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1. INTRODUÇÃO 

 

O curso Administração do Disponível, oferecido pelo Gestão Financeira Passo a Passo, 

tem como objetivo analisar as variáveis que levam a uma definição do nível ótimo de caixa das 

empresas, sendo este um componente essencial do capital de giro e a essência de valor da 

organização do ponto de vista financeiro. 

O propósito de estimar esse nível ótimo das disponibilidades das empresas se justifica 

pela busca de equilíbrio entre retorno e liquidez. Do ponto de vista do retorno, busca-se a 

maximização das aplicações financeiras, sendo investindo o máximo possível para a obtenção 

de maiores ganhos. Na ótica da liquidez, sugere-se a manutenção de saldos de caixa suficientes 

para quitação das obrigações de curto prazo. 

Na abordagem a respeito da gestão do disponível, são inicialmente esclarecidas as 

operações que representam efetivas entradas e saídas de caixa e, posteriormente, os modelos 

utilizados como base para a decisão de recursos a serem mantidos disponíveis. Essa 

disponibilidade é representada, no Balanço Patrimonial, pelo caixa e pelas aplicações, e é o 

fluxo de recursos entre essas duas contas que se constitui como foco deste curso. 

Tem ideia do nível ideal a ser mantido no caixa da sua empresa? Não? Caso esteja 

deixando dinheiro demais, está perdendo com a inflação e deixando de ganhar com diversas 

opções de aplicação mais rentáveis, até mesmo a Poupança. E se estiver faltando? Está 

aplicando além do normal e não tendo o suficiente para pagar as contas? E qual é o normal? 

Essa é a razão de estudarmos: Administração do Disponível. 

 

Bons estudos! 
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2. ADMINISTRAÇÃO DO DISPONÍVEL 

 

O disponível consiste do caixa e das aplicações da empresa. O saldo ótimo de caixa 

corresponde ao “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, WESTERFIELD e JAFFE, 2001, p. 617). 

Para entender o que leva ao saldo ótimo, compete tratar a respeito do fluxo de caixa das 

empresas, que corresponde ao 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. 

 

2.1. Fluxo de Caixa 

 

Distintamente da Demonstração de Resultado do Exercício – DRE, que é constituída 

conforme o Regime de Competência, o Disponível no Balanço Patrimonial – BP se caracteriza 

pelo regime de caixa, cujo registro se dá em função da efetiva entrada ou saída de dinheiro. Na 

DRE, por outro lado, a ocorrência da atividade econômica já justifica o registro, seja de venda 

(Receita) ou de compra (Custo do Produto Vendido – CPV, Custo da Mercadoria Vendida – 

CMV ou Custo do Serviço Prestado – CSP). 

É importante ressaltar que as relações entre o BP e a DRE permitem o entendimento da 

formação do fluxo de caixa no que se refere às origens e aplicações de recursos. Algumas 

associações iniciais podem ser estabelecidas para a compreensão da integração entre os 

demonstrativos contábeis: 

 

DRE BP 

Vendas à vista Caixa 

Vendas a prazo Contas a Receber 

Custos Estoque Inicial + Compras – Estoque Final 

 

Observando o BP do ponto de vista das origens e aplicações de recursos, podem ser 

percebidas as operações que levam a aumentos ou diminuições de recursos do caixa. Em relação 

às aplicações, todo aumento de ativo operacional representa uma necessidade de investimento 

e, portanto, diminui o saldo disponível da empresa. 



 

Considere o aumento de contas a receber de clientes, por exemplo. Como se trata de 

vendas a prazo (não recebidas), não houve entrada de caixa. E por que se pode afirmar que 

houve saída? Porque em decorrência da operação e venda foram geradas deduções: Imposto 

sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, supondo comércio, além de outros 

tributos; e despesas operacionais: administrativas, financeiras e de vendas. Essas deduções 

incidem diretamente sobre a receita e são deduzidas no exercício em que ocorrem. 

