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RESUMO 

 

 

A métrica Ebitda – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, em 
inglês, ou Lajida – Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização, tem 
sido muito discutida tanto no campo acadêmico como profissional. Autores têm 
levantado prós e contras ao seu uso, pois, escrevem que a métrica não reflete o fluxo 
de caixa, uma vez que é apurado sob a égide do princípio contábil do regime de 
competência. Os regimes de competência e de caixa são abordados para subsidiar o 
uso da métrica Ebitda na construção do que se denomina, neste trabalho, geração de 
caixa operacional – GCO. Adicionando-se à GCO a figura que representa a destinação 
a ser dada aos recursos gerados, “saídas de caixa”, tem-se o fluxo de caixa 
operacional, inspirado na ideia desenvolvida por Brigham e Ehrhardt (2016, p. 464) 
com seu fluxo de caixa livre – FCL. Disso resulta um modelo, tratado como uma 
ferramenta de gestão e aplicado a esta pesquisa, direcionada a um estudo de caso 
único. A entidade cuja pesquisa se desenvolve é a Fundação São Paulo, entidade 
filantrópica, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC-SP. 
Os dados foram coletados em documentos publicados-balanços e documentos 
administrativos e analisados através da técnica da observação gráfico-comportamental, 
que, quando relacionados entre si, indicam eventuais desequilíbrios das atividades 
operacionais e da análise tendencial dos custos e receitas, permitindo, desse modo, 
avaliar a situação em que a entidade se encontra. Portanto, com essas técnicas de 
análise, as seguintes etapas foram consideradas: avaliar a situação atual, identificar as 
medidas para correção de rumo e analisar seus impactos. Daí se sugere a elaboração 
de proposta, a qual, aprovada e aplicada pela administração, ajudou a manter a 
continuidade de suas atividades operacionais. O modelo de fluxo de caixa operacional, 
fundamentado na GCO ou Ebitda, e considerando a visão de como os recursos foram 
ou serão aplicados, entende-se como sendo uma ferramenta de gestão de grande 
utilidade para os gestores planejarem e acompanharem as decisões estratégicas de 
suas empresas. 
 
 
Palavras-chave: Ebitda, Geração de caixa operacional, Regime de competência, 
Regime de caixa, Fluxo de caixa. 
 
  



 

ABSTRACT 

 

 

The metric EBITDA – Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization 
(Lajida in portuguese) has been much discussed in both the academic and professional 
fields. Authors have raised pros and cons to their use because, they consider that the 
metric does not reflect the Cash Flow, since it is calculated under the aegis of the 
accounting principle of the accrual regime basis. The Competence and Cash Regimes 
basis are approached to subsidize the use of the EBITDA metric in the construction of 
what is called, in this master's thesis, Operating Cash Generation - OCG. Adding to the 
OCG the figure that represents the destination to be given to the resources generated, 
"cash outflows", we have the Operating Cash Flow, inspired by the idea developed by 
Brigham & Ehrhardt (2016, pg.464) Free Cash Flow - FCF. This results in a model, 
considered as a management tool and applied to this research directed to a single case 
study. The entity where the research is developed is the São Paulo Foundation, a 
philanthropic entity, maintainer of the Pontifical Catholic University of São Paulo - 
PUCSP. The data were collected in published documents-balance sheets and 
administrative documents and analyzed through the graphical-behavioral observation 
technique, which when related to each other indicate possible imbalances of the 
operational activities, and the trend analysis of costs and revenues, allow to assess the 
situation in that the entity is. Therefore, with these techniques of analysis, the following 
steps were considered: assessing the current situation, identifying measures for course 
correction and analyzing their impacts. Hence the proposal is suggested, which, 
approved and applied by the Administration, helped to maintain the continuity of its 
operational activities. The Operating Cash Flow model, based on the OCG or EBITDA, 
plus the vision of how resources were or will be applied, is understood as being a 
management tool of great utility for managers to plan and follow the strategic decisions 
of their companies. 
 
 
Keywords: EBITDA, Operating Cash Generation, Competence Regime and Cash 
Regime, Cash Flow. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

À medida que a sociedade desenvolve demandas por bens ou serviços, de 

qualquer natureza, surgem novos negócios cada vez mais complexos, exigindo dos 

gestores criatividade para geri-los. 

No mundo atual, globalizado, gestores, procuram minimizar os riscos em suas 

empresas e, para tanto, buscam conhecimento para desenvolver suas habilidades e, 

assim, estarem preparados para o uso das mais diferentes ferramentas de gestão que 

venham a auxiliar a tomada de decisões. 

Dessa forma, as empresas precisam estar minimamente estruturadas e 

organizadas a fim de possuir sistemas de informações críveis que permitam 

acompanhar o desempenho e o desenvolvimento dos seus negócios.  

Oliveira (2009, p. 99) explicita que “Um sistema de informação eficiente torna-se 

importante ferramental no plano estratégico e corporativo da entidade. O sucesso 

decorrente de sua utilização traz recompensas do ponto de vista do aumento da 

eficácia no processo decisório”. 

A contabilidade, regida por normas e princípios, necessita estar estruturada com 

um sistema que seja provedor de informações confiáveis, através das quais são 

desenvolvidas ferramentas de análise, de avaliação e de acompanhamento da 

evolução dos resultados obtidos nas diferentes atividades, sejam elas operacionais ou 

financeiras. 

Segundo Assaf Neto (2005, p. 103), “[...]. Deve-se notar que essa tarefa de 

avaliação interna da empresa é bastante simplificada, em termos de obtenção de seus 

principais indicadores, pela natural facilidade de acesso às informações contábeis”. 

O autor ainda diz: 

 

O analista externo, por sua vez, apresenta objetivos mais específicos 
com relação à avaliação do desempenho da empresa, os quais variam 
segundo sua posição, de credor ou de investidor. É de assinalar, ainda, 
que a análise externa, desenvolvida basicamente por meio das 
demonstrações financeiras usualmente publicadas pela empresa, traz 
dificuldades adicionais de avaliação, em função das limitações de 
informações contidas nos relatórios publicados. (Ibid.) 

 

 Assim, os tradicionais índices econômico-financeiros calculados sobre as 

demonstrações financeiras, podem não atender a todos os usuários, e por isso, foram 

desenvolvidos outros instrumentos de análise, como VEA – Valor Econômico 

Adicionado ou EVA – Economic Value Added, Lajida – Lucro Antes de Juros, Impostos, 
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Depreciação e Amortização ou Ebitda – Ernings Before Interests, Taxes, Depreciation 

and Amortization entre outros. 

Nesse contexto, o Ebitda é utilizado como equivalente à geração de caixa 

operacional, que é uma métrica de suma importância para a análise de desempenho 

econômico-financeiro e para a avaliação de empresas, tanto no curto como no longo 

prazo. Sua apuração, portanto, pressupõe que seja capaz de informar e medir a 

capacidade de gerar caixa pelas operações de uma empresa. 

Com relação a isso, Martins (1998, p. 1-7) diz que o Ebitda indica “o potencial de 

geração genuinamente operacional de caixa”. 

Por sua vez, a geração de caixa tem tratamento igual ao fluxo de caixa, uma vez 

que acadêmicos e profissionais da área de finanças utilizam a mesma base para sua 

construção.  

O fluxo de caixa é tido como ferramenta para acompanhar o dia a dia dos 

recebimentos e pagamentos, em períodos mensais segmentados por semana ou por 

decêndio e muitas vezes pode ser projetado por trimestre. Essa aplicação é utilizada 

pelas tesourarias das organizações e conceitualmente refletem mais a situação 

financeira de curto prazo. 

Já para o médio e longo prazos, medir a capacidade de geração de caixa das 

organizações torna-se mais complexa, e assim maior a dificuldade para projetar 

recebimentos e pagamentos. 

A expressão fluxo de caixa é usada de maneira generalizada, portanto, o 

analista deve investigar qual o conceito utilizado para sua construção: regime de 

competência ou regime de caixa. 

Por exemplo, Ross, Westerfield e Jaffe (2008, p. 43) nomeiam fluxo de caixa das 

operações como sendo o lucro antes de juros e impostos mais depreciação menos 

impostos, e ainda argumentam: 

 

Talvez o item mais importante que pode ser extraído das 
demonstrações financeiras seja o fluxo de caixa efetivo da empresa. 
Existe uma demonstração contábil oficial denominada demonstração de 
fluxos de caixa. Essa demonstração ajuda a explicar a variação dos 
saldos de caixa e aplicações financeiras, [...]. Entretanto, analisaremos 
o fluxo de caixa de um ponto de vista diferente, ou seja, o ponto de vista 
financeiro. Em finanças, o valor da empresa é dado por sua capacidade 
de gerar fluxo de caixa financeiro [...]. (Ibid.) 

 

Para explicitar melhor essas diferenças, no referencial teórico, apresentam-se os 

diferentes conceitos de fluxo de caixa em comparação à geração de caixa, estruturada 

a partir do resultado operacional acrescido de itens que não representam caixa 
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(Ebitda). Assim, a metodologia adotada para a formação do Ebitda é utilizada no 

decorrer deste trabalho, da mesma forma que a métrica de geração de caixa, aplicada 

em um estudo de caso, considerando-se o destino dos recursos financeiros gerados, 

de acordo com o planejamento estratégico das empresas. 

 

O problema 

 

Vários indicadores financeiros podem ser empregados, individualmente ou em 

conjunto, para medir a performance das atividades operacionais das entidades e tentar 

visualizar como pode ser o comportamento no futuro. 

Neste estudo de caso, faz-se uso do Ebitda, para construir a geração de caixa 

operacional e nesse momento surgem algumas interrogações: 

• O Ebitda, construído a partir da contabilidade, pode ser utilizado para mensurar a 

capacidade de geração de caixa? 

• É a ferramenta geração de caixa capaz de promover melhor entendimento e 

acompanhamento do desempenho e da aplicação das estratégias das empresas? 

 

Objetivos 

 

 Este estudo pretende mostrar que o uso da geração de caixa, como ferramenta 

de gestão, pode ajudar administradores a analisar o status quo econômico-financeiro 

de suas empresas e identificar se suas decisões surtiram o efeito esperado e também 

facilitar a elaboração de plano estratégico, ao qual, aplicadas as medidas planejadas, 

se pode visualizar os resultados a serem alcançados. 

  

Objetivo geral 

Mostrar que a geração de caixa é um ferramental apropriado para gestores 

planejarem e avaliarem o impacto econômico-financeiro de suas decisões, pela 

praticidade em sua construção e ser de fácil entendimento.  

 

Objetivos específicos 

Utilizar a demonstração de resultados do exercício, componente das 

demonstrações contábeis, como base para construir a geração de caixa ou Ebitda, seja 

a valores históricos ou projetados. 
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Apresentar, através da geração de caixa ou Ebitda, se as organizações têm 

capacidade de gerar recursos, que deem sustentabilidade a operação, cobrir a dívida 

existente e efetuar investimentos com ou sem recursos de terceiros. 

 

Contribuição do estudo e justificativa 

 

A existência de informações sistematizadas, como aquelas existentes na 

contabilidade e no orçamento das empresas, permite, ainda que com alguma limitação, 

aplicar o modelo pela sua facilidade de elaboração e pela abrangência de sua análise 

para a tomada de decisões, uma vez que ele indica as fontes de recursos e a 

confrontação com os usos desses recursos.  

Desse modo, este estudo se propõe a instrumentalizar a empresa e os gestores 

com a ferramenta fluxo de caixa operacional, construída a partir do Ebitda, que mede a 

capacidade de as empresas ou de seus segmentos gerarem recursos econômico-

financeiros, através da análise dos resultados operacionais obtidos nas operações das 

organizações.   

Além disso, por meio da contabilidade, como fonte de informações, este estudo 

contribui de maneira clara e objetiva ao permitir a construção de um modelo de 

demonstração de fluxo de caixa estruturado em duas partes: a geração de caixa ou 

Ebitda, obtida com base no regime de competência, que indica a capacidade da 

organização em gerar caixa operacional; e de como e para que os recursos de caixa 

gerados podem ser usados, baseado no regime de caixa. 

A construção do modelo de fluxo de caixa (Quadro 1), a seguir, foi elaborado a 

partir da ideia desenvolvida por Brigham e Ehrhardt (2016, p. 464) com seu fluxo de 

caixa livre – FCL (ver figuras 1 e 2 apresentadas no primeiro capítulo), demonstrado 

como resultado das receitas subtraídas dos custos operacionais e impostos, e dos 

investimentos necessários em capital operacional. Esse resultado é denominado como 

origem de recursos da operação. Eles, também sugerem que, o FCL gerado pode ser 

usado para os pagamentos de juros (após impostos) e do principal, dividendos, 

recompra de ações e compra de investimentos em curto prazo. 

 Assim, a aplicação do modelo, neste estudo de caso único, permite, aos 

gestores da Fundação São Paulo, conhecer a origem da crise financeira do final de 

2013, identificando as causas que a provocaram. Além disso, com a prática da 

metodologia inserida no modelo, desenvolver planejamento estratégico que incorpore 

as medidas a serem tomadas, projetar seus impactos nos resultados e acompanhar a 

execução dos planos definidos no planejamento estratégico.   
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Quadro 1: Modelo de geração de caixa operacional e sua aplicação 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 

Descrição Previsto

Zero 1 2 3 4 5

Receitas Liquidas

Ensino

Prestação de Serviços Gerais

Receitas Hospitalares

Outras Receitas

Custos e Despesas Operacionais

Custo dos Serviços Prestado

Despesas com Pessoal

Serviços Profissionais Contratados

Despesas Administrativas

Provisões p/ Perdas e Contingencias

Depreciações e Amortizações

Resultado Operacional

Depreciações e Amortizações e Provi-

  sões para Perdas e Contingências

Outros Ajustes

Geração de caixa

 Geração de caixa %

Receitas financeiras diversas

Despesas Financeiras diversas

Pagamento de Contingencias Judiciais

 Pagamento de Impostos

 Pagamento de Dividendos

Investimentos em Capital de Giro

Investimentos em Imobilizado

Superavit/(Deficit) Operacional

Aplicações Financeiras

     Aplicações

     Resgates

     Receitas Financeiras

Super/(Defi) antes de Emprest

Contratação de Empréstimos 

      Capital de Giro

      Longo Prazo

Amortização de Emprestimos

      Amortizações - divida atual

      Amortizações - novos

       Despesas Financeiras

 Superavit/(Deficit) de Caixa

MODELO DE GERAÇÃO DE CAIXA E UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS GERADOS

ANOS

Projetados
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Estrutura do trabalho 

 

 A pesquisa está estruturada em três capítulos, além desta introdução, composta 

por objetivos, contribuição do estudo e justificativa e estrutura do trabalho, que 

explicitam a construção de um modelo de demonstração de fluxo de caixa estruturado 

a partir do Ebitda ou Lajida. 

 No primeiro capítulo, realiza-se uma revisão da literatura relevante relacionada 

ao tema, abordando, inicialmente os regimes de caixa e de competência, nos quais, se 

fundamentam a demonstração de resultados e a de fluxo de caixa, tanto pelo método 

direto como pelo indireto. Após isso, aborda o Ebitda ou Lajida, apresentando seu 

conceito, formas de cálculo e a posição de diversos autores quanto ao pró e contra do 

seu uso como geração de caixa operacional.  

 Em seguida, no segundo capítulo, referente à metodologia, adota-se a estratégia 

de optar por um estudo de caso único, ao qual, através do modelo de fluxo de caixa 

proposto, aplica-se à Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo – PUC-SP, necessitada de um plano estratégico para ajustar a 

situação financeira, e assim, manter suas atividades operacionais. Os dados para o 

estudo foram coletados a partir das demonstrações financeiras publicadas em jornais 

de grande circulação e documentos internos. A análise dos dados dá-se através da 

observação comportamental e tendencial dos elementos componentes da estrutura 

econômico-financeira, permitindo visualizar as medidas que devem ser tomadas.  

 O terceiro capítulo trata da análise dos dados, desenvolvendo-se, desse modo, a 

aplicação do modelo de fluxo de caixa, ao qual, foram incorporadas as premissas 

acordadas com os gestores da Fundação, e assim, projetados os resultados, 

mostrando a praticidade do uso do Ebitda. Posteriormente, as premissas projetadas 

foram comparadas com as realizadas, finalizando a análise com a identificação do nível 

de alcançado das medidas tomadas. 

 Nas considerações finais, encontra-se um relato sobre a validade da aplicação 

deste estudo de caso único, o qual mostra que os dados históricos do período de 2009 

a 2012 serviram de base para as projeções de 2013 a 2023, ano de vencimento da 

dívida bancária, proposto aos agentes financeiros. Da análise do período de 2014 a 

2016, pode-se verificar que o modelo atingiu seu objetivo. Portanto, o estudo conclui 

que as metas, ainda que parcialmente alcançadas, atenderam as necessidades de 

recuperação da Fundação.  

Cabe ainda destacar que este estudo pode ser aplicado em entidades com 

atividades semelhantes a Fundação São Paulo. No entanto, a aplicação do modelo em 
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entidades de naturezas diferentes exige o desenvolvimento de pesquisas a fim de 

encontrar uma forma de calcular e projetar o capital de giro ou circulante, coerente com 

a praticidade apresentada na aplicação do estudo.  

 Por último, apresentam-se as referências bibliográficas utilizadas neste trabalho 

como suporte teórico.  
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

É importante distinguir que a diferença existente entre o conceito do Ebitda e o 

do fluxo de caixa está ligada ao fato de que o primeiro é apurado considerando as 

receitas e despesas ocorridas num determinado período, e o segundo, considerando os 

recebimentos das receitas e os pagamentos das despesas para esse mesmo período. 

Pode-se dizer, desse modo, que a diferença entre eles pode ser representada 

pela existência de prazos para a realização financeira das receitas e despesas. Além 

disso, receitas e despesas não caixa, investimentos, capital circulante, despesas e 

receitas financeiras, divergências em estimativas, também, compõem a diferença. 

A obtenção desses demonstrativos tem como base a contabilidade, desde que a 

entidade esteja devidamente instrumentada com um sistema contábil. 

 

1.1. Demonstração de resultado do exercício – regime de competência 

 

 Do ponto de vista conceitual, a demonstração de resultados é regida pelos 

postulados, princípios e convenções aplicados à contabilidade. Para a finalidade deste 

trabalho, vale a pena ressaltar o princípio da realização e da confrontação com as 

despesas, mais conhecido como o regime de competência. 

