa desde 1995 e na Bolsa de Nova 

York desde 1997. O faturamento bruto no ano de 2009 alcançou o valor de R$ 26 bilhões, e 

os principais objetivos para o ano de 2010 englobam expansão, crescimento de vendas acima 

da inflação, maiores ganhos de eficiência, melhoria do retorno sobre o capital investido e 

consolidação da cultura corporativa meritocrática. 

 

 

 

5. ANÁLISE DOS RESULTADOS  

A partir da reclassificação das contas do Balanço Patrimonial de acordo com o Modelo 

dinâmico de Fleuriet é possível obter as variáveis que afetam a capacidade financeira da 

empresa, de forma a analisar os resultados sob a ótica do Modelo. A Tabela 2, abaixo, 

apresenta a nova estrutura do balanço Patrimonial do Grupo Pão de Açúcar. 
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Tabela 2: Variáveis do modelo dinâmico 

                         

     (Valores em mil R$) 2006 2007 2008 2009 2010 

 

          

PNC - Passivo não circulante 7.776.528  8.379.830  10.089.812  12.540.328  19.115.850  

 

          

ANC - Ativo não circulante 6.722.021  7.748.112  8.169.583  10.174.305  15.216.383  

 

          

Capital de Giro (CDG - CCL) 1.054.507  631.718  1.920.229  2.366.023  3.899.467  

 

          

ACO - Ativos circulantes operacionais 3.596.905  3.938.012  3.925.502  6.057.821  10.290.369  

 

          

PCO - Passivos circulantes 

operacionais 2.517.515  2.850.007  3.226.235  5.248.061  7.723.106  

 

          

Necessidade de Capital de Giro 

(NCG) 1.079.390  1.088.005  699.267  809.760  2.567.263  

 

          

ACF - Ativos circulantes financeiros 1.281.511  1.064.132  1.623.516  2.341.927  4.425.996  

 

          

PCF - Passivos circulantes financeiros 1.306.394  1.520.419  402.554  785.664  3.093.792  

 

          

Saldo de Tesouraria (T) -24.883  -456.287  1.220.962  1.556.263  1.332.204  

 

          

Indicador de Liquidez (T/|NCG|) -2,31% -41,94% 174,61% 192,19% 51,89% 

    Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da empresa  

A análise da tabela 2 indica que durante os anos de 2006 a 2010 o Capital de giro - 

CCL apresentou saldo positivo, indicando que os investimentos de longo prazo são todos 

financiados também por recursos de longo prazo. A Necessidade de capital de giro também 

apresentou valores positivos para todos os anos em análise, fato que aponta a necessidade de 

se ter recursos de longo prazo financiando atividades operacionais, visto que o saldo do 

passivo circulante operacional é insuficiente para fazer frente ao ativo circulante operacional. 

A partir de 2007 o CDG manteve-se crescente durante todos os anos, aumentando 204% no 

ano de 2008 e 23% e 65% nos dois anos seguintes. Tal fato deve-se ao aumento do Passivo 

não circulante, representado por um aumento significativo nos empréstimos e financiamentos 

de longo prazo e do Capital Social Realizado. O gráfico 1 espelha a situação. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados 

Gráfico 1: Evolução do CDG - CCL 

 

Analisando-se as contas operacionais, percebe-se que no ano de 2006 e 2007 o Capital 

de Giro (CDG) não foi suficiente para cobrir as Necessidades de capital de giro (NCG), visto 

que uma parcela das atividades operacionais estava sendo financiada por recursos de curto 

prazo. Tal afirmativa é confirmada ao se analisar o saldo de tesouraria, que no ano de 2006 e 

2007 foi negativo. Tal situação afeta a rentabilidade da empresa, que necessita de 

empréstimos e financiamentos de curto prazo, aumentando suas despesas financeiras 

decorrente do pagamento de juros e afetando assim o lucro. De acordo com Assaf Neto 

(1997), abordado no referencial, quando a empresa possui uma estrutura financeira em que a 

NCG é superior ao CDG durante alguns períodos diz-se que essa se encontra no denominado 

Efeito Tesoura, que pode ser observado no gráfico 2 a seguir. 
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   Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados  

Gráfico 2: Efeito Tesoura 

 

O efeito tesoura pode sinalizar uma dificuldade de liquidez por parte da empresa, visto 

que os recursos financeiros de curto prazo são inferiores ao passivo financeiro. Nos anos de 

2006 e 2007 o saldo elevado da conta empréstimos e financiamentos foi o principal causador 

do efeito descrito acima, ressaltando que nesses anos o percentual dessas contas em relação ao 

Passivo circulante foi de 22,7% e 32,9% respectivamente. Assim, o Indicador de liquidez 

apresentou resultado negativo nesses anos, -2,31% e -41,94% respectivamente, pois a 

proporção de recursos de curto prazo que estavam financiando as atividades operacionais da 

empresa aumentou de 2006 para 2007. Tal situação evidencia um risco de insolvência, devido 

aos altos encargos financeiros cobrados pelo mercado para utilização de recursos de curto 

prazo. 

