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RESUMO 

O mercado siderúrgico brasileiro além de ser extremamente competitivo, vem 
enfrentado desafios como o excesso de capacidade no mundo e a entrada dos 
importados, fatores que acabam afetando as margens do setor. Em um ambiente tão 
competitivo, a eficiência na gestão dos recursos das empresas pode se tornar um fator de 
diferenciação competitiva. Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo comparar a 
gestão do Capital de Giro das duas maiores produtoras de aço do Brasil com ações 
listadas na Bovespa, entre os anos de 2008 e 2012. A análise se deu a partir de uma 
reclassificação dos demonstrativos dentro do Modelo Dinâmico proposto por Fleuriet 
para identificar o perfil econômico das empresas comparadas. A partir dos resultados foi 
possível observar que, em média, as duas empresas apresentaram estruturas de baixo 
risco de liquidez e uma evolução no que tange a redução da NCG, seja a partir da 
redução do ciclo financeiro ou na redução dos níveis de estoque.  

 
Palavras-chave: Capital de Giro, Siderurgia, Análise Dinâmica, Modelo Fleuriet. 

 

ABSTRACT 

The Brazilian steel market besides being extremely competitive has been facing 
additional challenges such as the excess of capacity and the entry of imported steel, 
which end up affecting the margins of this sector. In such a competitive environment, 
the efficiency of managing the companies' resources can become a factor of competitive 
differentiation. In this context, this paper aims to compare the Working Capital 
management of Brazil's two largest steel producers with shares listed in Bovespa, 
between the years 2008 and 2012. The analysis was formed from the reclassification of 
the statements of the companies in accordance with the Dynamic Model proposed by 
Fleuriet in order to identify the economic profiles of the companies being compared. 
From the results, it was observed that on average, both companies presented low 
liquidity risk structures and evolution regarding the reduction of NCG, either from the 
reduction of the financial cycle or the reduction of inventory levels.  

 
Keywords: Working Capital, Steel Mill, Dynamic Analysis, Fleuriet Model. 

 

1. INTRODUÇÃO  

Uma das principais abordagens para se avaliar o equilíbrio financeiro de uma 
empresa é a partir da análise do capital de giro (CDG) que consiste na verificação da 
compatibilidade entre as fontes de financiamento e as atividades operacionais da 
empresa. É realizada através da observação dos ativos e passivos que compõem os 
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grupos circulantes do balanço patrimonial, identificando os seus ciclos financeiros e 
operacionais e verificando a adequação com o volume de recursos permanentes 
utilizados para financiar as contas de giro da empresa, assim como as aplicações 
permanentes e investimentos operacionais. Assim, uma boa gestão do CDG tem 
participação relevante no desempenho operacional das empresas, pois representa boa 
parte dos seus ativos totais, ou seja, da utilização de recursos da empresa. 

As decisões de CDG impactam diretamente na situação de liquidez das empresas, 
pois além de ambas estarem relacionadas a uma combinação de fatores operacionais, a 
capacidade de honrar os compromissos de curto prazo também é conseqüência da 
gestão do CDG. No entanto, para uma gestão financeira eficiente, o caixa da empresa 
deve ser mantido apenas com o montante suficiente para honrar as obrigações que estão 
descasadas com as entradas de recursos. Algumas empresas optam por manter uma 
margem de segurança como forma de precaução para cobrir eventos imprevistos. 
Porém, uma sobra excessiva de caixa pode evidenciar uma gestão ineficiente dos 
recursos, uma vez que as empresas podem estar perdendo oportunidades de 
investimentos mais rentáveis. 

A análise do CDG é uma importante ferramenta para identificar e analisar a 
política de financiamento e investimentos das empresas, assim como possibilita 
antecipar eventuais problemas de liquidez que a empresa possa a vir enfrentar. 
Empresas do ramo siderúrgico são frequentemente listadas como exemplos de empresas 
que demandam um grande volume de recursos para suas atividades operacionais, o que 
faz com que as decisões de capital de giro tenham um impacto ainda mais abrangente na 
saúde financeira dessas empresas. Ainda, sendo o mercado siderúrgico brasileiro 
extremamente competitivo e estando com suas margens altamente afetadas pelo excesso 
de capacidade e entrada dos importados, as estruturas de capital de giro podem tornar-se 
um diferencial competitivo e fator de atração e retenção de investidores, assim, decisões 
acertadas poderão fazer a diferença para se sobressair no mercado. 

Tendo em vista a relevância do tema para as empresas siderúrgicas, esse artigo se 
propõe a comparar a eficiência na gestão do capital de giro entre as duas maiores 
produtoras de aço nacionais, observando as estratégias de financiamento das atividades 
operacionais e o impacto de tais estratégias no equilíbrio financeiro dessas empresas 
entre os anos de 2008 e 2012. Para tanto, será utilizado o modelo de análise dinâmica 
das demonstrações financeiras, também conhecido como modelo Fleuriet. Nesse intuito, 
o trabalho segue com uma breve contextualização da siderurgia e a sua importância para 
a economia do Brasil. Posteriormente, são apresentados o modelo Fleuriet, suas 
variáveis e uma seção sobre estratégias de financiamento da Necessidade de Capital de 
Giro. Por fim, são descritos os procedimentos metodológicos utilizados no trabalho, 
seguidos pela análise dos resultados e as considerações finais. 

 

2. A INDÚSTRIA SIDERÚRGICA  

O aço está presente no nosso dia-a-dia nas mais diversas maneiras, desde obras de 
arte, como esculturas, passando por utilidades domésticas, transporte, construção civil, 
bens de capital, agricultura e até energia, sendo usado na construção de termoelétricas, 
hidroelétricas, parques eólicos, entre outros. 
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A indústria do aço emprega diretamente mais de dois milhões de pessoas ao redor 
do mundo, além de dois milhões de terceiros e outros quatro milhões nas indústrias de 
apoio. Incluindo indústrias como a de construção, transporte e energia, a indústria do 
aço é fonte de emprego para mais de cinqüenta milhões de pessoas (World Steel 
Association, 2013). 

