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Gestão do Caixa

Saldo Ótimo de Caixa

“Equilíbrio entre custos de oportunidade
associados à manutenção de saldos
excessivamente elevados de caixa e os custos de
negociação decorrentes da manutenção de
saldos demasiadamente baixos” (ROSS, 2001, p.
617)



Fluxo de Caixa

Conceito

Registro e análise das entradas e saídas de
recursos do caixa, visando a uma otimização do
valor que deve ser mantido disponível para
cumprir as obrigações de curto prazo e garantir
maior rentabilidade operacional.



Fluxo de Caixa Operacional

 Obtido por meio do desenvolvimento das
próprias atividades da empresa em suas
operações típicas.

Método Direto = Recebimentos - Pagamentos

Método Indireto = Lucro Líquido + Depreciação



Modelos de Administração do Caixa



Saldo Mínimo de Caixa

 Conceito: Valor mínimo que deverá ser
disponibilizado em caixa para a manutenção do
caixa durante o período de um ciclo de caixa.

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 =
𝐷𝑒𝑠𝑒𝑚𝑏𝑜𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎

𝐺𝑖𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎

𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑖𝑥𝑎 =
𝑅$ 2.700.00

15
= 𝑅$ 180.000

365 dias / ciclo de caixa



Modelo de Baumol

 Pressupostos
 É mais apropriado para empresas que tenham fluxos de caixa

regulares;

 A conta analisada pelo Modelo de Baumol refere-se apenas a
todas as saídas de caixa da empresa;

 Supõe-se que todas as entradas de caixa da empresa vão
diretamente para a aplicação financeira;

 Pressupõe-se também que não há saldo mínimo de caixa, e que
portanto o saldo de caixa varia entre zero e o valor máximo, que é
o Valor Econômico de Conversão – VEC (valor transferido da
aplicação financeira para o caixa sempre que a conta zera).



Modelo de Baumol
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$

 Funcionamento



Modelo de Baumol

Custo Total (CT)

 Custos de Oportunidade (CO)

CO (R$) = (VEC/2) * K

 Custos de Negociação (CN)

CN($) = (DC/VEC) * CC

CT = (VEC/2)*K + (DC/VEC)*CC



Modelo de Baumol

Custo Total

Custo de Oportunidade

Custo de Negociação

Valor do Resgate (R$)

Custo
$

VEC



Modelo de Baumol

 SC = Saldo de Caixa ou VEC = Valor Econômico de Conversão
 DC = Demanda de caixa necessário para as transações
 CC = Custo de conversão de venda de títulos (taxa)
 K = Custo de oportunidade das aplicações financeiras (taxa)
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Exemplo – Modelo de Baumol

1. (Ross, q. 28.4) Determinada companhia possui $ 800.000 em caixa
atualmente. Está prevendo, para o próximo ano, que suas saídas de
caixa superem suas entradas de caixa ao ritmo de $345.000 por mês.
A cada operação de compra ou venda de títulos por intermédio de
uma corretora, a empresa paga uma taxa de $ 500. Os juros anuais
de títulos no mercado monetário estão a 7%.

a) Quanto desse saldo de caixa deve ser retido e quanto deve ser
usado para aumentar as aplicações em títulos negociáveis pela
empresa?

b) Após o investimento inicial do caixa excedente, quantas vezes,
nos próximos doze meses, a empresa venderá títulos?



Exemplo – Modelo de Baumol
(Resolução)



Modelo de Miller-Orr

 O Modelo de Miller-Orr busca a otimização de saldos de
caixa considerando entradas e saídas que oscilam
aleatoriamente de um dia para o outro;

 O modelo fornece os saldos de caixa para transação que
minimizam os custos de sua manutenção, determinando
tanto um limite superior como inferior, bem como um
ponto de retorno;

 Este ponto de retorno é o nível estipulado para o saldo de
caixa, e poderá ser retornado a ele tanto quando estiver no
limite superior como no inferior (conversão de títulos em
caixa e vice-versa).



Modelo de Miller-Orr



Modelo de Miller-Orr

• F = custo de conversão: são os custos administrativos referentes a
conversão de títulos negociáveis em caixa (por operação)

• σ2 (variância) = variação dos fluxos diários de caixa da empresa

• K = custo de oportunidade diário: são os rendimentos diários que
a empresa deixa de receber no período em que os recursos são
mantidos em caixa e não em títulos negociáveis;

• Z = Ponto de Retorno: é o nível determinado para o saldo
apropriado de caixa.
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Modelo de Miller-Orr

• Z = Ponto de Retorno

• H = Limite Superior de Controle

ZH 3



Exemplo – Modelo de Miller-Orr

3. (Matias, c. 5, q.2) A empresa Caixa Certo S.A. administra suas
disponibilidades por meio do modelo de Miller-Orr de
administração do disponível e, desta forma, estabeleceu que
seu ponto de retorno é de $ 1500,00, com um caixa mínimo
igual a $ 300,00, para garantia de sua liquidez. Ela funciona nos
sete dias da semana, sendo que na segunda-feira ela abrirá com
um saldo em caixa de $ 3.000,00, estando previstas as
movimentações para a semana apresentadas na tabela de
solução. Calcule o processo de movimentação do caixa de
acordo com o modelo de Miller -Orr



Exemplo – Modelo de Miller-Orr
(Resolução)



Exemplo – Modelo de Miller-Orr
(Resolução)

Dia
Caixa 

Inicial

FC 

Previsto

Caixa + 

FC 

Previsto

Invest. ou 

Resgate
Caixa Final

Segunda 3.000,00 800

Terça 1.200,00

Quarta (1.000,00)

Quinta (300,00)

Sexta 1.300,00

Sábado 2.700,00

Domingo (600,00)
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