 A resolução CFC nº 1282/10, publicada em 28 de maio de 2010, estabelece em 

seu art. 9º: 

 

O Princípio da Competência determina que os efeitos das transações e 
outros eventos sejam reconhecidos nos períodos a que se referem, 
independentemente do recebimento ou pagamento e, ainda, em seu 
“Parágrafo único: O Princípio da Competência pressupõe a 
simultaneidade da confrontação de receitas e de despesas correlatas”. 

  

Em relação a essa definição, como bem explica Iudícibus (2009, p. 45-46) diz: 

 

A realização da receita é, muitas vezes, tratada isoladamente, o que 
tem provocado muitos desentendimentos sobre o verdadeiro alcance do 
problema, pois, na verdade, o reconhecimento de receita e a 
apropriação de despesas estão intimamente ligados. Frequentemente, 
não se deve reconhecer a receita sem que a despesa associada seja 
delineável mesmo que apenas como estimativa (caso, por exemplo, da 
provisão para devedores duvidosos). Assim julgamos que os dois 
aspectos da questão devam ser tratados conjuntamente, embora 
reconheçamos que, na ordem temporal estrita dos reconhecimentos, 
primeiramente se faz um esforço para retratar a receita (no 
demonstrativo de resultados) e, em seguida, a despesa. 
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Ainda, segundo o autor (2010, p. 74):  

 

De acordo com o Regime de Competência de Exercícios, as Receitas e 
as Despesas são consideradas em função do fato gerador e não em 
função do recebimento da Receita ou o pagamento da Despesa, em 
dinheiro [...]. Difere, pois, do regime de caixa, em que são consideradas 
receitas e despesas do exercício as que efetivamente são recebidas e 
pagas dentro desse período. 

 

Também, Lopes e Sales (2014, p. 121) observam que:  

 

o reconhecimento da receita deve ser feito dentro do período temporal 
em que ocorrer a variação econômica responsável por essa receita. 
Assim, a contabilidade estará relacionada diretamente com o evento 
econômico e não com o seu recebimento ou pagamento. 

 

Sucintamente, diz-se, então, que a demonstração de resultados é regida pelo 

regime de competência e o fluxo de caixa, pelo regime de caixa, que será abordado 

mais adiante. 

Assim, um exemplo na forma dedutiva, de se calcular o resultado, construído 

com base na lei nº 11.638/2007, em vigor a partir de janeiro de 2008, e a deliberação 

CVM 547, de 13 de agosto de 2008, pode ser demonstrado conforme a seguir. 

 

Quadro 2: Exemplo de demonstração de resultado 

Demonstração de Resultado do Exercicio

Receita Bruta de Vendas

Deduções de Vendas

Receita Liquida das Vendas

Custo dos produtos, mercadorias e serviços

Lucro Bruto

Despesas com vendas

Despesas gerais e administrativas

Lucro/(Prejuizo) Operacional

Despesas Financeiras

Receitas Financeiras

Resultado do Exercicio (AIRPJ e) CSLL

Provisão de Impostos

Lucro Liquido  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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1.2. Demonstração do fluxo de caixa – regime de caixa 

 

 Nas entidades, as primeiras informações que seus administradores solicitam são 

aquelas que dizem respeito às movimentações financeiras, isto é, “qual é o saldo de 

caixa? Quanto recebemos e quanto pagamos hoje? Há dinheiro para os pagamentos 

de amanhã"? 

 Essas indagações indicam que a construção de um fluxo de caixa deve ser 

suportada pelos recebimentos e pagamentos da empresa, sendo, portanto, a utilização 

do conceito que, em contabilidade, chama-se regime de caixa. 

 Segundo Iudícibus e Marion (2009, p. 112), “O regime de Caixa é uma forma 

simplificada de contabilidade; é aplicado basicamente às microempresas ou as 

entidades sem fins lucrativos, tais como igrejas, clubes, sociedades filantrópicas, etc.”. 

 Ainda, segundo esses mesmos autores (ibid.),  

 

As regras básicas para a contabilidade por esse regime são: 

• A receita será contabilizada no momento de seu recebimento, ou 
seja, quando entrar dinheiro no caixa (encaixe). 

• A despesa será contabilizada no momento do pagamento, ou seja, 
quando sair dinheiro do caixa (desembolso). 

 

Assim, a diferença entre o dinheiro que entrou no caixa e aquele que saiu é 

identificada pela expressão superávit/(déficit) de caixa. 

Montoto (2011, p. 64), afirma: “É mais simples o entendimento do regime de 

Caixa que considera a existência de uma receita, quando a empresa recebe o valor e 

que tivemos uma despesa quando esta foi paga”. 

O Quadro 3, a seguir, dá um exemplo de um modelo de fluxo de caixa, 

universalmente utilizado pela Tesouraria na gestão financeira das empresas. É prática 

comum os profissionais da área financeira construírem uma DFC, através da qual, 

administram a movimentação das operações financeiras no dia a dia, quinzenalmente, 

mensalmente ou mesmo anualmente, e muitas vezes confrontando o fluxo de caixa 

realizado com aquele que foi previsto ou orçado, para os mesmos períodos.   
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Quadro 3: Demonstrativo do fluxo de caixa 

DESCRIÇÃO VALORES

ENTRADAS

Cobrança

Clientes nacionais

Clientes do Exterior

Outras entradas operacionais

TOTAL DE ENTRADAS

SAIDAS

Pagamento de Pessoal

Folha de pagamentos

Encargos  sobre Folha

Outras Despesas com Pessoal 

Soma dos Pagamentos  com Pessoal

Pagamento a Fornecedores

  Materiais

Serviços Terceiros

Serviços Públicos  (Água / Energia / Telefonia/ Gás )

Outros pagamentos operacionais

Soma dos Pagamento a Fornecedores

TOTAL DE SAÍDAS

SUPERÁVIT/ (DÉFICIT) OPERACIONAL

Investimentos em Ativo Fixo

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES DE FINANCIAM. E APLIC.

APLICAÇÕES FINANCEIRAS:

   Aplicações recursos a curto e longo prazos

   Resgate de aplicações de recursos

   Receitas Financeiras

LÍQUIDO DAS APLICAÇÕES

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) ANTES DOS FINANCIAMENTOS

FINANCIAMENTOS

Contratação de Recursos:

   Empréstimos de Longo Prazo 

   Empréstimos de Curto Prazo 

Soma  das Contratações 

Amortizações:

  Emprestimos de longo prazo

   Empréstimos de Curto Prazo 

Soma das Amortizações

   Despesas Financeiras

Soma das Amortizações e Despesas Financeiras

LÍQUIDO DOS FINANCIAMENTOS

SUPERÁVIT/(DÉFICIT) DIA/MÊS

SALDO INICIAL (Caixa/Aplicações Financeiras)

(+) RECURSO INVESTIDO EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO FINAL (Caixa/Aplicações Financeiras)

Fonte: o Autor

Demonstrativo do Fluxo de Caixa 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Além da finalidade de tesouraria, a denominação fluxo de caixa tem sido 

utilizada para nominar outros demonstrativos, como por exemplo, o contido na lei nº 

11.638/2.007, que atualizou a lei nº 6.404/1976 em vigor a partir de janeiro de 2008 e a 

deliberação CVM 547 de 13 de agosto de 2008, que estabelecem a obrigatoriedade 

das empresas de capital aberto publicar a Demonstração dos Fluxos de Caixa – DFC, 

seja a DFC, preparada através do método direto ou pelo método indireto. 

 

1.2.1. Método direto 

Para atender esse modelo de demonstrativo de fluxo de caixa, conforme Quadro 

4, as empresas necessitam, por meio de seus planos de contas, estruturar um sistema 

de recebimentos e pagamentos que o interligue com os registros contábeis.  

 

Quadro 4: Demonstração dos fluxos de caixa – método direto 

 
 
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Recebimentos de clientes 
Pagamentos a fornecedores e empregados 
Caixa gerado pelas operações 
Juros pagos 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 
 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 
 
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
Aquisição da controlada X líquido do caixa incluído 
    na aquisição (Nota A) 
Compra de ativo imobilizado (Nota B) 
Recebido pela venda de equipamento 
Juros recebidos 
Dividendos recebidos 
 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 
Recebido pela emissão de ações  
Recebido por empréstimo a logo prazo 
Pagamento de passivo por arrendamento 
Dividendos pagos* 
 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 
 
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa no início do período (Nota C) 
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período (Nota C) 

 

Fonte: Deliberação CVM nº 547. 
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Segundo Sá, (2004, p. 17),  

 

o arcabouço do método direto é o plano de contas da Tesouraria, assim 
compreendido como uma estrutura de vários níveis que decompõe as 
entradas e saídas em contas e subcontas de forma a permitir uma 
melhor visualização, analise e interpretação dos resultados obtidos. 

 

Iudícibus, Martins e Gelbcke, no Manual de Contabilidade, escrevem: 

 

O método direto explicita as entradas e saídas brutas de dinheiro dos 
principais componentes das atividades operacionais, como 
recebimentos pelas vendas de produtos e serviços e os pagamentos de 
fornecedores e empregados. O saldo final das operações expressa o 
volume liquido de caixa provido ou consumido pelas operações durante 
um período. (2008, p. 445) 

 

O Quadro 4 indica que DFC – método direto deve demonstrar, no mínimo, três 

classes de fluxos de caixa: atividades operacionais, de investimentos e de 

financiamentos, detalhados pelas contas correspondentes a cada atividade. 

Entretanto, a construção de uma DFC – método direto (Tesouraria) deve 

considerar o mercado em que a empresa atua e o seu modelo 

organizacional/administrativo de tomada de decisões. 

 

1.2.2. Método indireto 

 A DFC pelo método indireto é outra denominação dada ao fluxo de caixa, porém 

estruturada de forma diferente da do método direto, pois busca a conciliação do lucro 

líquido com o caixa disponível (caixa mais aplicações) ao final de um período. Para 

tanto, toma as informações do balanço patrimonial e a demonstração de resultados, 

como base para sua estruturação, considerando, além do lucro líquido, as variações 

das contas que representam os direitos e obrigações, exceto, evidentemente, o 

disponível. 

 Para Iudícibus, Martins e Gelbcke (2008, p. 445), “o método indireto faz a 

conciliação entre o lucro líquido e o caixa gerado pelas operações, por isso é também 

chamado de método da reconciliação”. Dessa forma, é necessário: 

• remover do lucro líquido os diferimentos de transações que foram caixa no 

passado, como gastos antecipados, crédito tributário, etc. e todas as alocações 

no resultado de eventos que podem ser caixa no futuro, como as alterações nos 

saldos das contas a receber e a pagar do período;  

• remover do lucro líquido as alocações ao período do consumo de ativos de longo 

prazo e aqueles itens cujos efeitos no caixa sejam classificados como atividades 
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de investimento ou financiamento: depreciação, amortização do goodwill e ganhos 

e perdas na venda de imobilizado e/ou em operações em descontinuidade 

(atividades de investimento); e ganhos e perdas na baixa de empréstimos 

(atividade de financiamento). 

Braga e Almeida (2008, p. 22), explicitam que: “Método Indireto – apresenta uma 

conciliação entre o lucro líquido e o fluxo de caixa das atividades operacionais...”. 

Ainda sobre o método indireto, Iudícibus e Marion (2009, p. 126) explicam: “A 

Demonstração do Fluxo de Caixa, modelo indireto, mostra quais foram as alterações no 

giro (Ativo Circulante e Passivo Circulante) que provocaram aumento ou diminuição no 

Caixa, sem explicitar diretamente as entradas e saídas de dinheiro”. 

O modelo, instituído pela resolução CVM 547 de 13 de agosto de 2008, também 

apresenta três classes de fluxo de caixa: das atividades operacionais, das atividades 

de investimento e nas atividades de financiamento, conforme o Quadro 5, a seguir. 
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Quadro 5: Demonstração dos fluxos de caixa – método indireto 

 

 
 
Fluxos de caixa das atividades operacionais 

Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social 
Ajustes por: 
Depreciação 
Perda cambial 
Renda de investimentos 
Despesas de juros 
 
Aumento nas contas a receber de clientes e outros 
Diminuição nos estoques 
Diminuição nas contas a pagar – fornecedores 
Caixa proveniente das operações 
Juros pagos 
Imposto de renda e contribuição social pagos 
Imposto de renda na fonte sobre dividendos recebidos 
 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 

 
Fluxos de caixa das atividades de investimento 

Aquisição da controlada X menos caixa líquido 
incluído na aquisição (Nota A) 
Compra de ativo imobilizado (Nota B) 
Recebimento pela venda de equipamento 
Juros recebidos 
Dividendos recebidos 
 
Caixa líquido usado nas atividades de investimento 
 
Fluxos de caixa das atividades de financiamento 

Recebimento pela emissão de ações  
Recebimento por empréstimos a longo prazo 
Pagamento de obrigação por arrendamento 
Dividendos pagos* 
 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento 
 
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa 

Caixa e equivalente de caixa no início do período  
Caixa e equivalente de caixa no fim do período  

 

 

Fonte: Deliberação CVM nº 547. 

 

Pesquisa elaborada sobre demonstrações financeiras publicadas no jornal Valor 

Econômico entre março e abril de 2017, referentes ao exercício de 2016, resultou em 

uma amostra composta de 114 empresas (Anexo A) na qual se constata que nesse 

universo 111 empresas adotaram a demonstração de fluxo de caixa elaborada pelo 

método indireto e apenas três pelo método direto. 

 

1.3. O Ebitda ou Lajida 

 

 Ebitda – Ernings Before Income Taxes Depreciation e Amortization, ou em 

português, Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização – Lajida, é 

uma métrica preparada a partir da demonstração de resultados do exercício, sendo, 
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uma das peças componentes das demonstrações contábeis, obrigatoriamente 

publicadas a cada ano, por todas as sociedades anônimas, de capital aberto ou não, 

bem como aquelas que apresentam à CVM suas informações trimestrais. Sendo, 

assim, entende-se que os dados contidos nessas demonstrações refletem a real 

situação financeira e patrimonial das empresas em um determinado período. 

 Portanto, o cálculo do Ebitda e sua demonstração podem ser obtidos a partir do 

resultado operacional ou do lucro líquido, constantes dessas demonstrações contábeis, 

é merecedor de crédito, ainda que autores e profissionais financeiros entendam ser um 

índice factível de ser manipulado. 

 O Ebitda surgiu nos anos 1960 e, em meados de 1970, os EUA começaram a 

utilizar no mercado financeiro pelos analistas. No entanto, veio tornar-se popular nos 

1980, em consequência do surgimento de um grande movimento de aquisições de 

empresas alavancadas, LBO1, nessa época nos Estados Unidos.   

 No Brasil, a partir dos anos 1990, essa métrica passou a ser utilizada com muito 

mais frequência, especialmente para a negociação de preços na aquisição de 

empresas. 

 A aquisição em 1989 da Copa Cia de Papeis S/A, da Lalekla S/A em 1999 e a 

Bacraft S/A em 2000, pela Klabin S/A, suscitou uma grande experiência na utilização 

do Ebitda. 

 Uma parte do processo de negociação do preço consiste, em tomar o Ebitda, da 

empresa a ser adquirida, em um determinado período, já que se trata de empresas 

atuantes no mesmo mercado de tissue paper de sua compradora e, em seguida, 

multiplicá-lo por certa quantidade de múltiplos que represente o setor.  

 Além disso, estabeleceu-se que, no mês da posse, o preço seria ajustado pelos 

empréstimos e financiamentos menos caixa e aplicações financeiras e pela variação 

das demais contas do capital circulante. 

 

1.3.1. Conceito 

 Conceitualmente, o Ebitda é um indicador financeiro que mede a capacidade de 

uma empresa, em sua atividade operacional, gerar caixa suficiente para sustentar a 

continuidade de suas operações, não só indicando a geração de recursos próprios, 

bem como sendo um instrumento para avaliar a possibilidade de assumir obrigações. 

                                                           
1 “LBO stands for Leveraged Buyout and refers to the takeover of a company that utilizes mainly debt to 
finance the buyout. Leveraged Buyouts are usually undertaken by private equity firms and rose to 
prominence in the 1980s. 
The company performing the LBO or takeover only has to provide a small amount of the financing 
(usually around 90% of the cost is financed though debt) yet is able to make a large purchase, hence the 
name ‘Leveraged’”. Disponível em: <http://www.wallstreetoasis.com/finance-dictionary/what-is-a-
leveraged-buyout-LBO>. Acesso em 17 fev. 2017. 
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 Considerando que essa métrica pode utilizar como ponto de partida o resultado 

operacional (Ebit) ou o resultado líquido (AIR e CSLL), sua formação, então, está 

baseada no princípio contábil de regime competência, o que contrasta com o regime de 

caixa. No entanto, na medida em que esses resultados se adicionam a depreciação, a 

amortização e outros componentes que não representem saída de caixa, e no caso do 

resultado líquido (AIR e CSLL) mais a adição/subtração das despesas/receitas 

financeiras, e se a isso, se levar em conta os prazos para pagamento e recebimento 

dos itens que compõem a demonstração de resultados operacionais (capital circulante 

operacional), o resultado obtido – Ebitda ou Lajida – representará o fluxo de caixa 

operacional. 

 Segundo, Martins (1998), o Ebitda busca representar “o potencial de geração 

genuinamente operacional de caixa”. 

 Como bem abordado por Frezatti e Aguiar (2007, p. 9; grifo nosso),  

 

Nessa necessidade de identificação de indicador que permita 
proporcionar adequadas referências sobre o desempenho da empresa, 
o Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization, ou como 
é mais frequentemente lembrado, o EBITDA, é um indicador financeiro 
disponível. Seu mérito consiste em ser uma aproximação do caixa 
operacional gerado no período, calculado com relativa facilidade, o que 
agrada aos analistas externos à empresa. Por outro lado, seria razoável 
o grau de aproximação proporcionada ou, dependendo do grau de 
distorções geradas, essas poderiam ser consideradas como aceitáveis?  
Uma aproximação que pode ser conveniente para um dado agente 
externo, pode não sê-lo sob o ponto de vista interno dos gestores, por 
direcionar todo o conjunto de atividades das empresas, o que pode 
gerar distorções na gestão das entidades. 

 

 Eastman (1997, p. 12-14 apud FREZATTI; AGUIAR, 2007, p. 13) diz que o 

Ebitda “é o indicador favorito dos analistas de mercado de capitais e é a mais popular 

medida de geração do fluxo de caixa entre os agentes de crédito”. 

 Segundo Martinez (2012, p. 15-17; tradução livre), “o propósito do Ebitda é obter 

uma imagem fiel do que a empresa está ganhando ou perdendo no núcleo de seu 

negócio”. 