De acordo com o relatório World Steel in Figures 2013 da World Steel 
Association, a indústria mundial do aço produziu 1,5 bilhão de toneladas de aço em 
2012, com a China sendo responsável pela produção de 46,3% desse volume, seguida 
por Japão (6,9%), Estados Unidos (5,7%), Índia (5%) e Coréia do Sul (4,5%). O Brasil 
aparece em 9º lugar nessa lista, sendo responsável por 2,2% da produção mundial, o 
equivalente a 34,5 milhões de toneladas. A China é também a maior consumidora de 
aço no mundo, responsável por 45,7%, o equivalente a 646,2 milhões de toneladas, do 
total do consumo aparente de aço no mundo em 2012.  

No mercado de capitais a indústria siderúrgica é tratada como uma indústria 
cíclica, assim, muitas empresas buscam a diversificação geográfica como mecanismo de 
redução da exposição aos efeitos cíclicos do mercado tendendo a possuir vantagens 
frente às outras menos diversificadas, seja por fatores macroeconômicos ou por 
questões setoriais (Paula, 2012). 

Na década passada a indústria siderúrgica mundial vinha buscando a consolidação 
por meio do protecionismo e de internacionalização, este último através de processos de 
fusão e aquisição (Carvalho, 2007). Porém, nos últimos anos o mercado tem passado 
por momentos difíceis, conforme relatou o presidente da World Steel Economics 
Comitee, Hans Jurgen Kerkhoff em entrevista publicada em Abril de 2013 no site da 
World Steel Association: 

2012 foi um ano desafiador para a indústria do aço, com o 
consumo aparente do aço crescendo na taxa mais lenta desde 2009, quando a 
demanda reduziu em torno de 6,5%. A principal causa foi a crise na zona do 
Euro que persistiu através de 2012 e teve um impacto ainda mais abrangente. 
Além disso, medidas de correções macroeconômicas na maioria das 
economias emergentes também contribuíram para uma desaceleração a nível 
mundial.(World Steel Association, 2013, tradução nossa) 

Esse atual cenário vem pressionando as empresas a redobrarem sua atenção e 
esforços para a busca de maiores ganhos de eficiência na utilização dos recursos e 
diminuição dos custos. 

 

2.1 A SIDERURGIA NO BRASIL 

O início propriamente dito, da produção siderúrgica no Brasil foi a criação da 
Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, em 1921. Em 1946, a produção siderúrgica 
brasileira já alcançava 342 mil toneladas, das quais a Belgo-Mineira respondia por 70% 
da produção. Nos anos seguintes diversas outras empresas siderúrgicas entraram em 
operação, como a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Acesita, Mannesmann, 
Cosipa e Usiminas (Carvalho, 2007).  

Hoje, o setor possui capacidade instalada para fabricar mais de 48 milhões de 
toneladas de aço por ano no país, com um parque produtor que conta com vinte e nove 
usinas de grande porte, controladas por onze diferentes grupos empresariais (CNI, 
2012). 
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Em 2012, o faturamento líquido do setor siderúrgico atingiu 66,1 bilhões de reais, 
segundo dados do Instituto Aço Brasil (2012). O setor com o maior volume de consumo 
aparente de produtos siderúrgicos foi o da construção civil com 35,4%, seguido pelo 
setor automotivo (24,7%) e máquinas e equipamentos (20,7%). Apesar do crescimento 
do setor, o consumo per capita de produtos siderúrgicos no país é de 128,1 Kg, o que 
ainda está longe da média mundial que é de 216,9 Kg e mais distante ainda do 
observado em países desenvolvidos como Japão (506 Kg), Alemanha (459,8 Kg), 
Estados Unidos (306,2 Kg) (IABr, 2012). 

Em termos de eficiência, a indústria siderúrgica brasileira sempre superou os 
padrões internacionais. De acordo com estudo realizado por Carvalho (2007) entre os 
anos de 2001 e 2003 a indústria brasileira superou a internacional não só pela geração 
de caixa operacional, mas também em rentabilidade (lucro sobre o capital investido) e 
lucratividade (lucro sobre vendas). Oliveira (2012) aponta como vantagens do Brasil em 
relação ao resto do mundo as suas consideráveis reservas de minério de ferro e uma 
infraestrutura de produção e logística tecnicamente atualizadas. 

No entanto, o estudo de Carvalho (2007) demonstra que quando se trata da gestão 
do capital de giro, os indicadores de giro das empresas siderúrgicas brasileiras 
demonstram certa deficiência frente às internacionais, como ciclo operacional de 182 
dias contra 152 das empresas internacionais e um ciclo de caixa de 113 dias no Brasil 
contra 92 das empresas internacionais. 

A indústria do aço no Brasil enfrentou grandes dificuldades em 2012 em 
decorrência da crise econômica mundial, além disso, um excedente da capacidade de 
produção mundial superior a 500 milhões de toneladas afetou negativamente o 
desempenho econômico do setor. Tanto a demanda interna quantos as exportações 
apresentaram desempenho aquém do esperado, o que fez com que as usinas no Brasil 
operassem com um grau de utilização muito baixo (71%) contra os 85% observados 
antes da crise (IABr, 2013). Nos últimos anos, o setor vinha demonstrando preocupação 
com fatores sistêmicos que afetam não apenas a competitividade da siderurgia, mas 
também de outros setores no país, como a forte concorrência de produtos importados, o 
real valorizado, os incentivos concedidos por alguns estados à importação, fatores esse 
que aumentariam risco de desindustrialização no Brasil, afetando diretamente o setor. 
(IABr, 2012).  