As contas a receber, por outro lado, serão recebidas apenas no exercício seguinte, 

representando uma necessidade de investimento em capital de giro por parte da empresa. Caso 

os recursos estejam disponíveis (em caixa ou aplicados), se supõe que a empresa recorra a esses 

recursos antes de proceder a uma obtenção de empréstimo ou financiamento. 

A mesma interpretação se aplica ao aumento de estoques. A compra de material do 

fornecedor leva a custos de manutenção, armazenamento, mão-de-obra, entre outros custos 

relacionados a esse material ou produto acabado, que sequer foi vendido. Entretanto, toda 

operação de transformação de matéria-prima em produto acabado (indústria) ou de 

movimentação do produto final (comércio) precisa ser remunerada, provocando saída de caixa. 

Feitas essas inferências a respeito do aumento de contas a receber e de estoques, pode-

se generalizar todo aumento de ativo como aplicação de recursos e, portanto, saída de caixa, 

como ocorre no caso das aquisições de imobilizado. O quadro a seguir permite visualizar vários 

outros exemplos de entradas e saídas de caixa, tanto a partir de operações das empresas como 

por meio de transações financeiras (não operacionais): 

 

Aplicações (Saída de Caixa) Origens (Entradas de Caixa) 

Aumento de Valores a Receber Vendas Recebidas 

Aumento de Estoques Aumento de Contas a Pagar a Fornecedores 

Aquisição de Imobilizado Integralização de Capital 

Pagamento de Fornecedores Aumento de Contas a Pagar a Fornecedores 

Pagamento de Despesas Aumento de Despesas a Pagar 

Pagamento de Empréstimos/Financiamentos Empréstimos/Financiamentos Contraídos 

Pagamento de Tributos Tributos a Pagar 

 

Vendas recebidas ou à vista, integralização de capital, que é o dinheiro aplicado na 

empresa por parte dos sócios, notoriamente representam entradas de caixa, além de 

empréstimos e financiamentos obtidos. E por que as contas a pagar adicionais se constituem 

como entradas de caixa? Observe que isso representa, acima de tudo, obtenção de crédito. A 

dívida postergada, ao ser paga em período posterior, deixou de sair do caixa, podendo ser 

aplicada e render juros até o momento de sua quitação. 



 

Reconhecidas as operações representativas de origens e aplicações de recursos, ou de 

entradas e saídas de caixa, respectivamente, pode ser obtido o fluxo de caixa a partir de balanços 

consecutivos. Considere o exemplo da empresa a seguir:  

 

BALANÇOS PATRIMONIAIS (Magazine Luíza) 

ATIVO 

 31/12/2010 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014 

Ativo Circulante     2.895.585,00      3.567.127,00      4.069.970,00      2.921.990,00      3.395.922,00  

Caixa e equival caixa         328.865,00          173.117,00          423.128,00          280.306,00          412.170,00  

Aplicacoes financeiras           46.732,00            74.957,00          175.227,00          491.288,00          450.979,00  

Total Disponível 375.597,00 248.074,00 598.355,00 771.594,00 863.149,00 

Contas a receber CP     1.524.671,00      1.927.828,00      2.104.479,00          530.620,00          618.276,00  

Estoques         849.799,00      1.264.657,00      1.068.762,00      1.251.362,00      1.472.738,00  

Impostos a Recuperar           46.524,00            24.608,00          214.771,00          218.554,00          295.595,00  

Outros ativos circulantes           98.994,00          101.960,00            83.603,00          149.860,00          146.164,00  

Ativo nao circulante     1.032.195,00      1.310.227,00      1.594.785,00      1.791.914,00      1.894.115,00  

Realizavel LP         298.735,00          371.381,00          578.862,00          518.353,00          519.565,00  

Investimentos                          -                             -                             -            251.747,00          319.604,00  

Imobilizado         358.841,00          489.938,00          575.185,00          540.444,00          566.193,00  

Intangiveis liquido         374.619,00          448.908,00          440.738,00          481.370,00          488.753,00  