O autor ainda relata que:  

 

O EBITDA tem a vantagem, portanto, de eliminar a distorção da 
estrutura financeira, o ambiente fiscal (através dos impostos) e dos 
gastos “fictícios” (amortizações). Dessa forma, permite obter uma ideia 
clara do rendimento operacional das empresas, e comparar de maneira 
mais adequada, bem ou mal, o que fazem diferentes empresas ou 
setores no âmbito puramente operacional. (Ibid.) 
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1.3.2. Cálculo  

 Em concordância com o que dizem vários autores pesquisados, o cálculo do 

Ebitda ou Lajida é de simples execução. Ele pode ser obtido, como citado 

anteriormente, a partir do lucro/prejuízo operacional ou do lucro/prejuízo líquido, 

constantes da demonstração de resultados do exercício. 

 Há vários anos as empresas veem divulgando e destacando em suas 

publicações de balanços, de maneira voluntária, o valor do Ebitda e sua margem 

(porcentagem sobre as receitas líquidas de venda).  

 A comparabilidade desse indicador entre empresas, muitas vezes, acabava 

prejudicada, pois elas adotavam componentes diferentes, de acordo com as 

características de cada uma delas. Por exemplo, a exclusão ou não de itens não 

recorrentes (redução de despesas pela revisão de processos, verbas indenizatórias por 

conta de redução de quadro de pessoal, etc.) computados na apuração do resultado 

operacional e consequentemente no lucro líquido do exercício. 

 Segundo Savytzky (2009 apud WERNKE; JUNGES; SCHLICKMANN, 2015, p. 

87-116), o Ebitda evidencia o quanto a empresa consegue gerar de caixa com suas 

atividades, uma vez que desconsidera o resultado financeiro, as despesas com 

depreciação e amortização e os impostos sobre o lucro. 

 Também Hoji (2010 apud WERNKE; JUNGES; SCHLICKMANN, 2015)  

 

conceitua o Ebitda como um indicador financeiro que mostra se os 
ativos operacionais estão gerando caixa. É considerado pelos analistas 
financeiros o melhor indicador de geração de caixa operacional, pois 
levam em conta em seu cálculo somente os resultados operacionais 
que afetam o caixa [...]. 

 

 Alcalde (2010, p. 37) escreve que: “muitos autores criticam o uso do EBITDA 

pelo fato de uma de suas maiores fragilidades estar na facilidade de manipulação de 

seu cálculo, o que abre assim margem para a pouca credibilidade com que o indicador 

deve ser observado”. 

 Com a intenção de padronizar a construção do Lajida, o governo federal 

publicou, no Diário Oficial de 5 de outubro de 2012, a Instrução CVM nº 527 de 4 de 

outubro de 2012, que estabelece as regras para seu cálculo. 

 Diz em seu artigo 3º. 

 

O cálculo do LAJIDA e do LAJIR, não pode excluir quaisquer itens não 
recorrentes, não operacionais ou de operações descontinuadas e será 
obtido da seguinte forma: 
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I. LAJIDA – resultado líquido do período, acrescido dos tributos sobre 
o lucro, das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras e 
das depreciações amortizações e exaustões; 

II. LAJIR – resultado líquido do período acrescido dos tributos sobre o 
lucro e das despesas financeiras líquidas das receitas financeiras. 
(BRASIL, 2012) 

 

 Ainda exige, em seus demais artigos, que deve ter como base os números 

apresentados nas demonstrações contábeis, de propósito geral, devendo ser 

acompanhada da conciliação dos valores constantes dessas mesmas demonstrações, 

não podem compor o cálculo valores que não constem das referidas demonstrações, e 

ainda entre outras exigências, a obrigatoriedade da verificação do cálculo por parte do 

auditor independente. 

 Entretanto, em seu artigo 4º, estabelece que  

 

a companhia possa optar em divulgar os valores do LAJIDA ou do 
LAJIR excluindo os resultados líquidos vinculados a operações 
descontinuadas, como especificado no Pronunciamento Técnico CPC 
31 – Ativo Não Circulante mantido para venda e Operação 
Descontinuada, e ajustada por outros itens que contribuam para a 
informação sobre o potencial de geração bruta de caixa. (Ibid.; grifo 
nosso) 

 

 A inclusão do artigo 4º, do ponto de vista técnico, foi uma medida importante 

para a execução do cálculo, pois itens não recorrentes, possivelmente, não irão ocorrer 

em períodos subsequentes, o que permite melhor avaliação do potencial de geração de 

caixa. 

 Os componentes e a forma de cálculo podem ter alguma variação dependendo 

de cada empresa. Assim, uma demonstração do cálculo pode ser vista no artigo escrito 

por Malvessi e Calil (2014, p. 86), representada no Quadro 6, que apresenta duas 

formas de cálculo: direta e indireta.  

Na forma direta, o cálculo é elaborado a partir da própria demonstração de 

resultados do exercício, na qual se demonstra o lucro operacional ou Ebit – Earnings 

Before, Interests, Taxes e somando-se a ele a depreciação e amortização, obtendo, 

desse modo, o Ebitda. A depreciação e a amortização são deduzidas (compõem a 

rubrica despesas operacionais) do lucro operacional, e como não representam saída de 

caixa, elas, então, retornam somadas ao lucro operacional. 

Já na forma indireta, o cálculo do Ebitda inicia-se pelo lucro líquido, adicionando 

a ele impostos incidentes sobre o próprio lucro, despesas e receitas financeiras, 

depreciação e amortização, despesas e receitas não ligadas a operação e outros 

valores incorridos que não representam caixa.  
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Quadro 6: Alternativas ao cálculo do Ebitda 

Direta

Receitas Liquidas Lucro Liquido

(-) CMV, CPV ou CSP (+) IR + CSLL

= Lucro Bruto (+) Despesas e Receitas Financeiras

(-) Despesas Operacionais (+) Despesas e Receitas Não Operacionais

= Lucro Operacional = EBIT (+) Depreciação e Amortização

(+) Depreciação e Amortização (+) Outras Despesas que Não representam

Caixa

= EBTIDA = EBTIDA

Formas

Indireta

 

Fonte: Malvessi e Calil (2014). 

 

 Essas duas formas de cálculo, direta ou indireta, refletem de maneira geral, a 

explicitação do cálculo na grande maioria das empresas, inclusive o que está previsto 

na legislação, conforme instrução CVM nº 527. 

No entanto, como a divulgação ainda é de caráter voluntário, empresas podem 

apresentar o cálculo ajustado as suas necessidades de análise de desempenho. Por 

exemplo, a Ambev S.A. publicou, em 2 de março de 2017, no jornal Valor Econômico, 

suas demonstrações financeiras de 2016, onde apresenta cálculo do Ebitda, ajustado 

por itens não recorrentes, uma vez que eles não ocorrerão em períodos seguintes, e 

assim, apresentar mais adequadamente a geração de caixa operacional. 

 

Tabela 1: Cálculo do Ebitda da Ambev S/A 

Reconciliação lucro liquido - EBITDA

R$ milhões 2.015 2.016

Lucro liquido - Ambev 12.423,8    12.546,6    

Participação dos não controladores 455,4        536,8        

Despesa com imposto de renda e contribuição social 3.634,2      315,0        

Lucro antes de impostos 16.513,4    13.398,4    

Participação nos resultados de coligadas e subsidiárias 3,1-            5,0            

Resultado financeiro liquido 2.268,2      3.702,0     

Itens não recorrentes 357,2        1.134,3-     

EBIT ajustado 19.135,7    15.971,1    

Depreciação e amortização - Total 3.074,1      3.512,0     

EBITDA ajustado 22.209,8    19.483,1     

Fonte: Jornal Valor Econômico. 
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 A empresa, explicita que o Ebitda ajustado e o Ebit são medidas utilizadas pela 

administração da companhia para medir seu desempenho e ainda adicionam que sua 

definição pode não ser comparável à de outras empresas. 

 Note-se, portanto, que o cálculo segue a orientação da resolução CVM nº 527, 

no entanto, foi ajustado pela inclusão de itens não recorrentes, pois entende-se que em 

uma análise de tendencial devem ser considerados. 

  

1.3.3. Prós e contras ao uso do Ebitda 

 O Ebitda é uma métrica utilizada para diferentes análises econômico-financeiras 

sobre a performance das empresas.  

Citado anteriormente, o Anexo A mostra que, no universo de 114 empresas que 

publicaram as demonstrações financeiras, relativas ao exercício de 2016, 91 são 

sociedades anônimas de capital aberto, 17 de capital fechado, quatro fundações e duas 

sociedades limitadas.  

Nessa amostra, verifica-se que 99 ou 87% das empresas divulgaram o Ebitda, 

enquanto 15 ou 13% das empresas não o fizeram. Das 15 que não divulgaram, sete 

são empresas de capital aberto, seis de capital fechado e duas fundações. 

 Assim, entende-se que a motivação para isso é informar os stakeholders de seu 

desempenho operacional no ano findo, seja quanto a resultados e/ou quanto à 

capacidade de gerar caixa, indicando ou não a compatibilidade de amortização da 

dívida existente e o pagamento de juros. Entre outras finalidades dessa métrica, e 

sendo esta positiva, maior será o poder de negociação junto a fornecedores e a 

instituições financeiras. 

 Aplicações empregadas para demonstrar a capacidade de assumir novas 

obrigações, para averiguar e analisar o desempenho operacional de business units, 

como base para a aplicação de múltiplos – resultado da multiplicação entre dois 

números, como, por exemplo, o Ebitda vezes um número de múltiplos obtido, no valor 

de mercado de empresas similares ou até de setores –, a utilização como indicador, no 

estabelecimento de covenants – cláusulas que exigem do tomador de empréstimos o 

cumprimento de metas que garantam a geração contínua de recursos financeiros 

referente às obrigações assumidas – foram experiências obtidas com sucesso. 

 No entanto, acadêmicos e profissionais são céticos quanto ao uso generalizado 

do Ebitda. Em 15 de junho de 2000, Stumpp et al. destacaram que:  

• a utilização do Ebitda e dos seus múltiplos como única referência para análise de 

fluxo de caixa pode gerar erros de interpretação; 
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• a melhor utilização do Ebitda se dá quando desmembrado em Ebit, separando 

depreciações e amortizações. De forma geral, quanto maior a participação 

percentual do Ebit dentro do Ebitda, mais forte é a correlação com o fluxo de 

caixa; 

• o Ebitda é mais efetivo para determinar o fluxo de caixa em circunstâncias 

extremas. Ele continua a ser uma ferramenta legítima para a análise de créditos 

(de companhias) com baixa nota, próximo da última linha de pontuação. 

Entretanto, seu uso é menos apropriado para analisar créditos classificados com 

nota mais alta e de investment grade, particularmente, situados da metade para o 

topo da pontuação; 

• o uso do Ebitda, para medição, é melhor quando as empresas analisadas 

possuem ativos com vida útil longa – não é apropriado para companhias cujos 

ativos têm vida curta ou indústrias que tenham muitas mudanças tecnológicas em 

andamento; 

• o Ebitda pode ser facilmente manipulado por meio de políticas contábeis 

agressivas relacionadas ao reconhecimento de receitas e despesas, amortizações 

de ativos e ajustes concomitantes a prazos de depreciação, ajustes excessivos na 

obtenção do Ebitda ajustado e na programação de certas vendas de ativos. 

As dez falhas críticas no uso do Ebitda são: 

1. não levar em consideração as alterações no capital de giro e superestima o fluxo 

de caixa nos períodos que o capital de giro aumenta; 

2. levar a uma medição enganosa de liquidez; 

3. não considerar o montante requerido para reinvestimentos – especialmente em 

empresas onde os ativos possuem uma vida útil de curto prazo; 

4. não dizer nada sobre a qualidade dos ganhos; 

5. o Ebitda e seus múltiplos serem inadequados como único parâmetro para 

aquisições; 

6. ignorar distinções na qualidade do fluxo de caixa resultante de diferentes políticas 

contábeis – nem todas as receitas são caixa; 

7. não ser uma unanimidade para as diferentes convenções contábeis ao redor do 

mundo; 

8. oferecer proteção limitada quando usado em cláusulas contratuais; 

9. distorcer a realidade; 

10. não ser adequado para a análise de muitas indústrias, já que não levam em 

consideração os atributos específicos de cada tipo de indústria. 
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 Malvessi e Calil (2014, p. 87) elencam diferentes vantagens e desvantagens do 

uso do Ebitda: 

Vantagens do uso do Ebitda  

1. cálculos: resposta rápida e simples sobre a geração bruta de caixa. Considera 

somente uma parte da Demonstração do Resultado;  

2. múltiplos: a simplicidade da conta proporciona cálculos fáceis e rápidos, servindo 

de base para a análise de vários tipos de múltiplos no mercado;  

3. comparação: possibilita análises entre empresas comparáveis. É utilizado como 

múltiplo de referência de geração bruta de caixa, visando apurar o valor de uma 

empresa;  

4. empréstimos e obrigações: indicador para a definição de crédito, no 

estabelecimento de covenants sobre os empréstimos, análise de risco financeiro e 

de níveis de alavancagem financeira.  

Desvantagens do Ebitda: 

1. alinhamento de interesses: é uma ferramenta de gestão que não alinha os 

interesses de acionistas e gestores de uma organização;  

2. falta de disciplina: instrumento que não faz uso de disciplina financeira nas 

operações;  

3. capital investido: despreza a necessidade e o uso do capital investido por 

acionistas e investidores no negócio. Em outras palavras: fazem-se os cálculos e 

chega-se a conclusões simples – como se os negócios e o aumento das 

atividades de uma empresa não necessitassem de mais capital;  

4. custo do Capital: ignora o custo do capital investido (WACC) para gerar o caixa 

bruto das atividades. Os pressupostos básicos adotados no uso do Ebitda são: o 

dinheiro do acionista não tem preço; e, da mesma maneira, bancos e investidores 

estariam dispostos a emprestar dinheiro à empresa com custo zero;  

5. encargos do IR: não considera os encargos correntes do IR - pressupõe-se que 

as empresas são imunes ao tributo (ou seja, não há tributação do lucro da 

operação e, portanto, ele não vai representar saída de caixa);  

6. indicador para bônus: não é apropriado para definir incentivos e remuneração 

variável para executivos e gestores. Ele desconsidera variáveis cruciais na 

composição das demonstrações financeiras; na prática, pode-se até distribuir 

parte do próprio capital através de bônus e dividendos – à revelia dos efeitos 

corrosivos para a riqueza do acionista. 

Brigham e Ehrhardt (2016, p. 50) relatam “Muitos analistas adicionam a 

depreciação ao Ebit para calcular o Ebitda [...] Uma vez que nem a depreciação e nem 
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a amortização são pagas em caixa, alguns analistas afirmam que o EBITDA é uma 

alternativa melhor da força financeira do que do lucro líquido”. 

Porém no parágrafo seguinte, ressaltam que “o EBITDA não é apropriado aos 

gerentes e analistas quanto o fluxo de caixa livre, por isso nos concentramos no fluxo 

de caixa livre ao invés do EBITDA”. 

King (2001, p. 35), em artigo publicado, aborda as mesmas vantagens e 

desvantagens já citadas anteriormente, e, além disso, é contundente quanto ao uso do 

Ebitda. O autor ainda afirma que: 

 

usar o Ebitda (earnings before interest, taxes, depreciation, and 
amortization) em análises financeiras, pode ser perigoso para o futuro de 
sua carreira. Ele é um dos conceitos mais imperfeitos a ser abraçado pela 
comunidade financeira. [...]. Você não pode sair ileso tomando decisões 
baseado em uma métrica enganosa como o Ebitda. Você somente 
tomará decisões ruins – decisões que afetarão negativamente sua 
carreira. (tradução livre) 

 

Trejo-Pech, Weldon, House e Gutierrez (2006 p. 19), em estudo sobre accruals,2 

fluxo de caixa livre e Ebitda para agronegócios, relatam: 

 

O Ebitda também é testado neste estudo como uma métrica com 
potencial para assemelhar-se a fluxos de caixa. Os resultados empíricos 
mostram a importância de ambos e o comportamento do Ebitda tem 
diferenças significativas em relação aos fluxos de caixa para o 
agronegócio. O Ebitda, na maioria dos casos, é enganoso. Na melhor das 
hipóteses, pode ser usado como um proxy do fluxo de caixa, apenas para 
aqueles agronegócios que se utilizam de práticas contábeis 
conservadoras. (tradução livre) 

 

Por outro lado, Silva Macedo, Machado, Murcia e Veras Machado (2012, p. 124) 

destacam a relevância das informações contábeis do Ebitda e FCO contidos na DFC, 

concluindo que: 

 

[...] O primeiro resultado interessante do estudo foi que o EBITDA pode, 

realmente, representar uma proxy adequada do FCO, visto que os dois 

possuem correlação de quase 85%, o que contraria os resultados de 

Braga e Marques (2001) e de Salotti e Yamamoto (2005). 

 

Além disso, observou-se, tanto na análise individual, quanto na incremental, que 

o Ebitda apresenta maior poder de explicação do comportamento do preço das ações 

do que o FCO, apesar de ambos se mostrarem significativos nas duas situações. Isso 

                                                           
2 “accrual” é todo aquele valor provindo dos lucros e que, no entanto, não se transforma em liquidez 
imediata. 
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fornece indícios de que, para o mercado de capitais no Brasil, a informação de Ebitda, 

proveniente do lucro, é mais relevante que o FCO, confirmando os resultados de 

Francis, Schipper e Vincent (2003), Kwon (2009).  

Florou e Chalevas (2010), Habib (2010) e Ebaid (2012) e contrariando, pelo 

menos parcialmente, os achados de Lustosa e Santos (2007) e de Erfurth e Toledo 

Filho (2010). 

Como observado nas pesquisas para a elaboração deste estudo, muitos autores 

corroboram as mesmas opiniões sobre as desvantagens para o uso do Ebitda, quando 

tomado como uma métrica para medir desempenho e fluxo de caixa. 

 Por outro lado, autores também corroboram quanto aos benefícios do seu uso, 

ainda que as vantagens do seu uso sejam em menor número do que as desvantagens. 