 

2.2 A IMPORTÂNCIA DO SETOR PARA A ECONOMIA DO BRASI L 

De acordo com estudo realizado pela Fundação Getulio Vargas (FGV) em 2011 
sobre a importância estratégica do aço na economia brasileira o setor é responsável por 
uma parcela de 4% do PIB nacional, entre efeitos diretos, indiretos e induzidos. Em 
2012 o setor pagou 12 bilhões de reais em impostos. 

O setor apresenta-se fundamental ao desenvolvimento nacional, não só pela sua 
capacidade produtiva, mas também pela geração de empregos. O setor emprega hoje 
mais de 132.000 colaboradores e estima-se que para cada emprego criado na indústria 
do aço, são gerados cerca de 23 empregos na cadeia de fornecedores. Assim, quando 
considerados os impactos indiretos e induzidos, o setor é responsável por cerca de 3,1 
milhões de empregos no país (IABr, 2013).  
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Com o excesso de oferta de produtos siderúrgicos no mercado internacional e 
forte competição de empresas estrangeiras, as exportações do setor tiveram queda de 
9,6% em volume (9,8 milhões de toneladas) e de 16,7% (7 bilhões de dólares) no valor 
em 2012. Mesmo com a queda na comparação com o ano anterior, o setor continua 
contribuindo positivamente com o superávit da balança comercial brasileira, 
participação de 12,8%, uma vez que os volumes exportados superam os importados em 
6 milhões de toneladas, cerca de 2,5 bilhões de dólares (IABr, 2013). 

Contudo, apesar da sua relevância no cenário industrial nacional, nos últimos 
anos, no que tange a política industrial, a siderurgia não tem recebido nenhum 
tratamento específico, sendo beneficiada pela atenção concedida aos setores 
consumidores, com destaque para o automotivo. 

 

3. O MODELO FLEURIET 

As análises mais convencionais das demonstrações financeiras que avaliam a 
situação econômico-financeira das empresas através das contas patrimoniais são 
normalmente estáticas. Apesar de uma grande parte dos conceitos adotados por Fleuriet 
et al (2003) não ser nova, a sua análise possui um caráter dinâmico que a diferencia das 
análises mais tradicionais. 

Enquanto nos modelos tradicionais as contas patrimoniais são agrupadas levando 
em consideração apenas os prazos das aplicações e das origens dos fundos, a 
metodologia do modelo dinâmico é baseada na distinção de seus ativos e passivos 
circulantes em itens operacionais (ou cíclicos) e financeiros (ou erráticos). 

De acordo com Assaf Neto e Silva (2012) a metodologia proposta pelo modelo 
além de proporcionar uma avaliação mais analítica da posição financeira da empresa, 
permite de maneira simples e dinâmica, que sejam identificadas as efetivas necessidades 
de capital de giro da empresa, ou seja, o volume de investimento operacional em giro 
adequado ao seu equilíbrio financeiro.  

O fato de que certas contas do ativo e do passivo renovarem-se constantemente à 
medida que se desenvolvam as operações da empresa, criando um estoque permanente, 
o que por sua vez representa uma aplicação permanente de fundos para a empresa, é a 
base para uma nova classificação do balanço que enfatiza os ciclos econômicos e 
financeiros de uma empresa, fornecendo dados para uma análise dinâmica em 
substituição a análise estática proporcionada pela classificação tradicional. 

Para a reclassificação do balanço patrimonial das empresas, as contas do ativo e 
do passivo devem ser consideradas de acordo com a realidade dinâmica das empresas. 
Assim, os ativos e passivos passam a ser classificados em: Contas erráticas: contas de 
curto prazo, não necessariamente renováveis ou ligadas à atividade operacional da 
empresa, apresentando movimento descontínuo e errático (ex.: caixa, aplicações 
financeiras de alta liquidez, outros valores a receber não ligados ao objeto social da 
empresa, duplicatas descontadas, dividendos a pagar, financiamentos, imposto de renda 
a pagar, etc.); Contas cíclicas: contas de curto prazo, renováveis e ligadas à atividade 
operacional da empresa (ex.: clientes, estoques, despesas pagas antecipadamente, 
fornecedores, impostos a pagar sobre operações); Contas não-cíclicas: são contas que 
apresentam uma movimentação lenta, representam aplicações por prazo superior a um 
ano para os ativos e passivos que compõem os passivos permanentes (ex. Títulos e 
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valores a receber com prazo de conversão maior do que um ano, investimentos e 
aplicações permanentes não oriundos da atividade operacional da empresa, ativo 
imobilizado, ativo intangível, obrigações a longo prazo, reservas de lucros, reservas de 
capital, etc.). 

Essa reclassificação permite então mensurar as variáveis do modelo funcional de 
Fleuriet, Necessidade de Capital de Giro (NCG), Capital de Giro (CDG) e Saldo de 
Tesouraria (T), apresentadas a seguir. 

 

3.1 NECESSIDADE DE CAPITAL DE GIRO (NCG) 

Quando, no ciclo financeiro de uma empresa, o período decorrente entre o 
pagamento aos fornecedores e o recebimento de clientes, as saídas de caixa ocorrem 
antes das entradas de caixa cria-se a necessidade de capital de giro (NCG), que é a 
necessidade de aplicação de fundos nas contas cíclicas do ativo da empresa. 
Considerando que a NCG é calculada com o saldo líquido entre aplicações e fontes 
operacionais, seu valor pode ser positivo, demandando recursos para financiar as 
operações da empresa, ou negativo, com o passivo cíclico representando uma fonte 
operacional liquida para a empresa. Assim, pode-se constatar que o valor dessa variável 
reflete o ciclo financeiro da empresa. 