Ativo total     3.927.780,00      4.877.354,00      5.664.755,00      4.713.904,00      5.290.037,00  

PASSIVO 

Passivo Circulante     2.685.908,00      3.167.135,00      3.607.014,00      2.527.591,00      2.831.448,00  

Obrig sociais e trabalh         116.525,00          121.596,00          139.537,00          166.585,00          167.423,00  

Fornecedores CP     1.140.724,00      1.267.774,00      1.328.155,00      1.651.543,00      1.789.898,00  

Impostos a pagar           39.438,00            49.324,00            80.174,00            41.664,00            44.595,00  

Total empres e financ CP         108.758,00          129.671,00          317.198,00          425.227,00          591.443,00  

Outras obrigacoes CP     1.280.463,00      1.598.770,00      1.741.950,00          242.572,00          238.089,00  

Passivo nao circulante     1.194.436,00      1.089.274,00      1.441.749,00      1.491.702,00      1.704.122,00  

Total empres e financ LP         666.115,00          581.664,00          918.766,00          895.053,00      1.120.184,00  

Outras obrigacoes         332.555,00          323.441,00          323.781,00              1.543,00              2.381,00  

Impostos Diferidos LP           13.746,00            10.765,00                           -                             -                             -    

Provisoes LP         182.020,00          173.404,00          199.202,00          245.882,00          265.691,00  

Lucros e receit a apropr                          -                             -                             -            349.224,00          315.866,00  

Patrimonio liquido           47.436,00          620.945,00          615.992,00          694.611,00          754.467,00  

Passivo e patrimonio liq     3.927.780,00      4.877.354,00      5.664.755,00      4.713.904,00      5.290.037,00  

Fonte: Economática 

 

Calculados os valores disponíveis em cada ano, pode-se questionar: quais fatores 

levaram à diminuição das disponibilidades de R$ 375.597,00 para R$ 248.074,00 (diminuição 

de 33,95% de 2010 para 2011)? Em seguida, de 2011 para 2012, o que pode explicar o aumento 

de 141,20% no disponível? 



 

Inicialmente de 2010 para 2011 (diminuição do disponível), as origens de recursos 

superaram as aplicações no valor de R$ 127.523,00. Esta foi exatamente a variação do 

disponível no período, correspondendo à diminuição de 33,95%. Conforme perceptível na 

tabela a seguir, as aplicações de recursos em contas a receber e estoques foram 

significativamente superiores às origens de recursos, estas mais concentradas em passivos não 

operacionais: 

 

ORIGENS 2010-2011 2011-2012 

Obrig sociais e trabalh  R$           5,071.00   R$         17,941.00  

Fornecedores CP  R$       127,050.00   R$         60,381.00  

Impostos a pagar  R$           9,886.00   R$         30,850.00  

Total empres e financ CP  R$         20,913.00   R$       187,527.00  

Outras obrigacoes CP  R$       318,307.00   R$       143,180.00  

Total empres e financ LP -R$        84,451.00   R$       337,102.00  

Outras obrigacoes -R$           9,114.00   R$               340.00  

Impostos Diferidos LP -R$           2,981.00  -R$        10,765.00  

Provisoes LP -R$           8,616.00   R$         25,798.00  

Patrimonio liquido  R$       573,509.00  -R$           4,953.00  

Total de Origens  R$       949,574.00   R$       787,401.00  

APLICAÇÕES   

Contas a receber CP  R$       403,157.00   R$       176,651.00  

Estoques  R$       414,858.00  -R$      195,895.00  

Impostos a Recuperar -R$        21,916.00   R$       190,163.00  

Outros ativos circulantes  R$           2,966.00  -R$        18,357.00  

Realizavel LP  R$         72,646.00   R$       207,481.00  

Investimentos  R$                        -     R$                        -    

Imobilizado  R$       131,097.00   R$         85,247.00  

Intangiveis liquido  R$         74,289.00  -R$           8,170.00  

Total de Aplicações  R$   1,077,097.00   R$       437,120.00  

Variação -R$      127,523.00   R$       350,281.00  

Fonte: Elaboração própria 

 

De 2011 para 2012, em contrapartida, observa-se melhoria das condições de crédito para 

a loja, com R$ 337.102,00 adicionais em empréstimos e financiamentos de longo prazo, 

diminuindo o investimento em estoques e intangíveis, entre outras condições que levaram ao 

aumento de mais de 140% das disponibilidades em 2012 relativamente a 2011. 