 Lima, Santana e Nossa (2004), Alcalde (2010), Malvessi e Calil (2014) e 

Wernke, Junges e Schlickmann (2015, p. 87-116) elencam como vantagens os 

seguintes aspectos: 

a) Facilidade para ser obtido, pois bastam alguns ajustes no demonstrativo de 

resultado contábil tradicionalmente publicado; 

b) Permite comparar empresas, do mesmo setor ou não, pois tenta excluir os efeitos 

das captações de recursos para a atividade mercantil e das decisões de caráter 

estritamente contábil (como critérios de depreciação, amortização ou exaustão 

utilizados). Com isso, uniformiza demonstrativos de resultado de contextos 

dispares e possibilita comparar a eficiência ou a produtividade de unidades 

distintas; 

c) Principalmente para analistas externos à empresa, o Ebitda pode ser um caminho 

mais curto para estimar a possível geração de caixa da empresa e compará-la ao 

seu endividamento, ou seja, mensurar o grau de comprometimento da geração de 

caixa com pagamentos a credores; 

d) No caso de empréstimos e obrigações, é útil como indicador para a definição de 

crédito, no estabelecimento de covenants (cláusulas contratuais que protegem os 

credores durante a vigência do contrato), sobre os empréstimos, na análise de 

risco financeiro e de níveis de alavancagem financeira; 

e) Múltiplos: a simplicidade do cálculo requerido proporciona resposta rápida para 

fundamentar a análise comparativa de vários tipos de múltiplos de mercado; 

f) Pode ser utilizado pelas empresas para estabelecer metas de desempenho para 

os administradores, bem como servir de base para pagamento de bônus a 

empregados. 
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Vasconcelos (2001 apud ALCALDE, 2010, p. 29) menciona que “o EBITDA 

informa o desempenho da empresa na atividade, assim como o grau de cobertura do 

resultado em relação às despesas financeiras e reporta o reflexo das estratégias de 

mercado adotadas”. 

Todos os questionamentos levantados ao uso do Ebitda, efetivamente, devem 

ser considerados, contudo, em determinadas situações, ele facilita a criação de 

cenários que permitem visualizar a situação econômico-financeira das empresas, seja 

dentro de um período em curso ou em períodos de curto, médio e longo prazos. 

Uma vez que, hoje, o Ebitda é regido por instrução da CVM e largamente 

difundido pelas empresas, o seu cálculo tornou-se relativamente fácil, pois tem como 

base a contabilidade, dando-lhe maior credibilidade, e assim, entende-se que pode ser 

usado, com maior segurança tanto na análise de performance, como para projetar o 

potencial de geração operacional de caixa. 

Se na demonstração do Ebitda se incluir o comprometimento da empresa com 

as verbas relacionadas a itens como investimento, inclusive, aquele para capital de 

giro, a amortização e o custo de dívidas, impostos e outras rubricas, estar-se-á 

preparando uma informação que indicará a geração de recursos e como estes recursos 

serão aplicados.   

 

1.4. Geração de caixa operacional – Ebitda ou Lajida como base de sua 

apuração 

 

 Como relatado neste trabalho, as divergências entre autores e profissionais da 

área financeira são bastante convergentes quanto às desvantagens ao uso do Ebitda, 

no entanto, isso não deve inibir o seu uso.  

 Considerando-se que o Ebitda possui credibilidade, uma vez que ele é produzido 

a partir da demonstração de resultados do exercício e tomando-se o resultado 

operacional, ali contido, e se a este, forem somadas as despesas e diminuídas as 

receitas que não representam entrada ou saída de caixa, ter-se-á uma métrica 

indicando o potencial das atividades operacionais da empresa em gerar caixa 

operacional. 

 Assim, pode-se dizer que o Ebitda reflete a capacidade de geração operacional 

de caixa, seja em períodos passados, em curso, bem como, para se trabalhar os 

planos estratégicos em períodos futuros da empresa, portanto, pode ser tratado como 

um proxi da geração de caixa operacional. 
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 Isso posto, e assumindo que a geração de caixa operacional represente as 

fontes de recursos próprios da empresa, e se a essa demonstração se agregar como e 

em que serão usados os recursos gerados, por exemplo, aplicação de recursos em 

investimentos, inclusive do capital de giro da operação, impostos, dividendos, juros e 

amortização de empréstimos, provisões e quanto da geração de recursos pode estar 

disponível para outras finalidades empresariais, pode-se entender que as divergências 

poderão ser atenuadas. 

 Como base para a construção do fluxo de caixa, ou cash flow, em inglês, a curto 

e longo prazos, pode ser a métrica Ebitda ou Lajida, o resultado operacional e o 

resultado líquido, uma vez que estão disponíveis na contabilidade e, dessa forma, 

quando a eles forem aplicados os ajustes devidos, tem-se o ponto de partida para obter 

a geração de caixa. 

 A expressão fluxo de caixa, por tudo que foi dito, pode apresentar conteúdos 

diferentes; a demonstração do fluxo de caixa, publicado nas demonstrações financeiras 

elaborada pelo método indireto, concilia o caixa com o lucro, o método direto espelha 

os recebimentos e pagamentos, o fluxo de caixa da Tesouraria destina-se a administrar 

os recursos financeiros no dia a dia e é a base para o método direto, o fluxo de caixa 

livre, para demonstrar o dinheiro do acionista, o fluxo de caixa descontado, projetado 

para avaliar empresas. Portanto, fluxo de caixa constitui-se numa denominação que 

apresenta diferentes informações para administradores e detentores de capital se 

apoiarem na gestão de suas empresas. 

 Abascal (2012, p. 121), quando menciona sobre o conceito de fluxo de caixa ou 

cash flow, diz que,  

 

o termo cash flow é um dos mais usados em finanças e o que mais gera 

confusão, pois se refere a conceitos que são ligeiramente diferentes. 

Por isso, é muito importante que quando o leitor ouvir a palavra cash 

flow pergunte como exatamente se calcula, para assim, poder melhor 

interpretá-lo. (Tradução livre) 

 

 Abascal ainda demonstra que o FCF é igual ao Ebitda menos capex e 

mais/menos a variação do NOF3 – em português: necessidade de capital operacional 

(ibid., p. 124). 

 Brigham e Ehrhardt (2016, p. 464) apresentam através das figuras 1 e 2 a 

construção do fluxo de caixa livre – FCL. Consideram a receita de vendas reduzida dos 

custos operacionais e impostos e menos investimento em capital operacional, cujo 

                                                           
3 Necesidades Operativas de Fondos, em espanhol, e Need of Funds for Operations em inglês. 
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resultado representa a origem de recursos. É importante salientar que foi aplicado o 

regime de competência de exercícios e não os recebimentos e pagamentos de caixa.  

Também apresentam o destino que pode ser dado aos recursos gerados, como 

pagamento do principal e juros após impostos referentes a empréstimos, compra de 

investimentos de curto prazo, dividendos e recompra de ações. 

 

 

Figura 1 – Fluxo de caixa livre: origens de recursos 

Fonte: Adaptado de Brigham e Ehrhardt (2016, p. 464). 
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Figura 2 – Fluxo de caixa livre: usos de recursos 

Fonte: Adaptado de Brigham e Ehrhardt (2016, p. 464). 

 

 Quando se pensa em avaliar empresas ou em calcular o retorno de 

investimentos, logo vem em mente que é preciso alguma ferramenta para medir e 

apreciar se a expectativa do investidor está dentro do esperado. 

 Dentre os modelos existentes para atender essa finalidade, o mais difundido e 

utilizado tem como base o fluxo de caixa descontado, que permite calcular o valor 

presente líquido ou a taxa interna de retorno, seja sobre resultados históricos ou 

futuros. 

 McKinsey et al. (2013, p. 136) expressam que “O modelo DCF empresarial 

determina o valor acionário de uma empresa como sendo o valor de suas operações (o 

valor empresarial disponível para todos os investidores) [...]”. 

 Monte, Araujo Neto e Rego (2009, p. 42) escrevem que: 

 

Sob a perspectiva do cálculo do valor da empresa pelo método do FCD, 
é fundamental conhecer o Fluxo de Caixa Operacional (FCO) da 
empresa. Marques (2004) define o FCO como importante indicador de 
geração de caixa do investimento, sinalizando a potencialidade de 
geração de valor que pode ser atribuível a cada ação, sendo obtido por 
meio da soma entre o lucro operacional líquido do Imposto de Renda e 
as despesas de caráter não desembolsáveis, como a amortização, 
exaustão e depreciação. 

 

 Entende-se, nesta afirmação, que o lucro operacional líquido está líquido das 

despesas e receitas financeiras. 

Fluxo de 
Caixa Livre

(FCL)

Pagamento de 
Principal

Compra de 
Investimentos 
de Curto Prazo

Recompra de 
Ações

Dividendos

Pagamento de 
Juros (após 
impostos)

 

Usos de 
Recursos 



43 
 

 Steiner (1979, p. 165-167 apud FREZATTI; AGUIAR, 2007) considera que o 

indicador de longo prazo, não se limitando a indicadores financeiros, passível de ser 

utilizado no processo de planejamento estratégico, deve levar em conta os seguintes 

quesitos: 

a. estar atrelado ao propósito da organização (missão e valores), contribuindo para 

que se mova para o direcionamento correto. Objetivos neutros, sem contribuições 

reais ou ainda conflitantes para tais elementos, são considerados inadequados; 

b. passível de ser mensurado durante certo espaço de tempo, sem o que se torna 

impossível avaliar de maneira objetiva se foi ou não atingido; 

c. factível no sentido de que será atingido, evitando objetivos não realistas e que só 

servem para desmotivar os gestores; 

d. aceitável pelas pessoas da organização, pois deverá ser implementado a partir da 

definição de responsabilidades; 

e. flexível no sentido de que pode ser modificado, caso alguma contingência 

apareça. Não significa que seja volátil, mas sim claro o suficiente para garantir 

direcionamento aos profissionais; 

f. motivador, já que são as pessoas que irão desenvolver suas atividades e 

proporcionar os resultados esperados. Dessa maneira, o grau de agressividade 

deve ser dosado para obter o nível de motivação que se deseja; 

g. passível de ser entendido em princípio, ao menos conceitualmente, é 

extremamente desejável que seja simples e deve ser entendido com poucas 

palavras; 

h. passível de comprometimento por quem irá desenvolver ações para que seja 

atingido. Em alguns casos, o comprometimento total sobre dado objetivo só é 

obtido quando dois ou mais gestores trabalham juntos por serem 

(individualmente) responsáveis parciais; 

i. a participação dos profissionais na sua definição é fundamental para que seja 

validado;  

j. consistência de relacionamento entre os diversos objetivos (nos vários níveis 

hierárquicos e na organização), já que cada área deve dispor de objetivos 

relacionados com aqueles hierarquicamente priorizados. 

Com o suporte dessa pesquisa, pode-se entender que os resultados: liquido, 

operacional ou Ebitda (Lajida), devidamente ajustados, tomados os seus valores da 

contabilidade e assim com grande grau de confiabilidade mostram a geração de caixa 

operacional da empresa ou por segmento de análise, sejam divisões, filiais, centros de 

resultado, etc. 
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Se, à geração de caixa operacional, incluir investimentos em ativo fixo, em 

capital de giro, impostos e a variação do longo prazo, tem-se o fluxo de caixa da 

empresa indicando se há recursos disponíveis para atender acionistas e credores. 

Portanto, a métrica geração de caixa operacional é uma ferramenta que atende 

à gestão, uma vez que os quesitos citados são plenamente aplicáveis na sua 

construção. Dessa forma, entende-se ser de grande utilidade para averiguar o 

desempenho histórico como também para projetar o futuro operacional das empresas.   
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2. METODOLOGIA 

 

 

O desenvolvimento deste trabalho teve como motivação a necessidade de a 

Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUC-SP, elaborar plano estratégico para adequar a situação financeira de forma a 

manter suas atividades operacionais. 

Da observação e da análise da condição financeira da Fundação, que possuía 

uma dívida bancária, em sua maior parte, vencível no curto prazo e sem condição de 

saldá-la, pois sua geração de recursos era insuficiente, optando, desse modo, para 

esta pesquisa, por uma metodologia que leve em conta as modalidades, quantitativa, 

qualitativa, estudo de caso único, e bibliográfica. 

 

2.1. Estudo de caso único 

 

 Para o desenvolvimento desta pesquisa científica, a estratégia adotada foi a 

opção por um estudo de caso, no qual a abordagem tem caráter quantitativo e 

qualitativo, pois, permite apurar e analisar os resultados, bem como se acredita que 

atenderá os objetivos da pesquisa, por ser um tipo de estudo de caso único. 

 Severino (2016, p. 128) esclarece que “o caso escolhido para a pesquisa deve 

ser significativo e bem representativo, de modo a ser apto a fundamentar uma 

generalização para situações análogas, autorizando inferências”. 

 O autor complementa que “os dados devem ser coletados e registrados com o 

necessário rigor e seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo”. 

 Por sua vez, Gil (2016, p.118) escreve que “A definição da unidade-caso 

depende dos propósitos da pesquisa. [...]. O estudo de caso único refere-se a um 

indivíduo, um grupo, uma organização, um fenômeno etc.”. 

 Yin (2015, p.54-56) escreve que:  

 

O estudo de caso único é um projeto apropriado sob várias 
circunstâncias, e cinco justificativas para o caso único – isto é, ter um 
caso crítico, peculiar, comum, revelador ou longitudinal – são dadas a 
seguir: [...].  
Assim a primeira justificativa para um caso único – selecionar um caso 
crítico – seria importante para sua teoria ou suas proposições teóricas... 
A teoria deve especificar um conjunto claro das circunstâncias no qual 
suas proposições são consideradas verdadeiras. O caso único pode ser 
usado, então, para determinar se as proposições são corretas ou se 
algum conjunto alternativo de explicações pode ser mais relevante. [...]. 
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Uma segunda justificativa para o caso único é quando ele representa 
um caso extremo ou peculiar, desviando-se das normas teóricas ou 
mesmo das ocorrências diárias. Tais casos podem ocorrer na psicologia 
clínica, na qual uma doença ou desordem pode oferecer uma 
oportunidade distinta que vale a pena documentar e analisar [...]. 
Inversamente, a terceira justificativa para o caso único é o caso comum. 
Aqui, o objetivo é captar as circunstâncias e as condições de uma 
situação cotidiana – novamente, por causa das lições que pode fornecer 
sobre os processos sociais relacionados a algum interesse teórico [...]. 
A quarta justificativa para o estudo de caso único é o caso revelador. 
Esta situação existe quando um pesquisador tem a oportunidade de 
observar e analisar um fenômeno previamente inacessível à 
investigação social [...]. 
A quinta justificativa para estudo de caso único é o caso longitudinal: o 
estudo de caso único em dois ou mais pontos diferentes do tempo. A 
teoria de interesse provavelmente especificaria como determinadas 
condições e seus processos subjacentes mudam com o tempo. Os 
intervalos de tempo desejados refletiriam, presumivelmente, os estágios 
antecipados em que as mudanças deveriam se revelar. Eles devem ter 
intervalos de tempo pré-especificados, como anteriormente e após 
eventos importantes, seguindo uma lógica “antes” e “depois”. De forma 
alternativa, eles não devem lidar com intervalos de tempo específicos, 
mas cobrir tendências ao longo de um extenso período de tempo, 
seguindo um curso desenvolvimentista de interesse [...]. 

 

A metodologia a ser utilizada será pela aplicação de modelo de geração de 

caixa, que contenha a geração de recursos financeiros e a que eles são destinados, 

aplicado a uma organização de prestação de serviços educacionais, denominada 

Fundação São Paulo, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

Pretende-se, neste estudo de caso, testar a teoria para a apuração de geração 

de caixa (Ebitda) e, ao mesmo tempo, revelar e pôr em prática a análise de como os 

recursos gerados podem ser estrategicamente melhor utilizados. 

Entende-se que este estudo de caso único se enquadra adequadamente na 

aplicação da teoria de estudo de caso, pois, além de testar a aplicação da métrica 

Ebitda ou Lajida, também é estruturado em três fases: a primeira fase envolve o 

levantamento de dados históricos do período de 2009 a 2013, e sua análise, a fim de 

entender o porquê da condição econômico-financeira difícil da Instituição. Na segunda 

fase, identificar, discutir e aprovar as premissas junto aos administradores e aplicar o 

modelo proposto, projetando as premissas para o período de 2014 a 2023; e, na 

terceira fase, apresentar a validade da aplicação do modelo proposto e dos resultados 

alcançados.  
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2.2. Coleta de dados 

 

 A entidade na qual está embasado este estudo de caso único é a Fundação São 

Paulo – Fundasp, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 

entidade filantrópica, exercendo suas atividades no terceiro setor, nas áreas da 

educação superior, saúde e assistência social. 

A documentação, pertencente à Fundação São Paulo, de onde serão coletados 

os dados, tem como base as demonstrações financeiras publicadas em jornais de 

grande circulação e documentos administrativos. 

 Em conjunto com a análise dos dados históricos, também serão utilizadas 

demonstrações internas projetadas para o médio e longo prazos, a fim de medir e 

avaliar a situação econômico-financeira da entidade, num determinado período, 

visando indicar que estratégias devem ser formuladas e implementadas para manter a 

continuidade de suas operações.  

 

2.3. Técnicas de análise 

 

 O desenvolvimento da análise dos dados dá-se através da técnica da 

observação gráfico-comportamental, que quando os dados são relacionados entre si, 

indicam os eventuais desequilíbrios econômico-financeiros das operações. 

A relação entre a geração de caixa operacional (Ebitda) e a receita proporciona 

a visualização da capacidade da entidade em gerar caixa, como proporção da receita; 

a geração de caixa em confronto com as obrigações financeiras revela se os recursos 

gerados são compatíveis ou não em relação à cobertura das obrigações; e a análise 

tendencial dos custos e receitas, entre outras, são técnicas que permitem avaliar a 

situação atual da entidade e de seu futuro. 

 Para a obtenção do diagnóstico, as seguintes etapas serão levadas em conta: 

avaliar a situação atual, identificar as medidas para correção de rumo e analisar seus 

impactos na estrutura econômico-financeira. 

 

2.3.1. Analise da geração de caixa operacional versus a dívida bancária 

 Assim, inicia-se a análise da situação atual estudando o comportamento de 

parâmetros de performance que permite, no seu conjunto, vislumbrar que estratégia 

deve ser seguida para tomar decisões. 

 O Gráfico 1, a seguir, relaciona a geração de caixa operacional anual com o 

nível de endividamento ao final de cada ano, da qual, abstrai-se que para a cobertura 
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do endividamento bancário seria necessário, em média, algo como três vezes a GCO, 

em relação à amortização da dívida, sem levar em conta as despesas financeiras, cuja 

taxa média de juros, era da ordem de 15% a 16% ao ano.   

 

Gráfico 1: Relação do GCO e dívida bancária no final do ano 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Por outro lado, o Gráfico 2 demonstra a dívida existente ao final de 2012, 

indicando em que ano se dá o vencimento. Destaca que a maior parte do saldo 

devedor deve ser amortizada no ano de 2013.   