Segundo Vieira (2005), o perfil da necessidade de capital de giro é um importante 
fator de definição da estrutura financeira da empresa, pois é a representação de uma 
aplicação permanente de recursos no giro das operações e condiciona o leque de 
alternativas estratégicas de investimento e financiamento a sua disposição. 

Setores com ciclos financeiros mais dilatados apresentam valores significativos de 
investimento na NCG, como a siderurgia. Por outro lado setores como bens de consumo 
(supermercados) e comércio tendem a apresentar uma estrutura bastante distinta, com 
uma NCG reduzida ou até negativa. 

Como dito, a NCG é mensurada pela diferença entre as contas cíclicas do ativo e 
as contas cíclicas do passivo, sendo representada pela expressão abaixo: 

NCG = ativo cíclico – passivo cíclico 

 

3.2 CAPITAL DE GIRO (CDG) 

Os investimentos realizados no giro dos negócios da empresa são estreitamente 
vinculados à atividade operacional da empresa, sendo constantemente renovados. Isso 
faz com que esses investimentos assumam característica de um investimento 
permanente e de longo prazo que precisa ser financiado com recursos que tenham 
características semelhantes. Assim, a necessidade de capital de giro deve ser 
preferencialmente financiada pelo saldo líquido das fontes e aplicações de longo prazo, 
já que grande parte dos fundos permanentes é utilizada para financiar aplicações 
permanentes (terrenos, edifícios, máquinas, etc.). Este saldo é denominado Capital de 
Giro (CDG) e representa as fontes que a empresa deve destinar para financiamento da 
NCG, de modo a equilibrar as características temporais entre as fontes e aplicações 
operacionais (Vieira, 2005). Conforme enfatiza Fleuriet et al (2003), quando a NCG é 
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financiada com recursos de curto prazo, geralmente empréstimos bancários, o risco de 
insolvência aumenta. 

Assim, o Capital de Giro (CDG) é definido como a diferença entre o passivo 
permanente e o ativo permanente, conforme abaixo: 

CDG = passivo permanente – ativo permanente 

Vale ressaltar que o CDG pode assumir tanto valores positivos quanto negativos. 
CDG negativo indica que o ativo permanente é maior que o passivo permanente, 
indicando que a empresa financia parte dos seus ativos de longo prazo com recursos de 
curto prazo. No caso de empresas que tenham uma NCG positiva, essa situação pode 
representar uma significativa fonte de risco financeiro. 

 
3.3 SALDO DE TESOURARIA (T) 

São denominadas ativo errático e passivo errático as contas circulantes que não 
estão ligadas às atividades operacionais da empresa e nas quais os saldos são alterados 
de maneira aleatória. Quando os recursos de longo prazo, originários do CDG não são 
suficientes para fazer frente à NCG, a empresa precisa recorrer a fontes de curto prazo, 
a fim de complementar o financiamento das suas atividades. Essas fontes são calculadas 
pela diferença entre o ativo e o passivo erráticos, recebendo a denominação de Saldo de 
Tesouraria (T). Alternativamente, o Saldo de Tesouraria pode ser obtido pela diferença 
entre o CDG e a NCG. Assim, o Saldo de Tesouraria é representado pelas equações 
abaixo: 

T = ativo errático – passivo errático, ou 

T = CDG - NCG 

O T é negativo quando o CDG não é suficiente para financiar a NCG, o que faz 
com que o passivo errático seja maior que o ativo errático. Isso indica que parte da NCG 
e/ou ativo permanente está sendo financiado por recursos de curto prazo, o que aumenta 
o risco de insolvência da empresa. De acordo com Vieira (2005), essa situação é 
realidade para a maior parte das empresas brasileiras. 

Por outro lado, apresentar um T positivo não significa necessariamente uma 
condição desejável para as empresas, pois apesar de dispor de fundos que aumentam sua 
margem de segurança financeira, isso pode também significar uma deficiência na gestão 
dos recursos da empresa, visto que a mesma pode estar deixando de aproveitar 
oportunidades de investimentos propiciadas por sua estrutura financeira. 

 

4. ESTRATÉGIAS DE FINANCIAMENTO DA NCG 

Como já vimos anteriormente, quando no ciclo financeiro de uma empresa as 
saídas de caixa ocorrem antes das entradas de caixa cria-se a necessidade de aplicação 
de fundos nas contas cíclicas do ativo da empresa, a NCG. Para fazer frente a essa 
necessidade, a empresa dispõe de diversas opções de financiamento que podem ser 
selecionadas de acordo com as suas considerações e posicionamento perante o dilema 
risco-retorno. 

De acordo com Ross, Westerfield e Jaffe (2011) não existe uma resposta 
definitiva para o questionamento de qual é a melhor estratégia de financiamento, porém 
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os autores defendem que algumas considerações devem ser feitas quando se pretende 
realizar uma análise apropriada. A primeira delas alerta para a estratégia denominada de 
estratégia flexível (na qual o financiamento de longo prazo supera as exigências de 
ativos totais, mesmo nos picos sazonais) e os superávits de caixa resultante da sua 
utilização. Os autores ponderam que apesar dessa estratégia reduzir a probabilidade de 
dificuldades financeiras no curto prazo para a empresa, os investimentos nos quais as 
sobras de caixa são aplicadas, possuem, na melhor das hipóteses, valor presente líquido 
nulo. Outra consideração apontada como essencial pelos autores tem relação com o 
casamento de prazos de vencimento. As empresas precisam levar em consideração que 
o descasamento de prazos entre os ativos e seus financiamentos exige a realização 
freqüente de operações de financiamento, o que possui risco intrínseco já que as taxas 
de juros a curto prazo são mais voláteis do que as taxas a prazo mais longo. Por fim, os 
autores alertam para a estrutura temporal das taxas de juros, pois normalmente as taxas 
de juros a curto prazo são inferiores as taxas a longo prazo, o que significa que, em 
média, é mais caro utilizar empréstimos a longo prazo do que empréstimos a curto 
prazo. 