Feitas inferências a respeito do fluxo de caixa, a abordagem a seguir consiste dos 

modelos utilizados para gerenciamento do valor ideal a ser retido de forma a obter os menores 

custos de captação de recursos e de oportunidade. 



 

2.2. O Modelo de Baumol 

 

Qual a razão de se calcular o valor a ser retido no caixa da empresa? Não seria benéfico 

ter o máximo possível à disposição devido às oscilações nas necessidades não previstas de 

capital de giro? Do ponto de vista da folga financeira a resposta é afirmativa, mas não na ótica 

do retorno das aplicações. 

Dinheiro disponível em caixa significa não estar aplicado nem mesmo em investimento 

de curto prazo. Logo, a folga financeira implica em baixo rendimento, ao passo que aplicar 

elevados volumes diminuiria a liquidez e, portanto, aumentaria o risco de quitar com as 

obrigações de curto prazo. 

A utilização de modelos de gestão do disponível consiste, portanto, em manter o valor 

necessário em caixa para dar conta das necessidades de capital de giro de forma a equilibrar o 

custo de oportunidade das aplicações com o custo de conversão em caixa. O que significam 

esses dois componentes? 

Suponha que certa empresa tenha uma necessidade média de caixa de R$ 600.000 por 

ano. Caso mantenha esse valor disponível, além de perdas inflacionárias, deixa de ganhar com 

aplicações, começando pela Poupança, que proporcionaria um ganho de 6,17% ao ano. Caso a 

empresa tenha aplicações, por exemplo, em CDB, poderia obter retorno de 8% ao ano, já 

descontada a inflação. Podemos considerar esses 8% a.a. como Custo de Oportunidade (CO), 

pois ao manter o valor em caixa, a empresa deixa de ganhar esse percentual em aplicações. 

Valores aplicados em CDB, por outro lado, precisam ser transferidos para o caixa diante 

de necessidades de curto prazo. Essa movimentação financeira gera custos para a empresa, 

denominados custos de conversão (CC) das aplicações em caixa, os quais são normalmente 

considerados como valores fixos em dinheiro e se caracterizam como custos administrativos. 

Cada vez que a empresa precisa fazer resgate de CDB, independentemente do valor aplicado, 

irá arcar com custos de pessoal, movimentação, ordem de serviço, entre outros gastos que 

ocorrem conforme estilo de administração adotado pela empresa. 

Por exemplo, suponha que o total de custo de conversão seja de R$ 50,00. Estes custos 

envolvem o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), entre outros valores gastos com a 

movimentação de dinheiro das aplicações, no caso, CDB, para o caixa. 

Diante dessas informações, qual o valor ideal a ser mantido em caixa para uma empresa 

que pode ganhar 8% ao ano em CDB e gasta R$ 50,00 por cada operação de converter esse 



 

CDB em caixa? O custo total de oportunidade (CO), segundo Ross, Westerfield e Jeff (2001) é 

calculado pelo produto entre o caixa médio  
𝐶

2
 e a taxa i de custo de oportunidade: 

 

𝐶𝑂 =
𝐶

2
× 𝑖 

 

Esse valor médio do caixa pressupõe a variação entre “0” e o valor de caixa C mantido 

pela empresa. Quando os recursos do caixa cessam, é o momento de recorrer às aplicações em 

CDB e fazer a retirada, pagando o valor de R$ 50,00 para voltar ao nível C. Essa dinâmica de 

fluxo de caixa pode ser representada a seguir: 

 

Fonte: Assaf Neto e Tibúrcio Silva (2012) 

 