A partir de 2008 e nos dois anos seguintes o Grupo Pão de Açúcar apresentou uma boa 

situação econômico-financeira, sinalizando uma boa capacidade de liquidez. O resultado é 

devido a um saldo de CDG suficiente pra cobrir a NCG, fazendo o saldo de tesouraria deixar 

de ter valores negativos e apresentar valores expressivos. O aumento do CDG é justificado 

pelo aumento dos recursos de longo prazo, que são suficientes para fazer frente às aplicações 

de longo prazo e às atividades operacionais da empresa. O aumento do PNC e a redução do 

PCF estão intimamente relacionados a mudanças nas características dos empréstimos e 

financiamentos, que deixam de ter um caráter de curto para longo prazo, conforme 

comprovado no gráfico 3 a seguir. 
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 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados  

Gráfico 3: Características dos empréstimos e financiamentos 

O grupo Pão de Açúcar apresentou no ano de 2006 e 2007 NCG e CDG positivos, 

enquanto que o saldo de tesouraria ficou negativo. Essa situação permite classificar a estrutura 

financeira da empresa no tipo 4, segundo Vieira (2005), possuindo uma demanda de recursos 

operacionais que não são satisfeitos apenas por recursos de longo prazo. No entanto, nos anos 

seguintes o grupo apresentou os três indicadores descritos acima, NCG, CDG e T, positivos, 

permitindo classificar a estrutura financeira nesse período no tipo 5. De acordo com os 

postulados de Vieira (2005), esse tipo indica uma posição financeira estável, pois as 

atividades operacionais são custeadas com recursos permanentes. Abaixo a ilustração da 

estrutura financeira do Grupo Pão de Açúcar nos períodos analisados através da tabela 3. 

Tabela 3: Estrutura financeira do Grupo Pão de Açúcar 

 

2006 2007 2008 2009 2010 

CDG >0 >0 >0 >0 >0 

NCG >0 >0 >0 >0 >0 

T <0 <0 >0 >0 >0 

TIPO 4 4 5 5 5 

    Fonte: Elaborado pelo autor com base nos resultados  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo teve como objetivo analisar a liquidez da estrutura financeira do 

Grupo Pão de Açúcar no período de 2006 a 2010, utilizando o Modelo Dinâmico de Fleuriet. 

A utilização das demonstrações financeiras, em especial o Balanço Patrimonial, foi de suma 

importância para os resultados encontrados. A reclassificação das contas do Balanço 

Patrimonial segundo o modelo dinâmico em muitos casos atua como um gargalo, visto que 

depende de informações precisas e detalhadas, deixando a cargo do autor a interpretação das 

contas. No entanto, o fato das demonstrações financeiras do Grupo Pão de Açúcar serem de 

publicação obrigatória minimiza possíveis erros de classificação das contas, permitindo uma 

maior fidedignidade na análise dos dados. 

Nos anos de 2006 e 2007 o Grupo Pão de Açúcar apresentou problemas de liquidez, 

visto que sua NCG superou o CDG disponível. Uma das razões para o baixo saldo do CDG no 

ano de 2007 foi a realização de investimentos por parte da empresa, como a aquisição de parte 

da rede Assai, segundo informações do site do Grupo Pão de Açúcar. Outro fator 

preponderante foi o aumento no saldo da conta empréstimos e financiamentos de curto prazo, 

que cresceu 60,4% de 2006 para 2007. Nesse período, a empresa evidenciou o efeito tesoura, 

apresentando saldo de tesouraria negativo. Assim, com o CDG positivo, a NCG positiva e o T 

Negativo a empresa não dispunha de fundos de longo prazo para financiar suas necessidades 

de giro, sendo preciso utilizar de recursos de curto prazo para girar suas atividades. Tal 

situação representava um desequilíbrio financeiro, pois as fontes de recursos eram muito 

onerosas. 

Contudo, nos anos de 2008, 2009 e 2010 o Grupo Pão de Açúcar conseguiu alterar sua 

situação de liquidez, apresentando os indicadores, CDG, NCG e T, positivos. O principal fator 

para a mudança financeira foi o aumento do CDG e a redução da NCG, influenciado 

principalmente pela substituição de empréstimos e financiamentos de curto para longo prazo. 

Essa alteração na fonte de recursos possibilitou a empresa financiar seus investimentos 

permanentes e suas atividades operacionais com capitais de longo prazo. Assim, a empresa 

dispõe de uma estrutura financeira estável, pois permite que os saldos de tesouraria cubram 

eventuais necessidades de giro e ainda realizem aplicações financeiras. O indicador de 

liquidez nesses três anos foi positivo e expressivo, minimizando o risco de endividamento 

líquido e insolvência no curto prazo.   

Concluindo, uma análise com outras empresas do setor supermercadista e com a 

realidade macroeconômica do Brasil se faz necessário para um estudo mais conclusivo a 

respeito da estrutura ideal de liquidez do modelo dinâmico de Fleuriet, visto que estudado de 

forma isolada o Grupo Pão de Açúcar possui uma situação de liquidez sólida, capaz de 

suportar seu nível de atividade.          
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