Assaf Neto e Silva (2012) classificam as estruturas de financiamento em três 
grupos: Estrutura de Risco Mínimo, Estrutura de Menor Risco e Estrutura de Maior 
Risco. Na Estrutura de Risco Mínimo a empresa compromete os recursos de longo 
prazo integralmente com os ativos, incluindo as necessidades sazonais de capital 
circulante. Segundo os autores essa é uma estrutura de pouca aplicação prática e a 
denominação de risco mínimo se dá em razão de não apresentar dívidas de curto prazo. 
O custo dessa abordagem em princípio é mais elevado em razão dos empréstimos a 
longo prazo serem mais onerosos e também da ociosidade desses recursos em diversos 
momentos. A preferência por essa estratégia de financiamento está condicionada às 
condições dos créditos de longo prazo na economia, que em determinados momentos 
podem apresentar custos inferiores aos créditos circulantes, além da possibilidade ou 
não de obter retornos elevados sobre aplicações de curto prazo de eventuais excedentes 
de caixa. A Estrutura de Menor Risco utiliza os recursos de longo prazo para financiar 
todas as necessidades permanentes de fundos (ativo permanente e necessidade de capital 
de giro fixa) além de uma parcela do capital de giro sazonal, demandando assim, para 
uma parte das necessidades sazonais da empresa, financiamentos de curto prazo. 
Utilizando essa estrutura a empresa possui recursos disponíveis para aplicações 
financeiras apenas em certos períodos. Já na Estratégia de Maior Risco, há uma maior 
participação de passivos de curto prazo na estrutura de financiamento da NCG. Nessa 
estrutura os financiamentos de curto prazo cobrem todas as necessidades sazonais de 
fundos além de parte das necessidades permanentes. Essa é uma abordagem de maior 
risco que pode justificar a sua preferência pelo menor custo do dinheiro a curto prazo. 

Como vimos, diversas estratégias de financiamento podem ser desenvolvidas. A 
definição da melhor estratégia de financiamento deve estar de acordo com o contexto de 
risco-retorno em que cada empresa está inserida. Ao assumir estratégias de maiores 
riscos, com um maior volume de obrigações de curto prazo, a empresa deve ser 
recompensada por custos menores e uma reduzida ociosidade de recursos, em 
contrapartida, para estruturas de menor risco é esperado um custo maior do dinheiro, e 
certos momentos de recursos ociosos. 
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5. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Esse trabalho caracteriza-se como um estudo de caso múltiplo descritivo apoiado 
por uma prévia revisão bibliográfica para fundamentar a análise do modelo Fleuriet e 
comparar a eficiência gestão do capital de giro entre as duas maiores produtoras de aço 
do país com ações listadas na Bovespa, observando as estratégias de financiamento das 
atividades operacionais e o impacto de tais estratégias no equilíbrio financeiro dessas 
empresas. De acordo com Yin (2001), o estudo de caso é uma inquirição empírica cujo 
objetivo é investigar um fenômeno contemporâneo dentro de um contexto de vida real. 
Gil (1989) aponta as situações em que o objeto de estudo já é suficientemente 
conhecido a ponto de ser enquadrado em determinado tipo ideal como uma das 
aplicações pertinentes do estudo de caso.  

A escolha das empresas foi baseada na tentativa de garantir que a comparação se 
desse entre empresas de um porte similar e estivessem em níveis semelhantes no que 
tange a maturidade dos processos e capacidade de gestão. A empresa “A” possui a 
maior relevância na produção de aços longos, sendo a líder do segmento nas Américas, 
com presença em 14 países e receita líquida anual de cerca de 38 bilhões de reais. A 
empresa “B” possui um dos maiores complexos de aços planos da América Latina, 
exporta aço para diversos mercados do mundo, com receita líquida anual de 
aproximadamente 13 bilhões de reais. 

A coleta de dados se deu através de pesquisa documental no site da Bovespa. As 
informações utilizadas foram os balanços patrimoniais, as demonstrações de resultado 
do exercício e os relatórios da administração, anuais, do período entre 2008 e 2012. A 
partir dessas informações, a análise foi desenvolvida com as seguintes etapas: 

a) Padronização dos demonstrativos financeiros; 

b) Reclassificação das contas patrimoniais; 

c) Mensuração das variáveis do modelo Fleuriet; 

d) Análise e discussão dos resultados. 

 

Para a análise apresentada a seguir, os balanços patrimoniais das empresas 
analisadas foram reclassificados para o balanço gerencial proposto pelo modelo, 
classificando-se assim, as contas do ativo e do passivo em contas erráticas, cíclicas e 
não-cíclicas.  