A ilustração indica que ao invés de aplicar, por exemplo, R$ 600.000,00 de uma vez, a 

empresa pode aplicar parte disso e fazer várias retiradas durante o ano, gastando R$ 50,00 em 

cada retirada. O total de custos de conversão (CC) é calculado pela multiplicação entre o valor 

fixo (F) pago por uma retirada e o número (N) de conversões no ano: 

 

𝐶𝐶 = 𝐹 × 𝑁 

𝑁 =
𝑇

𝐶
 

 

O número de conversões é calculado pela razão entre o total das necessidades de caixa 

(T) no período e o valor C necessário, o qual deve ser retido no caixa até o momento de fazer 

nova retirada das aplicações. 

O Custo Total (CT), que é a soma do total dos custos de oportunidade e de conversão 

pode ser minimizado quando CO e CC são iguais (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE, 2001): 

 

𝐶𝑇 =
𝐶

2
× 𝑖 + 𝐹 ×

𝑇

𝐶
 



 

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜:
𝐶

2
× 𝑖 = 𝐹 ×

𝑇

𝐶
→ 𝐶2 × 𝑖 = 2 × 𝐹 × 𝑇 →   𝐶 = √

2 × 𝐹 × 𝑇

𝑖
 

 

O valor C resultante da fórmula acima é, portanto, o saldo ótimo de caixa que leva ao 

menor custo total da empresa em sua dinâmica de movimentação das aplicações para o caixa. 

Essa é a dedução básica do modelo de Baumol (1952). 

Supondo a necessidade total de R$ 600.000,00 em caixa para o período de 1 ano (365 

dias), a empresa em questão deseja saber quanto deixar disponível e por quanto tempo. Sabendo 

que essa empresa tem custo de oportunidade de 8% ao ano, que é a rentabilidade do CDB, e 

custo fixo de R$ 50,00 para transferir dinheiro das aplicações para o caixa, qual o saldo ótimo? 

 

𝐶 = √
2 × 50 × 600.000

0,08
= 27.386,13 

 

Como a empresa estima R$ 600.000 de saída de caixa em um ano e precisa deixar 

disponível o valor de R$ 27.386,13, a quantidade de transferências das aplicações para o caixa 

pode ser estimada pela fórmula de N, que é o número de conversões já mencionado 

anteriormente: 

 

𝑁 =
𝑇

𝐶
=

600.000

27.386,13
= 21,91 

 

Em sua projeção financeira, a empresa pode estimar a aplicação inicial de R$ 572.613,87 

(600.000 - 27.386,13) e sendo este utilizado durante 17 dias (365/21,91). Passados os 17 dias, 

presume-se que cessarão os R$ 27.386,13. Neste momento, será necessária uma nova conversão 

de aplicações em caixa, o que ocorre aproximadamente 22 vezes por ano. 

Esses resultados podem ser visualizados na tabela a seguir, onde são expressos: o Total 

(T) das necessidades de caixa previstas para o ano, os Custos de Conversão (CC) e os Custos 

de Oportunidade (CO), sendo no final estimados os Custos Totais (CT) para diversos valores 

simulados de retenção de Caixa (C), inferiores e superiores ao caixa ótimo. Conforme 

perceptível, o menor custo é obtido quando se mantém em caixa o valor de R$ 27.386,13, que 

é o recomendado pelo modelo de Baumol, dadas as condições de R$ 50,00 de custo fixo e 8% 

de taxa de custo de oportunidade. 