 

Gráfico 2: Vencimento da dívida bancária 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 
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 Se a geração caixa operacional, para o ano de 2013, seguir a tendência 

observada no Gráfico 1, é evidente que a entidade não terá como amortizar a dívida. A 

situação ainda será pior, se for acrescentado o valor da despesa financeira a ser pago 

no ano.  

 Continuando com o estudo da performance dos resultados da Fundação São 

Paulo, nesse período, notou-se que a Taxa da GCO sobre a receita líquida total, 

Gráfico 3, sofreu em 2010 uma queda significativa da ordem 4,5% e permanecendo 

mais ou menos estável nos anos seguintes. 

 

Gráfico 3: Comportamento da taxa de GCO (Ebitda) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Tendo em vista que a situação financeira, até aqui verificada, se apresenta 

bastante difícil, a tomada de qualquer tipo de decisão dependerá do aprofundamento 

do estudo, o qual buscará identificar as causas que levaram a essa conjuntura. 

 

2.3.2. Comportamento da receita e do custo de pessoal 

 A espinha dorsal da operação da Fundasp compõe-se de duas variáveis 

principais: o alunado do lado da receita e o número de funcionários docentes e 

administrativos do lado do custo de pessoal. Assim, o comportamento dessas duas 

variáveis pode causar impacto positivo ou negativo na GCO (Ebitda). 

 Para facilitar o estudo do comportamento da variável número de alunos, 

construiu-se o Gráfico 4, para o período de 2009 a 2012, o qual indica claramente ter 

ocorrido uma diminuição do número de alunos, provocando, consequentemente queda 

da receita educacional líquida. 
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Gráfico 4: Número de alunos 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Por outro lado, na análise do Gráfico 5, constata-se que o número de 

funcionários teve um crescimento moderado ao longo do período, apesar da diminuição 

no número de alunos, promovendo aumento do custo de pessoal. 

 Esse comportamento permite concluir que, em termos reais, o custo de pessoal 

não sofreu nenhum ajuste visando a sua redução, ao contrário até aumentou, portanto, 

contrapondo-se à receita que diminuiu. 

 

Gráfico 5: Número de funcionários 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 
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33,81%, porém, o efeito da redução do número de alunos fez com que, em termos 

efetivos, o crescimento fosse de 22,30%. 

 

Tabela 2: Evolução de receitas e custos 

2.008    2.009    2.010    2.011   2.012    

Receita educacional liquida 1,0000 1,0579 1,0948 1,1530 1,2230

Numero de alunos 1,0000 0,9885 0,9818 0,9570 0,9140

Índice médio de preços 1,0000 1,0702 1,1151 1,2049 1,3381

Custo de pessoal 1,0000 1,0964 1,1863 1,2324 1,3048

Quadro de pessoal 1,0000 1,0495 1,0475 1,0629 1,0430

Índice médio do custo de pessoal 1,0000 1,0446 1,1325 1,1595 1,2510

CONSTRUÇÃO DE ÍNDICES PARA MEDIR A EVOLUÇÃO DE RECEITAS E CUSTOS

Índices de evolução
Componentes

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Ainda, na mesma tabela, o custo de pessoal em valores nominais cresceu 

25,10%, no entanto dado o aumento do quadro de pessoal, o custo aumentou 

efetivamente 30,48%. 

 Assim, enquanto a receita cresceu 22,30% no período, o custo cresceu 30,48%, 

o que claramente indica a perda da capacidade da operação em gerar caixa 

operacional e dessa forma honrar os compromissos assumidos, no seu todo ou em 

parte. 

 

2.3.3. Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

 Complementando o levantamento de dados para uma visão mais concludente da 

conjuntura, examinou-se o fluxo de caixa das atividades de financiamento, a 

movimentação da conta diferenças salariais a pagar e a aplicação de recursos em 

ativos fixos. 

 Na Tabela 3, observa-se que o pagamento de juros entre 2009 e 2012 esteve 

numa média de R$ 13 milhões/ano. 

 Também, na mesma tabela, mede-se o impacto anual no montante da dívida 

bancária, como em 2009, 2011 e 2012 quando houve redução da ordem de R$ 15,4 

milhões, R$ 10,2 milhões e R$ 6,4 milhões, respectivamente em cada ano. No entanto, 

no ano de 2010, ocorreu um acréscimo da dívida de R$ 17,3 milhões. 
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 O resultado dessa movimentação financeira, com exceção do ano de 2010, 

demonstra o quanto da GCO foi destinado para a cobertura de juros e à redução da 

dívida. 

 

Tabela 3: Fluxo de caixa das atividades de financiamento 

 

Descrição 2.009     2.010    2.011    2.012    

Juros pagos por empréstimos (13.326)  (13.065) (14.893) (10.541) 

Pagamentos de empréstimos (61.631)  (50.553) (63.963) (81.163) 

Captação de empréstimos 46.179   67.815   53.760   74.796  

Aumento/(redução) da dívida bancária (15.452)  17.262   (10.203) (6.367)   

Caixa líquido proveniente das atividades

  de financiamento (28.778)  4.197    (25.096) (16.908)  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas 

 

2.3.4. Diferenças salariais a pagar 

 No ano de 2010, o aumento da dívida bancária teve sua origem, em parte, pela 

decisão dos gestores da entidade por optar pelo pagamento de diferenças salariais, 

vide Tabela 4, no montante de R$ 32,1 milhões, oriundas, conforme nota explicativa do 

balanço, de que essas diferenças salariais se referem às parcelas que deveriam ter 

sido pagas a docentes e funcionários administrativos em períodos anteriores em função 

de dissídios coletivos não incorporados aos salários à época.  

 

Tabela 4: Diferenças salariais a pagar 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas 

 

 No ano de 2010, a Fundasp propôs um acordo para quitação das diferenças 

salariais relativas ao ano de 2005. A adesão ao acordo foi feita de forma individualizada 

e do total de docentes que constituíam o passivo foi de 76%, resultando, após a 

negociação, no pagamento a vista de R$ 30 milhões e apurando R$ 20 milhões como 

perdão da dívida (nota explicativa do balanço). 

Movimentação 2.009     2.010    2.011    2.012    

Saldo inicial 43.545   51.777   12.846   9.602    

Atualização da dívida 11.149   13.573   1.371    1.514    

Baixas (2.917)    (32.074) (3.700)   (374)      

Perdão de dívida -            (20.430) (915)      (28)       

Saldo final em cada ano 51.777   12.846   9.602    10.714  
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2.3.5 Investimento em ativo fixo 

 A escassez de recursos financeiros provenientes da queda na GCO e na 

prioridade para amortização das dívidas levou a Fundasp a retrair investimentos em 

sua mantida, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. 

 

Gráfico 6: Evolução dos investimentos em ativos fixos e depreciações 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 O Gráfico 6 reflete a política de investimentos da mantenedora na estrutura física 

da Universidade, estando aquém das necessidades de atualização da sua estrutura 

física e tecnológica, visto que o volume aplicado foi para repor a depreciação verificada 

no período, aproximadamente.  

 Ao término da análise da situação financeira da Fundasp, no período observado, 

infere-se que a geração de caixa operacional – Ebitda tende a diminuir, uma vez que a 

receita/número de alunos tem propensão a cair e em contrapartida o custo com pessoal 

tende a aumentar. 

 Constata-se, também, que a dívida bancária teve leve tendência de queda, além 

de significativa redução no valor das diferenças salariais provenientes das grandes 

dificuldades financeiras nos anos de 2004 e 2005, o que vem abrandar o impacto das 

despesas financeiras nos resultados.  

A não inversão de recursos na melhoria da infraestrutura física e tecnológica da 

Universidade pode ser um dos motivos da retração do alunado, quando essa 

infraestrutura é confrontada com a de outras entidades do setor. 
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3. ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

 O conjunto de dados pesquisados permite deduzir que para enfrentar a 

necessidade de recursos de forma a manter a operação da PUC-SP, exige que 

providências sejam tomadas de maneira a contornar essa situação. 

• aplicar o modelo para demonstrar a projeção dos dados, sua análise e seu 

acompanhamento a fim de medir o impacto das medidas tomadas; 

• fazer com que a GCO-Ebitda cresça de maneira mais acentuada; 

• negociar uma dilatação do prazo de amortização do financiamento bancário, pois 

este tem vencimento, em quase sua totalidade, no ano de 2013; 

• investir na infraestrutura da Mantida para sua atualização tecnológica. 

 

3.1. Aplicação do modelo de fluxo de caixa proposto 

 

 Dessa forma, o modelo de fluxo de caixa, utilizado neste estudo, é composto das 

partes, geração de caixa operacional ou Ebitda, portanto, aplicado o regime de 

competência e, a partir daí, aplicado o regime de caixa, considerando a previsão de 

pagamentos de maneira a apurar o superávit/(déficit) operacional, mais as 

movimentações de aplicações financeiras e de empréstimos financeiros. 

 O plano estratégico a ser trabalhado no modelo é o de atender as medidas 

explicitadas e, para tanto, as projeções financeiras da Instituição são baseadas nas 

seguintes premissas: 

1. as projeções estão representadas em moeda constante de 2013; 

2. adequação do quadro docente à demanda atual; 

3. adequação do quadro de funcionários à estrutura atual; 

4. expectativa de redução do número de alunos matriculados; 

5. alongamento da dívida e mais a captação adicional em dez anos, sendo um ano 

de carência e nove para a amortização, 

6. captação adicional para fazer frente aos pagamentos do décimo terceiro salário 

de 2013 e das verbas rescisórias; 

7. inclusão de verba para enquadramento na carreira; 

8. os valores previstos para o ano de 2013 foram baseados no respectivo 

orçamento, sendo este, ajustado pelos valores realizados até o quadrimestre do 

ano. 
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3.2. Fluxo de caixa projetado 

 

 A definição do período de 2013 a 2023, para a projeção do fluxo de caixa, levou 

em conta a necessidade de refletir a aplicação das premissas que impactam as 

receitas, custos e despesas de acordo com o ano em que são incorridas e ao 

reperfilamento ou alongamento da dívida com os bancos,  

Os resultados projetados, conforme Tabela 5, demonstram que se as premissas 

forem efetivamente aplicadas a possibilidade da insustentabilidade financeira ou a 

descontinuidade operacional da Fundação estará descartada. 
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Tabela 5: Fluxo de caixa projetado até 2023, ano de liquidação da dívida bancária 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas premissas acordadas. 

 

Isso pode ser constatado a partir da análise comportamental das métricas-chave 

de desempenho, ou KPIs – em inglês Key Performance Indicator – eleitas como sendo 

as mais adequadas para desenvolver a análise.  

 

3.2.1. Geração de caixa operacional – GCO 

 Tomando-se a geração de caixa operacional ou Ebitda projetada, conforme 

Tabela 5 e graficamente representada no Gráfico 7, verifica-se uma evolução 

Valores expressos em milhares de reais de 2013

Descrição

2013 

Previsto
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Premissas

Graduação-variação nº alunos 15.000    -1,0% -1,0% -1%

Pós-graduação-variação nº alunos 3.800      -1% -1% -1%

Lato Sensu-variação nº alunos 7.200      -1% -1% -1%

Receitas hospitalares 1% 1% 1%

Redução de Custo Direto+promoções  31.270

Aumento do custo direto hospitalar  2.500  2.500

Redução de Despesas com Pessoal  2.340  4.340  2.000

Serviços profissionais contratados  1.000 -      -      -      

Receitas Liquidas 418.923 415.683 412.483 409.324 409.324 409.324 409.324 409.324 409.324 409.324 409.324

Ensino 363.614 359.978 356.378 352.815 352.815 352.815 352.815 352.815 352.815 352.815 352.815

Prestação de Serviços Gerais 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464 7.464

Receitas Hospitalares 39.634 40.030 40.430 40.834 40.834 40.834 40.834 40.834 40.834 40.834 40.834

Outras Receitas 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211 8.211

Custos e Despesas Operacionais 399.684 368.342 367.508 366.227 367.417 368.282 368.582 368.882 368.932 369.207 369.657

Custo dos Serviços Prestados 223.588 194.818 197.318 197.318 197.318 197.318 197.318 197.318 197.318 197.318 197.318

Despesas com Pessoal 107.137 104.797 100.457 98.457 98.457 98.457 98.457 98.457 98.457 98.457 98.457

Serviços Profissionais Contratados 26.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178 25.178

Despesas Administrativas 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703 26.703

Provisões p/ Perdas e Contingencias 8.890 8.999 8.909 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820 8.820

Depreciações e Amortizações 7.189 7.847 8.943 9.751 10.941 11.806 12.106 12.406 12.456 12.731 13.181

Resultado Operacional 19.238 47.341 44.975 43.097 41.907 41.042 40.742 40.442 40.392 40.117 39.667

Depreciações e Amortizações e Provisões

  para Perdas e Contingências 16.079 16.846 17.853 18.572 19.762 20.627 20.927 21.227 21.277 21.552 22.002

Geração de caixa 35.317 64.187 62.828 61.668 61.668 61.668 61.668 61.668 61.668 61.668 61.668

 Geração de caixa % 8,4% 15,4% 15,2% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1% 15,1%

Receitas Financeiras diversas 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880 9.880

Despesas Financeiras diversas (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000) (9.000)

 Pagamento diferenças salarais (9.000) (2.000)

 Pagamento de ajuste de quadro (43.200) (5.400) (5.400)

 Verbas indenizatórias (5.000) (5.000)

 Pagamento de tributos parcelados (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000) (7.000)

 Pagamento de contigências judiciais (7.260) (7.260) (7.260)

Investimentos em Capital Circul.Operacional

Investimentos em Imobilizado (6.500) (8.030) (13.660) (11.320) (21.950) (17.500) (3.000) (3.000) (500) (2.750) (4.500)

Superavit/(Deficit) de Caixa Operacional (27.763) 23.377 23.387 44.228 33.598 38.048 52.548 52.548 55.048 52.798 51.048

Aplicações Financeiras 166 384 450 5.480 (36) 180

     Aplicações (2.822) (1.335) (1.310) (578) (36) (36)

     Resgates 2.988 1.719 1.761 6.058 216

     Receitas

 Superavit/(Deficit) antes de Emprestimos (27.597) 23.761 23.838 49.708 33.562 38.228 52.548 52.548 55.048 52.798 51.048

Contratação de Empréstimos 154.272

           Contratações Realizada até Set/13 80.735

           Novas contratações

               Para 13º e giro (Out/Dez 13) 30.337

               Para adequação do quadro de pessoal 43.200

Amortização de Emprestimos (114.944) (9.033) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651)

      Amortizações - divida atual (114.944) (9.033) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651) (13.651)

      Amortizações - novos

Despesas Financeiras com Empréstimos (9.730) (16.212) (15.036) (13.275) (11.515) (8.875) (7.261) (5.648) (4.034) (2.420) (807)

 Superavit/(Deficit) de Caixa 2.001 (1.484) (4.849) 22.781 8.396 15.702 31.636 33.250 37.363 36.727 36.591

PROJEÇÃO DA GERAÇÃO RECURSOS PROPRIOS, INVESTIMENTOS E NECESSIDADE DE RECURSOS DE TERCEIROS COM REPERFILAMENTO DA DÍVIDA
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significativa, em comparação ao período de 2009 a 2012, da capacidade de gerar 

caixa. 

 

Gráfico 7: GCO e a relação com o serviço da dívida bancária 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas premissas acordadas. 

 

 Ao mesmo tempo, pode-se visualizar, no mesmo gráfico, a redução da 

proporção de utilização da GCO para o pagamento do serviço da dívida bancária 

(amortização mais juros).  

 Ainda na Tabela 5, a taxa da GCO ou Ebitda, calculada sobre a receita líquida, 

mostra uma recuperação importante, pois cresce ao redor de 15% no período projetado 

contra a média de 10% no período de 2009 a 2012. Estima-se que, para esse tipo de 

atividade educacional, a taxa da GCO deve estar ao redor de 15% em relação às 

necessidades de investimento exigido pela conjuntara do setor. 

 Um segundo KPI a ser realçado é o superávit/(déficit) de caixa operacional, 

calculado pela diferença entre a GCO, e os pagamentos relacionados com a inversão 

de recursos em investimentos de capital fixo e de capital de giro e pagamento de 

impostos, quando for o caso, e outras destinações ligadas às atividades operacionais. 

 No caso especifico, a Fundação São Paulo, vem cumprindo com pagamentos de 

dívidas (“esqueletos”) originárias de grandes dificuldades financeiras ocorridas nos 

anos 1990 até 2005. 

 Portanto, no caso da Fundasp, a GCO tem sido utilizada, em grande parte, para 

a quitação de compromissos não relacionados com as atividades operacionais atuais. 



58 
 

 

3.2.2. Praticidade do modelo 

 Apesar da mescla de conceitos, consequência da existência de componentes 

operacionais e não operacionais, o superávit/(déficit) operacional calculado, e 

demonstrado na Tabela 5, indica a sobra ou falta de recursos financeiros, de tal sorte 

que os gestores poderão saber quanto e quando decidir por aplicações financeiras ou 

pela tomada de empréstimos. Nesse caso, a projeção para o ano de 2013, em 

andamento na ocasião deste estudo, resulta em um déficit de R$ 27.763 mil, tendo a 

entidade que ir ao mercado financeiro para captar os recursos necessários. 

 Para demonstrar a praticidade da aplicação do modelo, nos anos seguintes, pós 

2013, não foram assumidas contratações de empréstimos e tampouco a aplicação dos 

superávits gerados, com o intuito de visualizar que tipo de ação poderá ser tomada. 

Além do que, não se trata do caixa da Tesouraria e sim de uma ferramenta gerencial, 

mais fácil de ser obtida e entendida para o acompanhamento das operações atuais e 

futuras. 

 No entanto, para a previsão da necessidade de recursos em final de 2013, visto 

que esse ano é o ponto de partida para as projeções, lançou-se mão de informações 

da Tesouraria para medir o volume de recursos adicionais a ser contratado.  

Na tabela 6, a seguir, a previsão da Tesouraria para o superávit/(déficit) antes 

dos financiamentos, já considerando o desembolso das verbas rescisórias previstas, foi 

de um déficit de R$ 30,5 milhões. A soma algébrica do déficit com as contratações 

realizadas até o mês de setembro, com as amortizações previstas para o ano e a 

intenção de manter o saldo final de caixa em R$ 11,3 milhões, resulta na projeção de 

contratação adicional de empréstimos de R$ 73,5 milhões em relação ao fechamento 

do ano. 