 

6. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Em 2008 ambas as empresas apresentaram CDG, NCG e T maior do que zero, 
revelando uma estrutura financeira sólida, visto que ambas dispõem de Saldo de 
Tesouraria positivo que lhes permitem enfrentar os aumentos sazonais da NCG. No 
entanto, apesar de possuírem estruturas de financiamento de menor risco, com baixo 
risco de liquidez no curto prazo, ambas apresentam uma NCG elevada, fato causado em 
boa parte pelos altos volumes de estoques com prazos dilatados de realização, além de 
indicar que as empresas se financiam pouco com fontes operacionais, sinalizando para 
prazos de pagamento possivelmente inferiores aos prazos de recebimento. Vale lembrar 
que no último trimestre de 2008 o setor siderúrgico teve seu ciclo de crescimento 
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interrompido pela crise econômica mundial, mudando o cenário para a gestão, fato que 
ajudar a explicar a opção das empresas por estratégias de financiamento mais 
conservadoras. Ainda, a crise provavelmente contribuiu com os altos níveis de NCG 
observados nas duas empresas, pois a redução drástica na atividade econômica se 
traduz, muitas vezes, em um aumento no Ciclo Financeiro, devido ao crescimento dos 
estoques e aos atrasos no pagamento por parte dos clientes. 

 
Tabela 1 – Valores de NCG, CDG e T para os anos analisados (em milhares de 

reais). 
 2008 2009 2010 2011 2012 
NCG           
Empresa "A" 11.437.662 6.659.771 7.985.971 8.319.323 9.766.541 
Empresa "B" 6.391.138 5.004.600 6.021.251 5.535.725 3.377.664 

CDG           
Empresa "A" 12.300.103 9.346.165 7.924.044 10.542.148 8.587.215 
Empresa "B" 7.796.288 6.203.808 8.773.561 8.524.772 5.377.724 

T           
Empresa "A" 862.441 2.686.394 -61.927 2.222.825 -1.179.326 
Empresa "B" 1.405.150 1.199.208 2.752.310 2.989.047 2.000.060 

 

Em 2009, ambas as empresas agiram no intuito de adequar sua NCG aos novos 
níveis de demanda do mercado, ainda bastante afetado pela crise econômica mundial. 
Níveis de estoque foram drasticamente reduzidos, assim como os volumes de vendas, o 
que fez com que a NCG diminuísse cerca de 40% na empresa “A” e 20% na empresa 
“B”. As duas empresas continuaram as estruturas de financiamento de menor risco, 
apresentando CDG, NCG e T positivos, porém com uma ainda menor proporção de 
financiamento oriundo de fontes operacionais de curto prazo. Uma das explicações para 
esse fenômeno pode estar na concessão de maiores vantagens nas condições de 
pagamento dos clientes em busca de obter o maior volume de vendas possível dentro do 
contexto da época.  

O ano de 2010 foi um ano de recuperação para a indústria do aço, principalmente 
impulsionada pela expansão das economias emergentes. Os resultados dessa 
recuperação foram maiores volumes de produção e vendas do setor. Por outro lado, a 
estabilidade transmitida pelo Brasil durante a crise fez com que o país se tornasse um 
dos destinos preferidos para os investimentos internacionais, o que contribuiu também 
para a valorização da moeda, que por sua vez desencadeou um fenômeno de importação 
de aço no país, fazendo com que o setor siderúrgico não usufruísse integralmente desse 
aquecimento do mercado. Foi nesse cenário que, enquanto a empresa “B” manteve uma 
estrutura de financiamento bastante similar aos dois anos anteriores, a empresa “A” 
demandou maiores investimentos operacionais em virtude do aumento de 18% no 
faturamento bruto em comparação com o ano anterior e do aumento nos níveis de 
estoque. Tal fato fez com que a NCG da empresa aumentasse em 20% no ano. No 
entanto, em 2010 a empresa adota outra estratégia de financiamento da NCG e passa a 
utilizar recursos não operacionais de curto prazo para cobrir uma pequena parcela da 
Necessidade de Capital de Giro. Como o CDG não foi suficiente para cobrir a totalidade 
da NCG da empresa, o Saldo de Tesouraria (T) ficou negativo na empresa em 2010. De 
acordo com Fleuriet et al (2003), essa situação pode ser explicada por uma elevação 
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temporária na NCG em virtude de um prolongamento na estocagem de produtos, a fim 
de obter o beneficio de um aumento esperado nos preços de vendas. Um dos efeitos da 
maior entrada dos importados foi justamente uma maior pressão nos preços de venda do 
setor, o que poderia justificar a estratégia da empresa. Por outro lado, essa estratégia 
poderia ameaçar a liquidez da empresa caso seus créditos de curto prazo não fossem 
renovados. 

No ano seguinte os importados seguiram afetando as margens do setor no país, o 
que não impediu que a empresa “A” atingisse o maior volume de vendas da sua história 
com um aumento de 13% na receita líquida em comparação com o último ano, enquanto 
que a empresa “B” teve uma redução de cerca de 8%. Em 2011, a empresa “A” voltou a 
adotar a estrutura de financiamento de menor risco, assim, ambas as empresas 
apresentaram CDG, NCG e T positivos. A redução nas vendas da empresa “B” fez com 
que a NCG reduzisse em cerca de 8% no ano, enquanto o CDG reduziu apenas 2%, 
fortalecendo ainda mais a posição de caixa da empresa. A empresa combinou o aumento 
no T com um aumento bastante significativo no volume de aplicações financeiras de 
curto prazo, sinalizando para uma sobra maior de recursos. Já na empresa “A”, o 
aumento das vendas causou um aumento na NCG de 4% enquanto o CDG subiu mais 
de 50%, boa parte do aumento foi devido ao autofinanciamento gerado pelos bons 
resultados dos últimos dois exercícios. Esse fato impactou em um T altamente positivo 
e um maior volume de recursos em aplicações financeiras. O aumento da NCG no 
período teria sido maior não fosse o aumento substancial no financiamento da operação 
através de fontes operacionais. A conta “Fornecedores” teve aumento de 80% no 
período, sinalizando a obtenção de maiores prazos para pagamento junto aos 
fornecedores e conseqüente redução do ciclo financeiro da empresa. 