 

Custos Incorridos na Gestão do Caixa – Modelo de Baumol 

Total de Saídas (T) R$ 600.000,00 C CO CC CT 

Custo Fixo (F) R$ 50 R$     10.000,00 R$      400,00  R$   3.000,00   R$   3.400,00  

Taxa de CO (i) 8% R$     20.000,00 R$      800,00  R$   1.500,00   R$   2.300,00  

Caixa Ótimo R$ 27.386,13 R$     27.386,13 R$   1.095,45  R$   1.095,45   R$   2.190,89  

Aplicação R$ 572.613,87 R$     30.000,00 R$   1.200,00  R$   1.000,00   R$   2.200,00  

N 21,91 R$     40.000,00 R$   1.600,00  R$      750,00   R$   2.350,00  

Dias 17 R$     50.000,00 R$   2.000,00  R$      600,00   R$   2.600,00  

Fonte: Elaboração própria 

 

O gráfico abaixo ilustra o menor custo advindo da adoção do modelo de Baumol, sendo 

o ponto de custo mínimo aquele que totaliza R$ 2.190,89. Este é justamente o ponto no qual o 

total de custo de oportunidade equivale ao custo total de conversão, e é por essa razão que o 

caixa ótimo corresponde a R$ 27.386,13. 

 

 

O modelo de Baumol é indicado para fluxos de caixa estáveis, com baixa variação e, 

portanto, mais previsíveis. Para casos nos quais se observa maior aleatoriedade no uso dos 

recursos, é mais adequada a aplicação do modelo de Miller-Orr, descrito a seguir. 

 

2.3. O Modelo de Miller-Orr 

 

Considerando fluxos de caixa mais dispersos ao longo do tempo, recomenda-se a 

utilização do modelo desenvolvido em 1966 por Merton Miller e Daniel Orr, sendo conhecido 

como o modelo de Miller-Orr (1966) de gestão do disponível. Sua aplicação permite maior 

R$2.190,89 

 R$-

 R$500,00

 R$1.000,00

 R$1.500,00

 R$2.000,00

 R$2.500,00

 R$3.000,00

 R$3.500,00

 R$4.000,00

 R$-  R$10.000,00  R$20.000,00  R$30.000,00  R$40.000,00  R$50.000,00  R$60.000,00

CO CC CT



 

flexibilidade na administração do caixa, sendo aceitável uma variação entre um caixa mínimo 

(L) e um limite superior de caixa (H). 

Ao ultrapassar o limite superior, a empresa aplica a diferença em relação a determinado 

ponto de retorno. No uso dos recursos, por outro lado, quando o valor em caixa se torna inferior 

ao caixa mínimo, a empresa recorre às suas aplicações até atingir o mesmo ponto de retorno. 

Esse ponto de retorno (Z) é o valor ótimo de caixa conforme estabelecido por Miller-Orr (1966), 

calculado como: 

𝑍 = √
0,75 × 𝐹 × 𝜎2

𝑖

3

 

𝐻 = 3 × 𝑍 − 2 × 𝐿 

No modelo, Z é o ponto de retorno ou caixa ótimo, L é o limite inferior de caixa, F 

representa o custo fixo de conversão de aplicações em caixa, i se refere ao custo de oportunidade 

das aplicações e 𝜎2 é a variância do caixa no período de tempo no qual for contabilizado. Por 

fim, H representa o limite superior de caixa. 

Admita que certa empresa de consultoria fixe seu caixa mínimo em R$ 3.000,00 e tenha 

seu fluxo de caixa conforme tabela abaixo, a qual descreve as movimentações do caixa da 

empresa e seus resultados líquidos diários: 

 

Exemplo de Aplicação do Modelo de Miller-Orr 

Período Caixa Inicial Fluxo de Caixa Acumulado Aplicações Resgate Caixa Final 

Seg R$ 5.000,00 R$ 800,00 R$ 5.800,00 R$ 1.920,66 R$      - R$     3.879,34 

Ter R$ 3.879,34 -R$ 1.300,00 R$ 2.579,34 R$       - R$ 1.300,00 R$     3.879,34 

Qua R$ 3.879,34 R$ 2.000,00 R$ 5.879,34 R$ 2.000,00 R$      - R$     3.879,34 

Qui R$ 3.879,34 R$ 700,00 R$ 4.579,34 R$       - R$      - R$     4.579,34 

Sex R$ 4.579,34 R$ 900,00 R$ 5.479,34 R$       - R$      - R$     5.479,34 

Sáb R$ 5.479,34 R$ 1.000,00 R$ 6.479,34 R$ 2.600,00 R$      - R$     3.879,34 

Dom R$ 3.879,34 R$ 950,00 R$ 4.829,34 R$       - R$      - R$     4.829,34 

Fonte: Elaboração própria 

 

Por exemplo, na segunda-feira, foram gastos R$ 200,00 com material de expediente, 

sendo recebidos R$ 1.000,00 de restituição de imposto de renda. Neste dia, portanto, o Fluxo 

de Caixa foi de R$ 800,00. 