 



59 
 

Tabela 6: Previsão da contratação de recursos para o final do ano de 2013 

Descrição Com Alongamento

Superávit/(Déficit) antes dos financiamentos

  considerado o desembolso de 43 milhões -verbas rescisórias (30.459)                  

Contratações efetuadas até Setembro 80.735                   

Amortizações (114.944)                

Despesas Financeiras (8.869)                    

Saldos

Inicial 11.288                   

Final (11.288)                  

Necessidade de Contratações até fim 2013 (73.537)                  

Necessidade de Contratação de Financiamentos  para o  período de Out/Dez COM 

alongamento da dívida prevista para final de  2013

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas premissas acordadas. 

 

 Com o estabelecimento da necessidade de contratações de empréstimos 

adicionais para o fechamento financeiro do ano, tornou-se possível estabelecer o saldo 

da dívida bancária a ser alongado ou reperfilado. 

 Na Tabela 7, o saldo projetado de R$ 131.891 mil, inclui as parcelas vincendas, 

em 2014, devidas ao BNDES no montante de R$ 9,0 milhões (Tabela 5), o qual não foi 

objeto do reperfilamento. 

 

Tabela 7: Projeção do saldo da dívida bancária para reperfilamento 

Descrição Saldo projetado

Saldo da dívida em  31/12/12 92.563                   

Contratações até setembro/13 80.735                   

Amortizações  ano 2013 114.944                 

Novas contratações 73.537                   

    Para 13º e giro 30.337                   

    Para adequação do quadro de pessoal 43.200                   

Saldo da dívida estimado para 31/12/2013 e a ser alongada a partir de 

2.013 131.891                 

Previsão da Dívida Bancária ao final de 2013

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas premissas acordadas. 
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 É importante salientar que o saldo da dívida, previsto para o final de 2013, inclui 

as contratações devido à necessidade do giro e para a adequação do quadro de 

pessoal. 

O reperfilamento proposto aos dois bancos financiadores compreende um prazo 

de dez anos, sendo um ano de carência e nove anos para a Fundação quitar a sua 

dívida. Assim, considerando essa proposta, foram efetuados os cálculos para estimar 

as amortizações e os juros a serem considerados no estudo. 

 A Tabela 5, nas linhas Amortização de Empréstimos e Despesas Financeiras 

com Empréstimos, abriga os valores estimados para essas duas rubricas. 

 Por outro lado, a expectativa gerencial da melhora financeira proveniente da 

aplicação das premissas estabelecidas traz uma melhora da geração de caixa 

operacional suficiente para o pagamento de despesas financeiras e amortizações, sem 

recorrer ao mercado financeiro para novas captações de recursos. A Tabela 8, a seguir 

permite visualizar essa projeção. 

 

Tabela 8: Posição estimada da dívida bancária após alongamento 

 

Anos Saldo Inicial Contratações Amortizações Saldo Final

2013 92.564 154.272 114.944 131.892

2014 131.892 9.033 122.859

2015 122.859 13.651 109.208

2016 109.208 13.651 95.557

2017 95.557 13.651 81.906

2018 81.906 13.651 68.255

2019 68.255 13.651 54.604

2020 54.604 13.651 40.953

2021 40.953 13.651 27.302

2022 27.302 13.651 13.651

2023 13.651 13.651  

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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3.3. As premissas projetadas versus sua realização 

 

 Para a conclusão das análises, confronta-se os resultados projetados com 

aqueles realizados no período de 2013 a 2016, três anos transcorridos do plano 

estratégico aprovado à época. 

 A análise da GCO dividida em duas partes: a operacional e a financeira. 

Entende-se que, dessa forma, o acompanhamento entre os resultados projetados e os 

realizados permite uma melhor compreensão dos impactos provenientes das decisões 

tomadas. 

 

3.3.1. Premissas operacionais 

 Os dois principais componentes que comandam as operações da Fundação, 

principalmente na prestação de serviços de ensino, são representados pelos alunos 

matriculados, pelo quadro de professores e pelo quadro de colaboradores que dão 

apoio para a realização do serviço. 

 O comportamento desses dois componentes pode provocar aumento ou 

diminuição da receita do ensino e no custo com pessoal. 

 O Gráfico 8, a seguir, demonstra como oscilou o número de matrículas. Por 

ocasião da elaboração do plano, a expectativa era de uma redução do alunado, no 

período de 2013 a 2016, de 800 alunos ou 3,2%, no entanto, para esse mesmo 

período, a perda de alunos foi bem superior ao previsto, redução de 3 mil alunos ou 

11,5%. Acredita-se que a derrocada da economia brasileira, no período 2015-2106, 

tenha sido a causa da queda superior à prevista.  

 

Gráfico 8: Evolução do número de alunos projetado e realizado 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 
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 No componente custo de pessoal, a variação do quadro de pessoal foi favorável 

à redução do custo, no entanto, não na proporção necessária à manutenção dos 

resultados. 

 O Gráfico 9, abaixo, expõe com clareza a efetiva evolução do quadro de pessoal 

versus aquela projetada. 

 Enquanto se estimava que o quadro de pessoal tivesse que ser reduzido em 

10% (300) ao longo do período de 2013 a 2016, na realidade a redução foi aquém do 

previsto, isto é, 5% (147). A diferença entre o projetado e o realizado pode ser 

observada pela distância entre os dois pontos, no ano de 2016. 

 

Gráfico 9: Evolução do quadro de pessoal projetado e realizado 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Os efeitos causados pelo comportamento dos dois elementos chave da 

operação da Instituição, acima relatados, estão retratados no Gráfico 10 e na Tabela 9, 

respectivamente a seguir, que de maneira objetiva mostram o desempenho em relação 

à capacidade de gerar caixa e ao nível alcançado da GCO projetada e a realizada. 

 Nesta análise, é preciso ressalvar que os valores comparados refletem certa 

distorção, pois aqueles projetados estão em moeda de 2013 e os realizados em moeda 

corrente. Mais adiante, o período realizado será comparado após ajustado para a 

moeda de 2013. 

 Em que pese a geração de caixa operacional realizada estar em moeda 

corrente, a comparação com a projetada indica que os anos de 2013 e 2015 ficaram 
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próximos e os anos de 2014 e 2016 apresentaram diferenças em torno de R$ 14 

milhões a menos mediante o confronto com as projeções.  

 

Gráfico 10: Evolução da geração de caixa operacional 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Isso também pode ser visto na Tabela 9, a seguir, que além de permitir constatar 

mais facilmente as diferenças, apresenta o detalhamento tanto dos números projetados 

como aqueles realizados. 

 Como importantes destaques responsáveis por afetarem o desempenho, pode-

se citar a relação do custo dos serviços prestados contra a receita líquida, que, em 

termos de média aritmética ponderada, calculada para o período, resultou em 49% no 

projetado e 52% no realizado, diferença esta que contribuiu para uma menor GCO ou 

Ebitda. Essa relação, também, impactou na mesma direção a margem de Ebitda ou 

geração de caixa operacional sobre a receita líquida. Com exceção do ano de 2013, os 

anos de 2014 a 2016, apresentavam uma previsão de 15% de margem enquanto o 

efetivamente realizado variou entre 10% a 13%. Outro destaque são as despesas de 

pessoal em que os valores realizados a partir de 2014 foram superiores a aqueles 

projetados. 
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Tabela 9: Comparação da GCO projetada e a realizada 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

3.3.2. Resultados operacionais em moeda de 2013 

 Para complementar a análise efetuada no item anterior, procedeu-se à 

construção de índices a serem usados para deflacionar os valores realizados no 

período de 2014 a 2016 e assim apresentá-los em moeda de 2013. Com isso, será 

possível averiguar o desempenho projetado, eliminando-se o efeito da inflação interna. 

 

Tabela 10: Deflatores para o período de 2014 a 2016 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado

Receita Liquida 418.923 406.170   415.683 441.664 412.483 452.999  409.324 462.497 

Ensino 363.614 352.274   359.978 367.089 356.378 373.914  352.815 382.942 

Receitas Hospitalares 39.634 38.537     40.030 49.191   40.430 49.927    40.834 52.107   

Outras Receitas 15.675 15.359     15.675 25.384   15.675 29.158    15.675 27.448   

Custos e Despesas Operacionais

Custo dos Serviços Prest. Ensino e Hospitalar 223.588 219.363   194.818 230.628 197.318 228.690  197.318 237.203 

Relação do CSP sobre a Receita liquida 53,4% 54,0% 46,9% 52,2% 47,8% 50,5% 48,2% 51,3%

Despesas com Pessoal 107.137 100.316   104.797 108.316 100.457 108.118  98.457 118.347 

Serviços Profissionais Contratados 26.178 27.710     25.178 28.712   25.178 29.357    25.178 31.801   

Despesas Administrativas 26.703 25.111     26.703 24.199   26.703 26.446    26.703 27.763   

Provisões p/ Perdas e Contingencias 8.890 5.454       8.999 8.224     8.909 (14.861)  8.820 9.579      

Depreciações e Amortizações 7.189 8.271       7.847 7.222     8.943 10.323    9.751 9.141      

Resultado Operacional 19.238 19.945     47.341 34.363   44.975 64.926    43.097 28.663   

Depreciações e Amortizações e Provisões

  para Perdas e Contingências 16.079 13.725     16.846 15.446   17.853 (4.538)     18.572 18.720   

Geração de caixa 35.317 33.670     64.187 49.809   62.828 60.388    61.668 47.383   

Geração de caixa s/ Receita liquida % 8% 8% 15% 11% 15% 13% 15% 10%

GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL ( EBITDA) PROJETADO versus REALIZADO

Descrição
2013 2014 2015 2016

2.013         2.014      2.015     2.016     

Indice de receita

Receita educacional liquida 1 1,0421 1,0614 1,0871

Numero de alunos 1 1,0007 0,9689 0,8834

Índice médio de preços ano 1 1,0413 1,0955 1,2305

Indice de custo de pessoal

Custo de pessoal 1 1,0603 1,0536 1,1122

Quadro de pessoal 1 0,9899 0,9622 0,9504

Índice médio custo de pessoal ano 1 1,0711 1,0949 1,1702

Indice de mercado medio ano

IGP-DI 1 1,0187 1,0717 1,1094

INPC 1 1,0307 1,0872 1,1224

IPCA 1 1,0315 1,0852 1,1188

Componentes

ÍNDICES PARA AJUSTE DOS VALORES DE 2.014 A 2.016,  EM MOEDA DE 2.013

Índices de evolução
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A construção dos deflatores explicitados na Tabela 10 partiu do pressuposto de 

que, no plano estratégico, os valores foram projetados em moeda constante de 2013, 

enquanto os valores realizados no período estão em moeda corrente em cada ano. 

Evidentemente, o método aplicado não visa obter resultados exatos, mas sim 

tornar os números realizados, em diferentes anos, comparáveis com aqueles que foram 

projetados, de maneira a se ter variações mais realistas. 

A metodologia estatística de números índices, aplicada no processo de cálculo 

dos índices, tomou como base o ano de 2013 e foi estruturado da seguinte maneira: 

• índice de receita – o índice médio de preços ano, usado para deflacionar a rubrica 

receita líquida – ensino, calcula-se dividindo o índice da receita educacional 

líquida realizada pelo índice do número de alunos; 

• índice de custo de pessoal – o índice médio de custo de pessoal ano, usado para 

deflacionar as rubricas custo dos serviços prestados e despesas com pessoal, 

calcula-se dividindo o índice custo de pessoal pelo índice quadro de pessoal; 

• índice de mercado médio ano – IPCA, escolhido por ser o intermediário entre o 

IGP-DI e o INPC e aplicado nas demais rubricas, exceto nas provisões para 

perdas e contingencias e depreciações e amortizações. 

Os índices de preços internos, usados para deflacionar a receita líquida, o custo 

de pessoal e a despesa com pessoal, para serem obtidos, tornou-se necessário excluir 

do cálculo a influência dos fatores estruturais, número de alunos e número de 

empregados, que compõem o valor das rubricas.    

Então, para a apuração dos valores deflacionados, dividiram-se os valores 

realizados, constantes da Tabela 9, pelos índices assinalados da Tabela 10, obtendo-

se os valores apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11: Comparação da GCO projetada e realizada, com os valores de 2014-2016 

deflacionados para a moeda de 2013 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Combinando os dados da Tabela 9 com os da Tabela 11, foram elaborados os 

gráficos 11 e 12. 

A análise do Gráfico 11, indica que, nos quatro anos demonstrados, tanto o 

custo do serviço prestado realizado como o realizado em moeda de 2013 superaram 

aquele que foi previsto, concluindo-se que a premissa de redução de custo, ainda que 

parcialmente aplicada, não era suficiente para provocar a redução pretendida. 

 

Gráfico 11: Participação do custo dos serviços prestados s/ a receita líquida 

42,0%

44,0%
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56,0%

2013 2014 2015 2016

Previsto Realizado Realizado em moeda de 2013

Relação do Custo dos Serviços Preatados sobre a Receita 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Projetado Real/Defl Projetado Real/Defl Projetado Real/Defl Projetado Real/Defl

Receita Liquida 418.923 406.170   415.683 424.813 412.483 414.196  409.324 382.307 

Ensino 363.614 352.274   359.978 352.518 356.378 341.320  352.815 311.199 

Receitas Hospitalares 39.634 38.537     40.030 47.687   40.430 46.007    40.834 46.574   

Outras Receitas 15.675 15.359     15.675 24.608   15.675 26.869    15.675 24.534   

Custos e Despesas Operacionais

Custo dos Serviços Prest. Ensino e Hospitalar 223.588 219.363   194.818 215.319 197.318 208.860  197.318 202.698 

Relação do CSP sobre a Receita liquida 53,4% 54,0% 46,9% 50,7% 47,8% 50,4% 48,2% 53,0%

Despesas com Pessoal 107.137 100.316   104.797 101.126 100.457 98.743    98.457 101.132 

Serviços Profissionais Contratados 26.178 27.710     25.178 27.834   25.178 27.052    25.178 28.424   

Despesas Administrativas 26.703 25.111     26.703 23.459   26.703 24.370    26.703 24.815   

Provisões p/ Perdas e Contingencias 8.890 5.454       8.999 8.224     8.909 (14.861)  8.820 9.579      

Depreciações e Amortizações 7.189 8.271       7.847 7.222     8.943 10.323    9.751 9.141      

Resultado Operacional 19.238 19.945     47.341 41.629   44.975 59.708    43.097 6.517      

Depreciações e Amortizações e Provisões

  para Perdas e Contingências 16.079 13.725     16.846 15.446   17.853 (4.538)     18.572 18.720   

Geração de caixa 35.317 33.670     64.187 57.075   62.828 55.170    61.668 25.237   

Geração de caixa s/ Receita liquida % 8% 8% 15% 13% 15% 13% 15% 7%

Descrição
2013 2014 2015 2016

GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL ( EBITDA) - VALORES REALIZADOS DE 2014/2016, DEFLACIONADOS EM MOEDA DE 2.013
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Outra rubrica que faz parte da premissa redução de custos, as despesas com 

pessoal, permanece mais ou menos constante ao longo do período (tabelas 9 e 10), 

revelando que tampouco foi objeto de ação buscando sua adequação.  

Por conseguinte, a soma desses dois elementos mostra o tamanho do impacto 

provocado na margem de geração de caixa operacional, demonstrando estar abaixo da 

margem de GCO planejada. O destaque cabe ao ano de 2016, aquele que teve em 

valores deflacionados a menor margem de CGO, praticamente a metade da apurada 

para os anos de 2014 e 2015. Essa posição pode ser confirmada pelo nível de redução 

do quadro de pessoal quando confrontado com o quadro planejado demonstrado no 

Gráfico 9: Evolução do quadro de pessoal projetado e realizado. 

 

Gráfico 12: Margem da GCO sobre a receita líquida 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Os investimentos incorporados ao ativo imobilizado da Fundação tiveram um 

comportamento irregular, conforme evidenciado no Gráfico 13 a seguir. 

 O valor investido nos anos de 2014 e 2015 ficou bem abaixo do planejado. No 

ano de 2016 o valor investido igualou-se entre o projetado e o realizado. No entanto, 

nesse ano, foi investido o montante de R$ 35 milhões na aquisição de imóvel, não 

constante do plano estratégico, e segundo nota explicativa número 19, do balanço 

publicado, se destina a atividades educacionais da Fundação. 
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Gráfico 13: Comparação do nível de investimentos realizados versus projetados 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

3.3.3. Premissas financeiras 

 A segunda parte do modelo de geração de caixa operacional (Tabela 12) trata 

do destino ou uso dado aos recursos gerados, mostrando como e em que esses 

recursos foram aplicados, seja nos valores projetados como os realizados. 

 As premissas financeiras assumidas por ocasião do planejamento foram: 

1. alongamento da dívida e mais a captação adicional em dez anos, sendo um ano 

de carência e nove para a amortização; 

2. captação adicional em relação aos pagamentos do décimo terceiro salário de 

2013 e das verbas rescisórias; 

3. pagamentos de tributos, investimentos e outros. 
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Tabela 12: Uso dos recursos da GCO/Ebitda – projetada versus realizada 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

Nessa segunda parte do modelo proposto, nos recursos gerados e apresentados 

na linha geração de caixa operacional, torna possível visualizar o comportamento dos 

componentes financeiros, aos quais foram aplicados os recursos. 