Em 2012 a empresa “A” voltou a apresentar uma estrutura de financiamento de 
maior risco, a NCG aumentou cerca de 17% principalmente em razão de um maior nível 
de estoques, enquanto o CDG reduziu aproximadamente 18%, não cobrindo a NCG, 
impactando em um Saldo de Tesouraria negativo. A provável causa foram os altos 
investimentos em imobilizado da companhia no período, demandando um maior 
volume de créditos a longo prazo, fazendo com que a empresa recorresse a 
financiamentos de curto prazo para cobrir a Necessidade de Capital de Giro da 
operação. A empresa “B” manteve a sua estrutura de financiamento de menor risco, 
apresentando CDG, NCG e T positivos. A companhia apresentou uma redução 
expressiva na sua NCG em 2012, de cerca de 40%, também se beneficiando de um 
aumento substancial no financiamento através de seus fornecedores, com o Passivo 
Cíclico apresentando aumento de mais de 40% no período. 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O mercado siderúrgico vem, ao longo dos últimos anos, impondo diversos 
desafios às empresas que fazem parte da cadeia do aço, sobretudo em cenários de crise 
econômica global. Atualmente, diversos fatores afetam a competitividade do setor no 
país, como volatilidade da moeda, alta carga tributária, custos elevados de insumos alem 
das limitações de logística e infraestrutura. Assim, nesse cenário, a busca constante das 
empresas por maior eficiência em suas operações e na gestão dos seus recursos torna-se 
não apenas uma questão de diferencial competitivo, mas também de sobrevivência. 
Como visto, as decisões de CDG estão diretamente ligadas a fatores operacionais e a 
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eficiência na gestão dos recursos das empresas e podem determinar a continuidade ou 
não do negócio.  

Com a análise dinâmica realizada através do modelo Fleuriet foi possível analisar 
e comparar a condição financeira e as estruturas de financiamento da Necessidade de 
Capital de Giro das duas maiores siderúrgicas com ações listadas na Bovespa e sua 
evolução entre os anos de 2008 e 2012. Pode-se concluir que, em média, as duas 
empresas apresentaram estruturas de baixo risco de liquidez e uma evolução no que 
tange a redução da NCG, seja a partir da redução do ciclo financeiro ou na redução dos 
níveis de estoque. A NCG média da empresa “A” durante os cinco anos foi de R$ 8.834 
milhões, com um CDG médio de R$ 9.623 milhões, resultando em um T médio de R$ 
907 milhões. Já a empresa “B” apresentou uma NCG média no período de R$ 5.226 
milhões, com um CDG médio de R$ 7.335 milhões, resultando em um T médio de R$ 
2.086 milhões. O saldo positivo de T indica a capacidade das empresas em fazer frente a 
eventuais necessidades de desembolsos imprevistos. 

Os resultados obtidos através da utilização do modelo Fleuriet demonstraram ser 
coerentes com a realidade e o contexto em que as empresas estavam inseridas nos anos 
analisados. Foi possível assim, de uma maneira simples e dinâmica, identificar os 
reflexos do mercado e do momento da economia nos indicadores relacionados ao capital 
de giro, como as empresas atuaram frente aos mesmos e o impacto das decisões das 
empresas no equilíbrio financeiro das mesmas. Apesar de, em média, as empresas 
analisadas terem apresentado resultados similares, não foi possível determinar um 
padrão quanto à gestão do capital de giro nas empresas siderúrgicas devido ao tamanho 
limitado da amostra. Fica assim, uma indicação para a continuidade do estudo, 
aplicando o modelo Fleuriet, em uma amostra a partir da qual seja possível identificar 
um padrão de gestão do capital de giro das empresas siderúrgicas e eventuais desvios. 
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Anexo A – Balanços Patrimoniais das Empresas “A” e “B” (em milhares de reais) 
 
 

Empresa “A” 

Descrição da Conta 31/12/2008  31/12/2009   31/12/2010   31/12/2011   31/12/20112 

Ativo Total 59.050.514 44.583.316 42.891.260 49.981.794 53.093.158 

ATIVO CIRCULANTE 20.775.540 14.164.686 12.945.944 17.319.149 16.410.397 
Caixa e equivalentes de caixa 2.026.609 2.091.944 1.061.034 1.476.599 1.437.235 
Aplicações financeiras 3.386.637 2.677.714 1.115.461 3.101.649 1.059.605 
Contas a receber de clientes 3.683.933 2.585.709 3.153.027 3.602.748 3.695.381 
Estoques 10.398.263 5.751.593 6.797.785 8.059.427 9.021.542 
Créditos tributários 857.923 788.564 586.056 815.983 936.748 
Outros ativos circulantes 422.175 269.162 232.581 262.743 259.886 
ATIVO NÃO-CIRCULANTE 38.274.974 30.418.630 29.945.316 32.662.645 36.682.761 
Ativo Realizável a Longo Prazo  3.416.354 3.050.843 3.155.313 3.498.166 4.152.911 
Investimentos  1.796.841 1.219.545 1.283.522 1.439.911 1.441.857 
Imobilizado 20.054.747 16.731.101 16.171.560 17.295.071 19.690.181 
Intangível 13.007.032 9.417.141 9.334.921 10.429.497 11.397.812 
            
            

