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INTRODUÇÃO 

 As políticas públicas vinculadas à saúde têm como objeto de estudo as diversas variáveis que exigem dos 

gestores uma postura mais dinâmica, visto às demandas. A necessidade de retornos imediatos dificulta uma análise mais 

criteriosa e profunda dos dados. As informações retiradas dos demonstrativos são fundamentais para a tomada de 

decisões, assim como para o controle e planejamento das ações. Para isso, os indicadores tornam-se peça chave para 

monitorar e avaliar o desempenho.  

 Visto a grande expressão da economia da cidade de Montes Claros diante da área da saúde, contando com um 

total de 224 estabelecimentos voltados para essa área (IBGE, 2009), este artigo tem como missão desenvolver uma 

análise deste município, favorecendo se preciso na aplicação de novas políticas. Os cálculos desses indicadores 

propõem evidenciar e avaliar a adoção da estrutura financeira a partir do modelo de Fleuriet, da maneira que possa 

apresentar algumas estratégias financeiras realizadas pelas instituições hospitalares de Montes Claros, proporcionando 

ainda a análise do capital de giro das referidas. 

 

METODOLOGIA 

 Este artigo tem como metodologia tanto a aplicação, quanto também a análise dos indicadores propostos pelo 

modelo dinâmico (Necessidade de capital de giro, Capital de giro e Saldo de tesouraria) de acordo com Fleuriet, tendo 

como base uma amostra de três das instituições hospitalares da cidade de Montes Claros. De forma a preservar a 

identidade das mesmas, passaram a ser denominadas por instituições A, B e C.  

 Inicialmente, procurou-se obter as publicações das demonstrações contábeis publicadas pelas três instituições 

no ano de 2012 e 2013, em um jornal de grande circulação da região. Logo após, foi realizada a reclassificação 

conforme a tabela 1 e realizado a mensuração dos índices evidenciados na tabela 2, como já apresentado 

posteriormente, de forma a atender os requisitos estabelecidos pelo modelo. 

  

RESULTADO  

 

A administração do capital de giro é uma variável estratégica fundamental para a própria continuidade das 

empresas. Com a intenção de análise e estudo de toda a estrutura financeira da empresa, foram extraídos aspectos 

relevantes e elaborados tópicos explicativos para apresentação, de forma esclarecedora, da situação da gestão 

empresarial e principalmente a administração do capital de giro.  

Quanto as fontes utilizadas para atender as necessidades de capital de giro teve-se os seguintes resultados:  

 Hospital A: Foram utilizados capital de giro e empréstimos através de instituições financeiras. 

 Hospital B: Foram utilizados empréstimos através de instituições financeiras, havendo insuficiência de capital 

de giro. 

 Hospital C: Foram utilizados capital de giro e empréstimos através de instituições financeiras. 

Quanto ao excesso de capital de giro os resultados foram os seguintes: 

 Hospital A: Possui excesso de capital de giro devido a pouca necessidade, somente em 2012. 

 Hospital B: Não possui excesso de capital de giro, ativo não circulante sendo financiado por recursos de curto 

prazo em 2013. 

 Hospital C: Possui excesso de capital de giro devido a pouca necessidade. 



 

Quanto a causa da falta de capital de giro para financiamento das atividades operacionais os hospitais 

apresentaram os seguintes resultados: 

 Hospital A: Não houve falta de recursos para o giro. 

 Hospital B: A falta de capital de giro em 2013 devido seu ativo não circulante ter sido financiado por recursos 

a curto prazo.  

 Hospital C: Não houve falta de recursos para o giro. 

Quanto ao estado de equilíbrio os resultados foram os seguintes: 

 Hospital A: A curto prazo a empresa apresentou equilíbrio financeiro, mais em 2013 houve uma tendência de 

desiquilíbrio financeiro. 

 Hospital B: A empresa apresenta tesouraria positiva com equilíbrio financeiro.  

 Hospital C: A empresa apresenta tesouraria positiva com equilíbrio financeiro. 

Quanto ao crescimento da atividades operacional obteve-se os seguintes resultados: 

 Hospital A: A empresa não possui capital de giro suficiente para acompanhar crescimento de sua atividade 

operacional. 

 Hospital B: A empresa não possui capital de giro suficiente para acompanhar crescimento de sua atividade 

operacional. 

 Hospital C: A empresa não possui capital de giro suficiente para acompanhar crescimento de sua atividade 

operacional. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Através da pesquisa do referencial teórico foi possível atingir o objetivo estabelecido pelo artigo realizado, e 

assim apresentar a importância do Modelo Dinâmico. Dessa forma, foram utilizados casos práticos das instituições 

hospitalares de Montes Claros, as quais pode se ter uma noção da gerência financeira das mesmas.  

 Por ser um modelo simples, ao aplica-lo nas empresas determinadas, verificou-se que houve melhor 

evidenciação do quanto à atividade operacional influencia o resultado econômico-financeiro. Conclui-se ainda que, 

apesar de pouco utilizado e divulgado, o modelo dinâmico apresenta uma metodologia lógica e esclarecedora na qual 

bem aplicado, torna-se evidente os resultados de liquidez e risco da estrutura financeira de uma entidade. 

 A partir dessa premissa, foi realizada a reorganização dos balanços patrimoniais e analisá-los, demonstrando e 

exemplificando a situação financeira dos mesmos através das três variáveis da metodologia - Necessidade de Capital de 

Giro, Capital de Giro e Saldo de Tesouraria. 

  Os indicadores desse método apontaram que capital de giro é insuficiência para acompanhar o crescimento da 

atividade operacional. Contudo, vale ressaltar que as entidades obtiveram saldo de tesouraria positivo, demonstrando 

qualidade estratégica na administração do capital de giro. 
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Tabela 1: Reclassificação dos demonstrativos: balanços patrimoniais 2012/2013. 
 

 
 

Tabela 2: Mensuração da Necessidade de Capital de Giro, Capital de Giro e Saldo de Tesouraria. 
 

 


