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Indicador vem se tornando um dos preferidos do mercado para análise de balanços 
 
O "fluxo de caixa livre" está se tornando um dos indicadores preferidos do mercado para analisar 
os balanços das companhias abertas.  
 
Segundo os especialistas, esse tipo de avaliação adquire relevância sobretudo em momentos de 
estresse com dívidas.  
 
O cálculo mostra o quanto uma empresa, após fechar os números de um período, tem de dinheiro 
sobrando em caixa para pagar dívidas e rendimentos aos acionistas. "Esse indicador dá uma idéia 
da saúde financeira da companhia em um determinado momento", disse o diretor financeiro da 
Telemig Celular, João Alberto Santos.  
 
A companhia é uma das poucas que ressaltam nos balanços o fluxo de caixa livre, que em 2002 
totalizou R$ 306 milhões. Segundo ele, a empresa adota essa prática há dois anos. Santos 
acredita que essa análise torna-se mais importante quando há uma situação de redução de 
crédito no mercado, como a atual. Nesse cenário, disse o executivo, o mercado fica de olho na 
capacidade das companhias de garantir os compromissos.  
 
O analista do Unibanco Research Cleomar Parisi lembra que um trabalho de avaliação profundo 
deve combinar vários indicadores. Ele ressalta, no entanto, que o fluxo é um bom parâmetro para 
verificar a saúde de empresas endividadas e "uma forma mais refinada de mostrar quanto está 
sendo deixado de fato para os acionistas".    
 
Sérgio Goldman, chefe de análise do Banco Safra, acredita que uma análise mais detalhada do 
fluxo de caixa livre poderia ter diminuído as quebradeiras das empresas de Internet dos Estados 
Unidos, em 2001. "Trata-se de um sinalizador mais forte de problemas potenciais." Segundo ele, 
a geração de caixa operacional medida pelo Ebitda, muito usada no mercado, tem vantagens, mas 
é apurada antes do desembolso com impostos e investimentos. "Se uma companhia precisa de 
capital intensivo, por exemplo, pode ter uma geração de caixa alta mas não conseguir recursos 
para se manter." Goldman alerta, no entanto, que um caixa baixo não pressupõe um problema 
estrutural na empresa e pode indicar estresse circunstancial.  
 
A visão é acompanhada pelo diretor da consultoria KPMG José Francisco Cordeiro. Para ele, o 
método funciona melhor numa análise de curto prazo, cujo objetivo é verificar obrigações mais 
urgentes das companhias.  
 
O superintendente executivo de Finanças do BankBoston, Sérgio Ricardo Borejo, acrescenta que o 
fluxo de caixa livre é um indicador muito usado por agênc ias de classificação de risco de crédito.  
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