Passivo Total 59.050.514 44.583.316 72.836.576 49.981.794 53.093.158 
PASSIVO CIRCULANTE 8.475.437 4.818.521 5.021.900 6.777.001 7.823.182 
Fornecedores 2.855.419 1.705.058 1.783.274 3.212.163 3.059.684 
Empréstimos e financiamentos 3.933.119 1.356.781 1.693.037 1.756.993 2.582.353 
Obrigações Fiscais  517.272 675.681 524.967 591.983 528.698 
Obrigações Sociais e Trabalhistas  551.941 354.518 475.237 617.432 558.634 
Outras Obrigações  617.686 716.648 516.194 526.433 1.015.347 
Provisões  0 9.835 29.191 71.997 78.466 
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 25.531.499 17.760.002 17.721.745 16.684.990 16.472.059 
Empréstimos e financiamentos 19.300.717 13.164.134 12.976.958 11.926.535 12.086.202 
Tributos Diferidos  3.060.268 2.273.759 2.270.849 1.858.725 1.795.963 
Outras Obrigações  2.703.438 846.996 951.190 865.607 278.497 
Provisões  467.076 1.475.113 1.522.748 2.034.123 2.311.397 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 25.043.578 22.004.793 20.147.615 26.519.803 28.797.917 
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Empresa "B" 

Descrição da Conta  31/12/2008   31/12/2009   31/12/2010   31/12/2011   31/12/2012  

Ativo Total 27.814.141 25.940.930 31.784.751 33.360.425 32.774.219 

ATIVO CIRCULANTE 11.796.451 9.239.835 12.270.576 12.616.945 10.780.645 

Caixa e equivalentes de caixa 2.924.241 2.098.196 4.145.779 2.901.312 3.180.764 

Aplicações financeiras 1.083.763 984.851 397.787 2.289.383 1.537.558 

Contas a receber de clientes 1.539.830 1.798.390 1.735.127 1.254.435 1.568.085 

Estoques 5.082.053 3.637.203 4.898.311 5.058.876 3.780.182 

Créditos tributários 512.774 434.756 823.271 799.635 485.532 

Outros ativos circulantes 653.790 286.439 270.301 313.304 228.524 

ATIVO NÃO-CIRCULANTE 16.017.690 16.701.095 19.514.175 20.743.480 21.993.574 

Ativo Realizável a Longo Prazo  1.062.252 1.206.748 1.436.133 1.939.992 2.444.744 

Investimentos  2.457.076 1.806.734 2.061.186 428.382 453.062 

Imobilizado 10.776.870 11.950.118 14.275.006 15.921.154 16.653.120 

Intangível 1.721.492 1.737.495 1.741.850 2.453.952 2.442.648 

            

            

Passivo Total 27.814.141 25.940.930 31.784.751 33.360.425 32.774.219 

PASSIVO CIRCULANTE 4.000.163 3.036.027 3.497.015 4.092.173 5.402.921 

Fornecedores 1.102.405 815.286 1.288.109 1.462.373 2.283.644 

Empréstimos e financiamentos 1.088.342 753.274 812.976 1.139.516 1.687.073 

Obrigações Fiscais  531.846 139.770 309.034 323.838 207.089 

Obrigações Sociais e Trabalhistas  207.812 206.519 287.209 301.950 281.536 

Outras Obrigações  1.069.758 1.121.178 799.687 864.496 943.579 

Provisões  0 0 0 0 0 

PASSIVO NÃO-CIRCULANTE 8.086.025 6.903.845 9.258.299 10.254.047 8.858.225 

Empréstimos e financiamentos 5.602.920 4.784.531 6.904.124 7.623.126 6.467.587 

Tributos Diferidos  0 0 0 0 0 

Outras Obrigações  290.944 397.012 602.371 1.040.933 636.185 

Provisões  2.192.161 1.722.302 1.751.804 1.589.988 1.754.453 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 15.727.953 16.001.058 19.029.437 19.014.205 18.513.073 
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Anexo B – Demonstrativos de Resultado das Empresas “A” e “B” (em milhares de 
reais) 

 
 

Empresa "A" 
      
      
 Descrição  2008 2009 2010 2011 2012 
      
 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  41.907.845 26.540.050 31.393.209 35.406.780 37.981.668 
 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos  -31.018.946 -22.305.550 -25.873.476 -30.298.232 -33.234.102 
 Resultado Bruto  10.888.899 4.234.500 5.519.733 5.108.548 4.747.566 
 Despesas/Receitas Operacionais  -2.761.077 -3.387.613 -1.875.181 -2.229.540 -2.399.361 
 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos  8.127.822 846.887 3.644.552 2.879.008 2.348.205 
 Resultado Financeiro  -2.234.708 184.573 -685.314 -528.336 -788.743 
 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro  5.893.114 1.031.460 2.959.238 2.350.672 1.559.462 
 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro  -948.216 -26.952 -501.859 -253.096 -63.222 
 Resultado Líquido das Operações Continuadas  4.944.898 1.004.508 2.457.379 2.097.576 1.496.240 
 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas            
 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período  4.944.898 1.004.508 2.457.379 2.097.576 1.496.240 

 
 

Empresa "B" 
      
      
 Descrição  2008 2009 2010 2011 2012 
      
 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços  8.535.288 10.924.140 12.962.395 11.901.959 12.708.799 
 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos  -5.585.748 -9.440.282 -10.431.539 -10.607.791 -12.048.300 
 Resultado Bruto  2.949.540 1.483.858 2.530.856 1.294.168 660.499 
 Despesas/Receitas Operacionais  -468.610 -309.418 -392.508 -601.349 -798.974 
 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos  2.480.930 1.174.440 2.138.348 692.819 -138.475 
 Resultado Financeiro  1.083.179 608.798 13.227 -50.015 -502.631 
 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro  3.564.109 1.783.238 2.151.575 642.804 -641.106 
 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro  -315.328 -507.783 -567.925 -113.752 109.806 
 Resultado Líquido das Operações Continuadas  3.248.781 1.275.455 1.583.650 529.052 -531,3 
 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas        -124.919 0 
 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período  3.248.781 1.275.455 1.583.650 404.133 -531,3 

 