Para a comparação e a análise dos componentes financeiros projetados e os 

realizados, utilizaram-se os valores realizados constantes das demonstrações dos 

fluxos de caixa para os exercícios findos em cada ano, publicados nas demonstrações 

financeiras da fundação, vide Tabela 12, que indica inconsistências de classificação 

entre as rubricas apresentadas por ocasião de sua previsão e aquelas publicadas, a 

seguir explanadas: 

• receitas financeiras diversas – os valores realizados compõem-se de receitas 

financeiras diversas e aquelas oriundas das aplicações financeiras recebidas, as 

quais, no modelo, são tratadas separadamente; 

• despesas financeiras diversas – os valores foram classificados em contas 

diferentes; 

• pagamento de ajuste de quadro – os valores realizados estão registrados na 

conta verbas rescisórias; 

Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado Projetado Realizado

Geração de Caixa Operacional  35.317 33.670      64.187 49.809    62.828 60.388     61.668 47.383   

Receitas Financeiras Diversas  9.880 3.171        9.880 5.631      9.880 8.117       9.880 7.098      

Despesas Financeiras diversas (9.000) (1.981)      (9.000) (1.722)    (9.000) (1.622)     (9.000) (1.721)    

 Pagamento diferenças salarais  (29)            (9.000) (2)            (2.000) (14.893)  -          

 Pagamento de ajuste de quadro (43.200) -            (5.400) (5.400)

 Verbas indenizatórias (4.523)      (5.000) (11.465) (5.000) (10.005)  (4.263)    

 Pagamento de tributos parcelados (7.000) (7.000) (7.000) (7.000)

 Pagamento de contigências judiciais (7.260) (8.999)      (7.260) (9.634)    (7.260) (8.348)     (8.983)    

 Investimento em Capital Circul.Operacional

Investimentos em Imobilizado (6.500) (8.049)      (8.030) (6.380)    (13.660) (6.058)     (11.320) (46.801)  

Superavit/(Deficit) de Caixa Operacional (27.763) 13.260      23.377 26.237    23.387 27.579     44.228 (7.287)    

Aplicações Financeiras  166  384  450  5.480

     Aplicações (2.822) (1.335) (1.310) (578)

     Resgates  2.988  1.719  1.761  6.058

     Receitas

 Superavit/(Deficit) antes de Emprestimos (27.597) 13.260      23.761 26.237    23.838 27.579     49.708 (7.287)    

Contratação de Empréstimos  154.272 113.845    16.000    78.041     57.044   

       Contratações Realizada até Set/13  80.735 113.845   

       Novas contratações

           Para 13º e giro (Out/Dez 13)  30.337 16.000   78.041    57.044   

           Para adequação do quadro de pessoal  43.200 -            

Amortização de Emprestimos (114.944) (113.270) (9.033) (2.901)    (13.651) (79.793)  (13.651) (26.607)  

      Amortizações - divida atual (114.944) (113.270) (9.033) (2.901)    (13.651) (79.793)  (13.651) (26.607)  

      Amortizações - novos

Despesas Financeiras com Empréstimos (9.730) (10.019)    (16.212) (14.788) (15.036) (17.323)  (13.275) (16.726)  

 Superavit/(Deficit) de Caixa  2.001 3.816       (1.484) 24.548   (4.849) 8.504       22.781 6.424      

APLICAÇÃO DA GERAÇÃO DE CAIXA OPERACIONAL ( EBITDA) PROJETADA versus REALIZADA

Descrição
2013 2014 2015 2016
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• pagamentos de tributos parcelados e de contingencias judiciais – classificação de 

contas diferentemente daquela prevista. 

A Instituição opera com uma política de vencimento das mensalidades dentro do 

próprio mês, por conseguinte o capital circulante operacional não foi tratado, pois, 

conforme Tabela 13, a seguir, há um histórico CCO negativo, indicando que a operação 

está sendo financiada por fornecedores e salários e encargos a pagar. Saliente-se que 

a captação de empréstimos bancários, ao longo do tempo, tem sido para suprir 

pagamentos de dívidas com impostos e empregados originados nos anos 1990 até 

2005, já relatados anteriormente. 

 

Tabela 13: Evolução do capital circulante operacional 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

A dívida bancária, existente à época do planejamento, tinha seu vencimento em 

sua maior parte em 2013, e não havendo recursos para cumprir seu pagamento, o 

planejamento estratégico incluiu em suas metas renegociar a dívida com os bancos, 

pleiteando um reperfilamento ou alongamento para dez anos, sendo um ano de 

carência e nove para pagamento. A Instituição assumia o compromisso de não 

interromper o pagamento dos juros. 

Nesse quesito, a instituição logrou conseguir o alongamento da dívida, não como 

havia sido planejado, porém bastante satisfatório, pois o prazo negociado foi de oito 

anos, com carência de um ano (2014) e sete anos para pagamento, mantendo as 

mesmas clausulas das taxas de juros. 

O Gráfico 14, a seguir, demonstra como essa decisão devolveu ao caixa a 

capacidade em suprir os fluxos financeiros oriundos das atividades operacionais. 

 

Evolução do Capital Circulante Operacional

Descrição 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ativo Circulante Operacional

Contas a Receber 11.184   15.931   20.817  26.683  29.296  34.101 46.709  

Bolsas Restituiveis 17.497   10.639   6.234    2.688    6.299    12.602 15.185  

Estoques 889        1.116     1.223    915       1.277    1.719   1.604    

Adiantamentos aFuncionarios 1.410     1.544     1.504    1.486    1.497    1.499   1.325    

Despesas Antecipadas 211        617        1.186    757       770       648      862       

Soma 31.191   29.847   30.964  32.529  39.139  50.569 65.685  

Passivo Circulante Operacional

Fornecedores 4.241     4.738     5.195    5.496    7.914    8.367   11.487  

Salarios, Férias e Encargos Sociais a Pagar 32.026   33.273   34.521  36.983  40.308  38.249 40.506  

Mensalidades Antecipadas 6.826     7.007     11.225  12.474  12.684  12.615 12.796  

Soma 43.093   45.018   50.941  54.953  60.906  59.231 64.789  

     Capital Circulante Operacional (11.902)  (15.171) (19.977) (22.424) (21.767) (8.662)  896       



71 
 

Gráfico 14: Nível de amortização da dívida bancária antes e depois do alongamento 
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Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Como as premissas operacionais em grande parte não alcançaram os objetivos 

planejados, dentre eles, a receita, pois teve redução significativa do número de alunos 

em relação ao planejado, a geração de caixa operacional não atingiu a meta prevista 

no plano, já relatado anteriormente. 

 Além disso, a Instituição decidiu pelo pagamento das diferenças salariais 

remanescentes do ano de 2005. A Tabela 14 mostra sua movimentação até o ano de 

2015, quando foi liquidada a dívida. 

 

Tabela 14: Diferenças salariais a pagar 

Movimentação 2.013     2.014      2.015      2.016     

Saldos inicial 10.714     12.529      14.218     39             

Atualização da dívida 1.844       1.691        714           4

Baixas (29)            (2)               (14.893)    -                

Perdão de dívida -                -                

Saldo final em cada ano 12.529     14.218      39             43              

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Também vale salientar o pagamento de R$ 29,5 milhões em 2016, restando R$ 

5,5 milhões a pagar a partir de 2017, totalizando R$ 35 milhões, pelo investimento na 

aquisição de imóvel destinado as atividades educacionais, evento não previsto no 

plano.  
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 Em decorrência desses fatores, a contratação de novos empréstimos se tornou 

necessária por conta do resultado do plano no qual não se previa novas contratações. 

 

Tabela 15: Movimentação da conta empréstimos de curto/longo prazos 

Anos Saldo Inicial Contratações Amortizações Saldo Final

2013 92.563         113.845        (113.270)      93.138           

2014 93.138         16.000          (2.901)          106.237         

2015 106.237       78.041          (79.793)        104.485         

2016 104.485       57.044          (26.607)        134.922          

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 Assim, conforme Tabela 15, a Instituição voltou ao mercado financeiro para a 

captação de novos recursos destinados a manutenção do giro do negócio e a dar 

cobertura a operação de aquisição do imóvel citado. 

A partir de 2015, por conta da contratação de novos empréstimos, os 

financiadores incluíram nos contratos exigência de cumprimento de covenants – 

indicadores financeiros a ser atendidos pela Fundação, que até então não eram 

exigidos – constantes nas notas explicativas de balanço nº 10 em 2014, nº 12.3 em 

2015 e nº 13.3 em 2016:4 

• relação entre Ebitda e a receita líquida superior a 10% a partir do exercício de 

2014; e 

• relação entre dívida financeira líquida e Ebitda menor ou igual a 3,0, a partir do 

exercício de 2015. 

No plano estratégico, a meta da Taxa de GCO ou Ebitda a ser perseguida foi 

prevista em 15% para o período, superior a aquela estabelecida nos covenants, de 

10%. Embora as metas efetivamente atingidas no período de 2014 a 2016 não tenham 

atingido as previstas, elas atendem plenamente a condição contratual firmada com os 

bancos. 

A Tabela 16 apresenta o cálculo e os indicadores financeiros, que informam o 

pleno atendimento às condições contratuais firmadas, isto é, a relação entre o Ebitda e 

a receita líquida foi acima dos 10% exigidos, ou seja, 13,6%, 16,2% e 12,4% em 2014, 

2015 e 2016, respectivamente. Os coeficientes da relação endividamento versus Ebitda 

                                                           
4 Cabe destacar que os balanços se encontram disponíveis tanto no site da Fundação São Paulo – 
Fundasp, quanto no jornal Valor Econômico, ambos constantes nas referências bibliográficas desta 
pesquisa. 
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também ficaram abaixo da exigência do limite de três vezes o valor da Ebitda, 1,5 em 

2015 e 2,2 em 2016. 

 

Tabela 16: Indicadores financeiros a serem atendidos pela Fundação 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nas demonstrações financeiras publicadas. 

 

 A exigência do cumprimento desses covenants ou indicadores financeiros tem 

um papel importante, pois, impelem os administradores a manter o foco nas atividades 

operacionais da Fundação, uma vez que o nível de GCO/Ebitda é fundamental para 

atender, ao longo do tempo, as exigências estabelecidas. 

 

3.4. O resultado da análise 

 

A análise dos dados, empreendida neste capítulo, mostra a utilização e 

aplicação de modelo prático que tem como base o Ebitda, neste estudo, tratado como 

GCO – geração de caixa operacional, pois se entende que a apuração, histórica e/ou 

futura, não apresenta grandes obstáculos para sua obtenção. O modelo está 

estruturado em duas partes fundamentais, a geração de caixa e sua aplicação. A 

geração é obtida a partir do princípio contábil de regime de competência e a aplicação 

dessa geração a partir do regime de caixa.  

Destaque-se que este trabalho não objetiva conciliar a GCO com os saldos de 

caixa e o equivalente de caixa do balanço, mas medir a capacidade da Instituição em 

gerar recursos e planejar como e em que eles serão aplicados, apresentando aos 

administradores informações consideradas relevantes e seguras para o planejamento 

das atividades e o confronto com os resultados alcançados de tal maneira que possam 

verificar os acertos e desacertos de suas decisões.  

 A combinação dos regimes contábeis em um único modelo, desde que se leve 

em conta as diferenças conceituais, informa a capacidade de gerar recursos e de como 

eles podem ser usados no curto prazo e longo prazo. 

Descrição 2013 2014 2015 2016

Receita Liquida 301.379 317.408 336.657    352.274  367.089  373.914  382.942   

GCO - EBITDA 29.812   34.048   39.912      33.670    49.809    60.388    47.383     

Endividmento bancario 109.133 98.930   92.563      93.138    106.236  104.484  134.923   

Caixa e equivalentes de caixa 13.904   15.690   20.940      31.009    46.850    14.823    30.790     

Endividmento bancario liquido 95.229   83.240   71.623      62.129    59.386    89.661    104.133   

Relação entre o Ebitda e a Receita liquida 9,9% 10,7% 11,9% 9,6% 13,6% 16,2% 12,4%

Relação entre Endiviadmento liquido e o EBITDA 3,2         2,4         1,8            1,8          1,2          1,5          2,2           

Indicadores Financeiros - Covenants - a serem atendidos
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 Assim, a GCO ou Ebitda teve sua projeção baseada na demonstração de 

resultados, e a segunda parte, a financeira, na previsão de vencimento dos passivos 

constantes do balanço. Quanto aos valores realizados, estes foram extraídos das 

peças publicadas, demonstração de resultados do exercício e da demonstração do 

fluxo de caixa. 

 O confronto dos dados projetados com os realizados indica o nível alcançado no 

cumprimento das medidas planejadas (Quadro 7): 
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Quadro 7: Nível alcançado no cumprimento das metas planejadas 

Premissas Planejadas Realizadas 

As projeções estão representadas 

em moeda constante de 2013; 
Em moeda de 2013 

Em moeda de cada ano - 

2014 a 2016 

Adequação do quadro docente, 

administrativo e técnicos do 

hospital à demanda atual 

Trezentos em 2013/2014 
Cento e quarenta e sete 

em 2014/2016 

Expectativa de redução do número 

de alunos matriculados; 
Oitocentos no período Três mil no período 

Alongamento ou reperfilamento da 

dívida mais captação adicional em 

2013 

Um ano de carência e 9 

anos para amortização, 

totalizando 10 anos de 

reperfilamento, a partir de 

2014 

Um ano de carência e 

sete anos para 

amortização, totalizando 

oito anos de 

reperfilamento, a partir de 

2014. 

Captação adicional no 4º tri de 

2013 para fazer frente aos 

pagamentos do décimo terceiro 

salário e das verbas rescisórias 

para compor o reperfilamento. 

Captação de R$ 73,5 

milhões no 4º tri de 2013. 

Não previa novas 

contratações. 

Captação de R$ 74,1 

milhões no 4º tri de 2013, 

com novas contratações 

no período de 2014/2016. 

Geração de Caixa Operacional – 

GCO (Ebitda) no período de 2013 a 

2016 

Geração projetada R$ 

224,0 milhões 

Geração realizada R$ 

191,1 milhões 

Taxa da GCO (Ebitda) sobre a 

receita líquida período 2014/2016 
15% 

12% realizado e 11% no 

realizado deflacionado 

Investimentos em imobilizado no 

período de 2013 a 2016 

Valor previsto em R$ 39,5 

milhões 

Valor realizado em R$ 

67,3 milhões. Inclui 

aquisição de imóvel não 

planejada (R$ 35 milhões) 

Endividamento bancário ao final de 

2016 

Saldo previsto R$ 95,6 

milhões 

Saldo realizado R$ 134,9 

milhões 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 O planejamento elaborado em 2013 e o nível de realização alcançado estão 

resumidos no Quadro 7, mostrando que as medidas operacionais ficaram aquém do 

planejado e no caso do alongamento da dívida bancária, o resultado alcançado foi 

bastante satisfatório. No entanto, a posição de endividamento, ao final de 2016, ficou 

acima do planejado em razão de investimento, na aquisição de imóvel, não previsto no 
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plano, e do impacto negativo provocado pelas medidas operacionais realizadas terem 

ficado abaixo do previsto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Na atual sociedade, altamente consumista, a necessidade de novos bens e 

serviços é cada vez mais acentuada. Em decorrência disso, novos negócios são 

desenvolvidos e com tal complexidade que requerem a criação de empresas com 

estrutura, organização e sistemas de informações operacionais e financeiras 

claramente definidas, de maneira a extrair dos recursos aplicados no negócio, o 

máximo de eficiência e eficácia possíveis. 

Isso posto, os gestores precisam ter um conjunto de ferramentas para análise 

que os ajude a tomar decisões. Nesse conjunto, entende-se que a geração de caixa 

operacional – GCO ou Ebitda, como proposto neste estudo, não pode faltar, pois, no 

Brasil em períodos de alta inflação – anos 1970, 1980 e parte dos 1990 –, os gestores 

miravam com maior preocupação os ganhos ou perdas financeiros, enquanto que a 

partir de meados dos anos 1990 em diante, passaram a dar muito mais ênfase à 

atividade operacional. 

A pesquisa bibliográfica mostrou que acadêmicos e profissionais não estão 

totalmente convencidos da validade do uso do Ebitda como ferramenta de gestão. Há 

discordâncias sobre se ele pode ser tomado como fluxo de caixa. No entanto, alguns 

autores veem vantagens, entre elas a praticidade em ser obtido, seja com base em 

informações passadas ou futuras, com os quais concordamos, pois é preciso acreditar 

na veracidade dos números trabalhados por profissionais competentes e preparados, 

que tem à sua disposição sistemas contábeis que produzem informações confiáveis. A 

propósito disso, em 5 de outubro de 2012, o governo federal publicou a instrução CVM 

nº 527 que estabelece as regras para padronizar a construção do Lajida (Ebitda), 

dando-lhe maior credibilidade.  

A metodologia aplicada neste estudo de caso único deu-se através da utilização 

de modelo de fluxo de caixa composto de duas partes que propõe construir e 

apresentar, ao mesmo tempo, a Geração de Caixa Operacional e a Aplicação dos 

recursos gerados. 

Os dados foram coletados da documentação pertencente à Fundação São 

Paulo, entidade filantrópica, mantenedora da Pontifícia Universidade Católica de São 

Paulo e tem como base, as demonstrações financeiras publicadas em jornais de 

grande circulação e documentos administrativos. 

Através da técnica da observação gráfico-comportamental, os dados, quando 

relacionados entre si, indicam eventuais desequilíbrios das operações e da análise 
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tendencial dos custos e receitas, entre outras, permitem avaliar a situação atual em que 

a entidade se encontra. 

 Portanto, com essas técnicas de análise, as seguintes etapas foram 

consideradas: avaliar a situação atual, identificar as medidas para correção de rumo e 

analisar seus impactos. 

 A pesquisa realizada identificou que a Fundação São Paulo, em 2013, 

apresentava dificuldades para manter sua atividade operacional devido à redução da 

GCO cuja relação com a receita líquida caiu para 8% em comparação com a média de 

10% no período de 2009/2012, e à posição da dívida bancária cujo vencimento, em 

quase sua totalidade, ocorreria no ano de 2014. 

 Após a análise dos dados, a Fundasp elegeu as metas necessárias para sua 

recuperação e introduziu o modelo proposto de GCO para a projeção das variáveis 

componentes das metas, consistindo na revisão do nível de alunos matriculados, do 

quadro de pessoal e demais custos e na negociação do reperfilamento da dívida 

bancária. 

 Da projeção dessas variáveis resultou a recuperação da GCO, cuja relação com 

a receita líquida seria de 15% e o reperfilamento da dívida por dez anos, sendo o ano 

2014 tomado como carência, significando que a amortização iniciar-se-ia em 2015. 

 Transcorridos os anos de 2014 a 2016, pode-se verificar que o modelo cumpriu 

com seu papel. Foi possível, através dele, confrontar os resultados alcançados versus 

os projetados. 

Como as projeções foram feitas em moeda de 2013 e os resultados obtidos são 

apresentados em moeda de cada ano, foi necessário construir índices de inflação 

internos para deflacionar receitas, custos e despesas realizados nos anos de 2014 a 

2016, tornando os valores comparáveis em moeda de 2013. 

A análise comparativa permite concluir que as metas foram parcialmente 

alcançadas. A margem de GCO sobre a receita líquida realizada foi de 12% na média 

do período e a realizada deflacionada de 11%. Quanto à dívida bancária, a negociação 

com os bancos resultou em um reperfilamento ou alongamento da dívida para oito 

anos, sendo 2014 tomado como o ano de carência e sete anos para amortização. Com 

isso a Instituição recuperou sua capacidade de caixa para manter as atividades em 

condições operacionais. 