Na terça-feira foi paga a conta de água e luz, totalizando R$ 1.300,00 e não havendo 

entrada de caixa neste dia. Quarta-feira foi o dia de pagar o aluguel do estabelecimento, no valor 



 

de R$ 3.000,00. Em contrapartida, a empresa recebeu um adiantamento de R$ 5.000,00 de 

determinado projeto, tendo um fluxo líquido de R$ 2.000,00 e assim por diante. 

Considerando o fluxo de caixa apresentado na 2ª coluna, pode ser calculada a variância, 

que neste caso é de 981.547,62. A variância é obtida pela diferença entre cada valor e a média 

geral, sendo resultante da média dessas diferenças. A empresa paga R$ 30,00 em cada operação 

de conversão de aplicações em títulos. Essas aplicações proporcionam à empresa um retorno de 

10% ao ano, que corresponde a 0,0378% ao dia, numa base de 252 dias úteis. Substituindo esses 

valores no modelo apresentado, se tem o seguinte cálculo: 

 

𝑍 = √
0,75 × 30 × 981.547,62

0,000378

3

= 3.879,34 

𝐻 = 3 × 3.879,34 − 2 × 3.000 = 5.638,02 

 

Observe que a empresa começa a semana com um valor em caixa de R$ 5.000,00 e o 

resultado líquido desse dia correspondeu a R$ 800,00. O acumulado, portanto, foi de R$ 

5.800,00 e, dessa forma, ultrapassou o limite superior aceitável pelo modelo. Foi necessária 

então uma aplicação de R$ 1.920,66 de maneira a retornar ao ponto Z, que corresponde a R$ 

3.879,34. 
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O valor final da segunda-feira passou a ser o valor inicial da terça-feira, havendo neste 

dia uma saída de caixa da ordem de R$ 1.300,00. O caixa acumulado, de R$ 2.579,34, foi 

inferior ao aceitável pela empresa, que é R$ 3.000,00. Portanto, a empresa recorreu às suas 

aplicações e resgatou esses R$ 1.300,00 para retornar ao valor de R$ 3.879,34. As demais 

movimentações podem ser observadas na tabela e gráfico anteriores. No gráfico, as linhas são 

indicativas dos limites inferior e superior de controle. 

 

3. CONCLUSÕES 

 

A Administração do Disponível se constitui como uma das mais importantes abordagens 

na gestão do capital de giro das empesas tendo em vista o significado do caixa em termos de 

valor financeiro. Essa significância se evidencia pela necessidade de liquidez da empresa diante 

de suas contingências, concomitantemente à necessária rentabilidade para que as 

disponibilidades maximizem o retorno e diminuam os riscos de liquidez. 

O registro dos fluxos de caixa para conhecimento de cada componente de entrada e saída 

de recursos é a etapa inicial de uma adequada gestão do disponível, possibilitando a 

identificação das origens e aplicações de recursos, tanto operacionais como financeiras. 

Quanto ao valor ideal a ser mantido em caixa e aplicações depende, primeiramente, da 

previsibilidade dos fluxos de caixa da empresa. Caso seja mais estável, recomenda-se a 

aplicação do modelo de Baumol. Em casos de maior aleatoriedade dos fluxos de caixa, como 

ocorre normalmente com empresas prestadoras de serviços de consultoria, é válido o modelo 

de Miller-Orr, o qual é mais flexível e permite o registro diário da dinâmica de movimentação 

entre caixa e aplicações. 
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