Portanto, este estudo mostra que as indagações sobre o Ebitda ser capaz de 

mensurar a capacidade de geração de caixa e esta de promover melhor entendimento 

e acompanhamento do desempenho e da aplicação dos planos estratégicos foram 

plenamente respondidas. 
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O estudo, também atende os objetivos explicitados, pois foi elaborado a partir 

das demonstrações contábeis da Fundação São Paulo, existentes à época da crise 

financeira, servindo como base para a construção do fluxo de caixa operacional a 

valores históricos e projetados e da mesma forma apresenta a geração de caixa ou 

Ebitda como um indicador que mede a capacidade de gerar recursos e, ao mesmo 

tempo, avaliar se são suficientes em relação às necessidades de continuidade da 

operação.    

Ressalta-se que se uma entidade produz um bem ou serviço ela terá que 

exercer atividades operacionais que gerem caixa, caso contrário, sem dinheiro, a 

manutenção da operação estará comprometida. 

Para dar maior abrangência de análise ao modelo, entende-se ser fundamental 

acrescentar a parte que trata das “saídas de caixa”, ou seja, a destinação a ser dada 

ou planejada aos recursos gerados na operação. 

Além disso, é possível perceber que este estudo de caso único pode ser 

aplicado integralmente em entidades semelhantes à natureza da Fundação São Paulo. 

Sua utilização em entidades de naturezas diferentes pode ser adaptada desde que 

novas pesquisas encontrem uma forma simples de calcular e projetar o capital 

circulante operacional, coerente com a facilidade apresentada na aplicação deste 

trabalho.  
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ANEXO A – Levantamento estatístico de empresas que publicaram as demonstrações 
financeiras do exercício 2016 
 
 

 
Continua na pagina seguinte.  

Em milhares de reais

Indireto Direto

1 Aché Laboratorios Farmaceuticos S.A. Medicamentos Fechada 2.686.268     823.200 30,6% 38.362 ,05 544.254 X

2 AES Tiete Energia S.A e Control Energia Aberta 1.561.348     802.700 51,4% 868.953 1,08 358.533 X

3 Aliansce Shopping Centers S.A. Shopping Centers Aberta 487.551        351.595 72,1% 1.404.990 4,00 (9.869) X

4 Allainz Saúde S.A. Saude Fechada 443.728        N/C #VALOR! (35.413) #VALOR! (16.225) X

5 Alpargatas S.A. Calçados Aberta 4.054.404     595.800 14,7% 90.556 ,15 358.473 X

6 Alupar Investimentos S.A. Enegia Aberta 1.553.811     1.329.500 85,6% 3.633.378 2,73 689.725 X

7 Ambev S.A. Bebidas Aberta 45.602.600   19.483.100 42,7% (2.367.100) (,12) 13.083.400 X

8 Amil Assistencia Medica Internacional S.A. Saude Fechada 16.765.197   N/C #VALOR! 543.822 #VALOR! (318.201) X

9 Anaconda Industrial e Agrcola de Cereais S.A.  Alimentos Fechada 656.009        170.910 26,1% (169.956) (,99) 131.070 X

10 Arezzo Industria e Comercio S.A. Calçados Aberta 1.239.110     177.141 14,3% (136.795) (,77) 116.149 X

11 Arteris S.A. - Infraest. Cc Infra/Conces Fechada 4.052.399     1.748.669 43,2% 4.405.365 2,52 259.570 X

12 BM&FBOVESPA S.A. Serviços Finan Aberta 2.320.781     N/C #VALOR! (9.383.949) #VALOR! 11.446.064 X

13 Brasil Pharma S.A. Medicamentos Aberta 1.464.433     (466.811) -31,9% 568.663 (1,22) (634.341) X

14 Brasil Kirin Holding S.A. Bebidas Fechada 3.706.119     N/C #VALOR! 2.194.171 #VALOR! 271.389 X

15 BRF S.A. Proteina animal Aberta 33.732.866   3.705.000 11,0% 11.141.000 3,01 (367.339) X

16 Brmalls Prticipações S.A. Shopping Centers Aberta 1.286.382     981.509 76,3% 4.118.404 4,20 215.416 X

17 BR Properties S.A. Imov Comerc Aberta 465.681        366.002 78,6% 2.395.557 6,55 30.579 X

18 CCP Cyrela Commercial S.A.    Imov Comerc Aberta 421.251        284.700 67,6% 2.048.640 7,20 14.360 X

19 CCR S.A.          Conces/Infra Aberta 9.996.067     5.371.352 53,7% 13.365.287 2,49 1.637.447 X

20 CESP - Companhia Energética de São Paulo Energia Aberta 1.668.590     585.773 35,1% 64.365 ,11 305.095 X

21 CETIP S.A. Mercados Organizados Serv Financ Aberta 1.286.847     912.300 70,9% (116.702) (,13) 572.628 X

22 Claro Telecom Patarticipações S.A. Telecomunic Aberta 32.478.959   9.156.200 28,2% 527.207 ,06 (1.678.437) X

23 Companhia Brasileira de Distribuição  GPA Varejo Aberta 41.454.000   1.618.000 3,9% 757.000 ,47 (1.076.000) X

24 Companhia de Locação das Americas Locação veiculos Aberta 754.714        249.186 33,0% 627.948 2,52 28.907 X

25 Prodesp Serv dados fechada/mista 842.692        126.255 15,0% (263.227) (2,08) 60.412 X

26 Companhia Paulista de Força e Luz Energia Aberta 7.555.155     873.130 11,6% 3.349.025 3,84 255.329 X

27 Companhia Riogran de Saneam - CORSAN Saneamento Aberta 2.361.576     316.130 13,4% 452.203 1,43 207.872 X

28 Concession do Aerop Internac de Guarulhos S.A. Aeroporto SPE 1.781.267     978.900 55,0% 16.488.235 16,84 (1.068.430) X

29 Concessionaria Auto Raposo Tavares S.A. Rodovias Aberto 406.449        164.867 40,6% 1.617.204 9,81 (142.610) X

30 Contax Participações S.A. e Control Contact center Aberta 2.042.605     226.300 11,1% 1.102.112 4,87 (226.778) X

31 CPFL Energia S.A. Energia Aberta 19.112.089   4.125.766 21,6% 16.931.434 4,10 879.057 X

32 CPFL Energias Renováveis S.A. Energia Aberta 1.646.588     993.100 60,3% 5.413.860 5,45 (143.706) X

33 CTEEP - Cia de Transmissão de E. E. Paulista Enegia Aberta 7.789.240     901.100 11,6% 669.788 ,74 4.949.334 X

34 CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A. Turismo Aberta 1.063.929     526.100 49,4% 237.503 ,45 197.209 X

35 EcoRodovias Infraest.e Logistica S.A. Conces/Infra Aberta 2.828.996     1.520.200 53,7% 4.271.700 2,81 (949.134) X

36 EDP - Energias do Brasil S.A. Energia Aberta 9.364.772     2.297.804 24,5% 3.553.346 1,55 830.955 X

37 Eldorado Brasil Celulose S/A Celulose Aberta 2.962.316     1.585.000 53,5% 7.860.964 4,96 288.387 X

38 Elektro Redes S.A.    Distrib EE Energia Aberta 4.754.980     770.600 16,2% 1.670.687 2,17 351.688 X

39 Embraer S.A. Ind aviação Aberta 21.435.696   2.844.200 13,3% 2.421.263 ,85 591.811 x

40 Energia S.A. Energia Aberta 11.810.695   2.051.600 17,4% 4.960.767 2,42 195.786 X

41 Estacio Participações S.A. Educação Aberta 3.184.505     N/C #VALOR! 618.524 #VALOR! 368.102 X

42 Eternit S.A. Laminados Aberta 827.275        78.784 9,5% 84.267 1,07 (37.682) X

43 Eucatex S.A. Industria e Comercio Laminados Aberta 1.144.500     185.800 16,2% 332.143 1,79 33.510 X

44 Eurofarma Laboratorios S.A. Medicamenos Fechada 2.795.742     612.900 21,9% 188.966 ,31 351.112 X

45 EZ TEC Emprend Particip. S.A. e Controladas Empreen Imob Aberta 572.227        N/C #VALOR! (210.390) #VALOR! 232.282 X

46 Fertilazantes Heringer S.A. Fertilizantes Aberta 5.194.970     249.578 4,8% 1.177.424 4,72 43.190 X

47 Fleury S.A. Saude Aberta 2.096.113     483.100 23,0% 425.211 ,88 228.749 X

48 Frigol S.A. Proteina animal Fechada 1.228.804     75.878 6,2% 136.099 1,79 16.592 X

49 Fundação Antonio Prudente Saude 1.299.055     286.000 22,0% (347.538) (1,22) 390.479 X

50 Fundação Educacional Inaciana"Pe.S. Medeiros" Educacional 142.277        N/C #VALOR! (699.887) #VALOR! 75.491 X

51 Fundação São Paulo Educacional 462.497        47.382 10,2% 86.996 1,84 3.257 X

52 Fundação Zerbini Saude 287.964        N/C #VALOR! (13.370) #VALOR! 11.117 X

53 General Shopping Brasil S.A. Shopping Centers Aberta 259.227        183.577 70,8% 1.143.270 6,23 183.379 X

54 Gerdau S.A Metalurgica Aberta 37.651.667   4.049.000 10,8% 14.495.439 3,58 (2.885.929) X

55 Gol Linhas Aereas Inteligentes S.A. Aviação Aberta 9.867.335     N/C #VALOR! 5.385.780 #VALOR! 1.102.364 X

56 Guararapes Confecções S.A. Textil/Confec Aberta 5.921.650     723.423 12,2% 1.006.588 1,39 317.551 X

ANEXO Nº 1   - LEVANTAMENTO ESTATISTICO DE EMPRESAS QUE PUBLICARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO 2.016, NO JORNAL VALOR ECONOMICO  

Atuação Tipo EBITDA Margem
 Receita 

Líquida 

Empresas

 Demonstração 

do FCx - Método Nº
 Dívida 

Líquida 

 Grau de 

Alavanca

gem 

 Resultado 

do 

Exercício 



 
 

 

Em milhares de reais

Indireto Direto

57 Hypermarcas S.A. Medicamentos Aberta 3.288.747     1.133.100 34,5% (487.850) (,43) 1.174.574 X

58 Iguatemi Empresa de Shopping Centers S.A. Shopping Centers Aberta 668.147        521.296 78,0% 1.683.130 3,23 164.195 X

59 Inbrands S/A Adm Marcas Aberta 826.595        94.202 11,4% 502.011 5,33 (96.635) X

60 Inframerica Conces Aeroporto de Brasilia S.A. Concessonaria Fechada 332.630        153.128 46,0% 950.305 6,21 (269.178) X

61 Invest e Particip em Infraestrutura - INVEPAR Infra/Conces Aberta A 3.470.595     1.816.800 52,3% 20.716.017 11,40 (222.545) X

62 Iochpe - Maxion S.A. Metalurgica Aberta 6.816.454     796.225 11,7% 2.628.486 3,30 89.130 X

63 JBS S.A. Proteina animal Aberta 170.380.526 11.286.900 6,6% 46.904.792 4,16 707.498 X

64 JSL S.A.      (Serv logistica) Serv logistica Aberta 6.739.417     1.060.900 15,7% 4.706.300 4,44 (183.174) X

65 Kepler WeberS.A. Sist. Armaz e Conserv Sist e  Armaz Aberta 475.298        (23.329) -4,9% (60.371) 2,59 (22.124) X

66 Klabin S.A. Celulose Aberta 7.090.798     2.288.000 32,3% 12.004.524 5,25 2.481.946 X

67 Kroton Educacional S.A. Educacional Aberta 5.244.718     2.300.300 43,9% (799.980) (,35) 1.864.635 X

68 Leaseplan Arrendamento Mercantil S.A. Gestão de frotas Fechada 177.660        129.074 72,7% 203.896 1,58 19.673 X

69 Lojas Americanas S.A. Varejo Aberta 18.103.512   2.808.300 15,5% 5.196.400 1,85 27.828 X

70 Lojas Renner S.A. Varejo Aberta 6.451.578     1.339.100 20,8% 909.021 ,68 625.058 X

71 Magazine Luiza S.A. Varejo Aberta 9.508.745     714.600 7,5% 430.570 ,60 86.565 X

72 Mahle Metal Leve S.A. Metalurgica Aberta 2.236.007     326.700 14,6% 183.280 ,56 4.149 X

73 Marfrig Global Foods S.A. Proteina animal Aberta 19.333.453   1.600.000 8,3% 5.870.909 3,67 (632.767) X

74 Marisa Lojas S.A. Varejo/Atacado Aberta 2.852.785     180.735 6,3% 403.427 2,23 (88.006) X

75 M&G Fibras Holding S.A.       Fibras Fechada 356.132        10.000 2,8% 76.853 7,69 (10.914) X

76 M&G Poliéster S.A. Fibras Fechada 1.675.653     154.800 9,2% 182.492 1,18 41.809 X

77 Multiplan Empreendimentos Imobliarios S.A. Imov Comerc Aberta 1.109.950     810.800 73,0% 2.414.921 2,98 311.802 X

78 Natura Cosmeticos S.A. Hig pessoal Aberta 7.912.464     1.343.600 17,0% 2.090.942 1,56 308.238 X

79 Neoenergia S.A. Energia Aberta 14.839.729   2.762.115 18,6% 9.885.000 3,58 437.458 X

80 Notre Dame Intermédica Saude S.A. Saude Fechada 4.094.369     N/C #VALOR! (386.117) #VALOR! 255.897 X

81 OI S.A. (em recuper judicial) Telecomunic Aberta 25.996.423   6.377.000 24,5% 40.342.000 6,33 (7.121.116) X

82 OMINT - Serviços de Saude Ltda Saude Ltda 1.245.001     N/C #VALOR! (192.166) #VALOR! 60.820 x

83 Ouro Fino Saude Animal Particpações S.A. Medic animal Aberta 456.587        44.400 9,7% 264.600 5,96 (5.351) X

84 Pacaembu Empreend e Construções Ltda. Construção Ltda 556.288        85.500 15,4% (149.860) (1,75) 91.699 X

85 Paranapanema S/A Minerios Aberta 4.586.455     340.764 7,4% 1.706.316 5,01 (373.168) X

86 Petroleo Brasileiro S/A Petroleo e gas Aberta 282.589.000 88.693.000 31,4% 313.325.000 3,53 (13.045.000) X

87 Profarma Distrib de Prod Farmaceuticos S.A. Varejo Aberta 4.084.669     123.900 3,0% 403.201 3,25 (48.963) X

88 QGEP Participações S.A. Petroleo e gas Aberta 476.454        188.300 39,5% (1.135.623) (6,03) 152.898 X

89 Qualicorp S.A. e Controladas Adm beneficios Aberta 1.964.404     789.100 40,2% 121.254 ,15 420.577 X

90 Renova Energia S.A. Energia Aberta 483.137        45.268 9,4% 2.773.096 61,26 (1.101.471) X

91 SABESP - Cia de Saneam Basico do ESP Saneamento Aberta 14.098.208   4.571.500 32,4% 10.077.922 2,20 2.947.098 X

92 SANEPAR - Cia de Saneamento do Paraná Saneamento Aberta  MISTA 3.477.525     1.170.977 33,7% 2.073.800 1,77 626.847 X

93 Santos Brasil Participações S.A. e Controladas Portos Aberta 834.101        146.600 17,6% 37.277 ,25 (19.910) X

94 Sapore S.A. Serv/Venda Alim Fechada 1.487.696     111.350 7,5% 42.046 ,38 32.336 X

95 Ser Educacional S.A. Educação Aberta 1.125.380     354.100 31,5% (50.795) (,14) 230.448 X

96 Somos Educação S.A. Educação Aberta 1.869.054     462.900 24,8% 1.026.061 2,22 (74.487) X

97 Sonda Supermercados Export e Import S.A. Varejo Fechada 2.977.021     N/C #VALOR! (11.871) #VALOR! 123.614 X

98 Suzano Papel e Celulose S.A. Celulose Aberta 9.882.313     3.906.000 39,5% 10.318.467 2,64 1.691.998 X

99 Tegma Gestão Logistica S.A. Adm logistica Aberta 923.891        86.776 9,4% 98.719 1,14 13.826 X

100 Telecomunicações Brasileiras S.A. - Telebras Telecomunic Aberta  Mista 56.054          (140.867) -251,3% (33.221) ,24 (270.883) X

101 Telefonica Brasil S.A. Telecomunic Aberta 42.508.459   14.022.400 33,0% 4.090.590 ,29 4.085.242 X

102 Tim Participações S.A. Telecomunic Aberta 15.617.413   5.230.000 33,5% 1.111.643 ,21 750.427 X

103 Totvs S.A. Software Aberta 2.183.786     358.728 16,4% 352.466 ,98 152.269 X

104 T4F Entretenimento S.A. Eventos Aberta 792.454        64.600 8,2% (93.927) (1,45) 26.025 X

105 TPI-Triunfo Participações e Investimentos S.A. Transportes Aberta 1.543.003     N/C #VALOR! 2.952.640 #VALOR! (318.608) X

106 Transmissora Aliança de Energia Eletrica S.A. Energia Aberta 1.391.074     1.374.547 98,8% 2.969.013 2,16 862.066 X

107 Transport Bras Gasoduto Bolivia-Brasil S.A. Transportes Sistema Petro 1.476.000     1.234.000 83,6% (446.000) (,36) 847.000 X

108 Ultrapar Participações S.A. Distrib gas Aberta 77.352.955   4.217.000 5,5% 5.666.565 1,34 1.561.585 X

109 Unidas S.A. Locação veiculos Aberta 1.278.609     380.500 29,8% 1.097.092 2,88 46.869 X

110 Vale S.A. Minerios Aberta 94.633.000   40.906.000 43,2% 81.673.000 2,00 13.296.000 X

111 Via Varejo S.A.  Varejo Aberta 19.819.000   N/C (91.000) #VALOR! (95.000) X

112 Votorantim S.A. Diversos Fechada 26.738.000   4.285.000 16,0% 14.712.000 3,43 1.250.000 x

113 Weg S.A. Metalurgica Aberta 9.367.008     1.406.900 15,0% (458.915) (,33) 1.127.832 X

114 Whirlpool S.A. Metalurgica Aberta 9.218.765     N/C (418.993) #VALOR! 316.740 X

ANEXO Nº 1   - LEVANTAMENTO ESTATISTICO DE EMPRESAS QUE PUBLICARAM AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCICIO 2.016, NO JORNAL VALOR ECONOMICO  
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