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1ESTÃO FINANCEIRA
Análise dos Fluxos Financeiros

1 - OBJECTIVOS ESSENCIAIS DA FUNÇÃO FINANCEIRA

FUNÇÃO FINANCEIRA:
A função financeira não é uma função independente.
Os fluxos financeiros são sempre a contrapartida dos fluxos de bens ou serviços – fluxos físicos (reais).

EM DESTAQUE TEMOS DOIS GRUPOS DE FLUXOS:
1 – Os fluxos ligados ao ciclo de exploração que decorrem do negócio; e
2 – Os fluxos ligados ao ciclo de renovação (investimento e financiamento), que derivam da política e
da estratégia global da empresa.
Os fluxos económicos e financeiros ligados ao ciclo de exploração são normalmente qualificados como
cíclicos. Regra geral (pelo menos nas empresas com um forte valor acrescentado e que têm de conceder
um elevado crédito a clientes que não é compensado pelo crédito de fornecedores), são deficitários em
fundos resultantes da diferença temporal entre as receitas e as despesas.

Os sub-ciclos de exploração
CICLO DE APROVISIONAMENTO

CICLO DE PRODUÇÃO

CICLO DE COMERCIALIZAÇÃO
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Ciclos de exploração
Fluxos físicos
Stock de

Stock de produtos

Stock de

matérias

em curso de

produtos

-primas

fabrico

acabados

Fornecedores

Clientes

Despesas

Receitas

Fluxos monetários
Por seu turno, os fluxos económicos e financeiros derivados das decisões estratégicas são denominados
de acíclicos.
Estes fluxos têm como origem trocas com os seus parceiros principais (accionistas, banca, Estado, e
fornecedores de imobilizado).
Os afluxos acíclicos

Fundos distribuídos
às fontes externas:

Fundos aplicados
internamente

Accionistas, bancos, etc.

Tesouraria

Activo fixo

Fundos de cedências
Fundos provenientes
de fontes externas:

de activos

Accionistas, bancos, etc.
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O papel prioritário da função financeira é, assim, a gestão do conjunto desses fluxos, devendo os
responsáveis financeiros assegurar que, globalmente, os fluxos monetários de entradas e saídas não
apresentam desequilíbrios permanentes que possam pôr em perigo a continuidade da empresa ou, pelo
contrário, que possam traduzir-se num excesso de disponibilidades não remuneradas.
Podemos afirmar que qualquer responsável (para além do financeiro) vai, com as suas decisões,
influenciar este desequilíbrio. Por exemplo:
. um comercial ao conceder um prazo alargado aos clientes, está a adiar a entrada de fluxos;
. um responsável pelas compras que opta pelo pagamento a pronto está a exigir a saída de fluxos de
imediato; e
. um responsável pelos recursos humanos que decide pagar antecipadamente o subsídio de férias está
igualmente a exigir a saída de fluxos.
A primeira conclusão evidente desta constatação é a de que os responsáveis financeiros devem ser
antecipadamente informados destas decisões, a fim de consolidar no plano financeiro as consequências
de tais opções.
A eficácia da função financeira irá basear-se na qualidade dos sistemas de informação (nomeadamente
contabilísticos) e no relacionamento com os responsáveis de outras áreas.
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O controlo dos fluxos financeiros implica, portanto, a utilização de instrumentos, tais como o plano
financeiro e o orçamento financeiro de tesouraria.
Antes de passar, propriamente, à evolução da função financeira, fazer um breve apresentação do que é:
Um Plano Financeiro
1 - Como fazer o Plano Financeiro?
O plano financeiro deve apresentar como a empresa se comportará ao longo do tempo do ponto de vista
financeiro, descrições e cenários, pressupostos críticos, situação histórica, fluxo de caixa, análise do
investimento, demonstrativo de resultados, projecções de balanços e outros indicadores. Esta parte do
plano de negócios deve conter de cinco a seis páginas.
No plano financeiro, apresentam-se, em números, todas as acções planeadas para a empresa. Perguntas
chave que o empreendedor deverá responder neste item são:
Quanto será necessário para iniciar o negócio?
Existe disponibilidade de recursos para isto?
De onde virão os recursos para o crescimento do negócio?
Qual o mínimo de vendas necessário para que o negócio seja viável?
O volume de vendas que a empresa julga atingir torna o negócio atractivo?
O lucro que a empresa conseguirá obter é atractivo?
Estrutura do Plano Financeiro
1) Investimento Inicial
2) Rendimentos
3) Custos e Gastos
4) Fluxo de caixa
5) Demonstrativo de Resultados / Lucro Previsto
6) Ponto de Equilíbrio
7) Balanço Patrimonial
Investimento Inicial
Especifica-se neste item os custos com as instalações, logística comercial, equipamentos e mobiliário
necessários para a implantação do negócio. Estas especificações ajudarão no levantamento do
investimento fixo – activo permanente – necessário para implantação da empresa. Mesmo que a
empresa esteja instalada (ou pretenda instalar-se) numa incubadora, que comummente oferece parte
desta estrutura inicial, estes valores devem ser considerados.
Rendimentos
No item "Projecção de Vendas" do plano de marketing o empreendedor já definiu a projecção das suas
vendas esperadas para o horizonte de cinco anos. Com estes dados em mãos, juntamente com a
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determinação do preço a ser praticado pelo seu produto ou serviço, poderá visualizar as suas vendas em
termos de valores, as quais denominamos de receitas.
Custos e Gastos
Neste item deverão ser levantados todos os valores que serão despendidos para a produção do
produto/serviço que a empresa está a propor. Deverão ser levantados tanto os custos de produção,
quanto as despesas relativas ao suporte à produção como à administração, vendas, etc.
Estas despesas poderão ser denominadas de fixas ou variáveis. A diferenciação entre ambas é a sua
relação directa com o volume de produção/vendas ou não, isto é, as despesas variáveis irão sofrer
acréscimos (ou decréscimos) proporcionalmente ao aumento (redução) do volume produzido/vendido,
enquanto as fixas poderão ter aumentos também, mas não directamente proporcionais à
produção/vendas.
Fluxo de caixa
O fluxo de caixa é um instrumento que tem como objectivo básico, a projecção das entradas (receitas) e
saídas (custos, despesas e investimentos) de recursos financeiros por um determinado período de tempo.
Com o fluxo de caixa, o empreendedor terá condições de identificar se haverá excedentes ou escassez
de caixa durante o período em questão, de modo que este constitui um importante instrumento de apoio
ao planeamento da empresa (especialmente na determinação de objectivos e estratégias).
A partir das informações levantadas nos itens anteriores, juntamente com investimentos adicionais que
porventura venham a ser feitos e retirando-se itens não monetários, o fluxo de caixa pode ser montado.
Demonstração de: Resultados / Lucro Previsto
Com base nos valores já identificados, relativos às entradas e saídas da empresa, o empreendedor
poderá utilizar um plano para elaborar o “Demonstração dos Resultados” e chegar ao lucro de seu
negócio.
A partir disso, terá condições de apurar informações cruciais como o retorno que terá sobre o capital
investido na empresa e o prazo de retorno sobre o investimento inicial.
Isto é fundamental para que se avalie o grau de atractividade do empreendimento.
Por exemplo: investiria anos da sua vida num negócio que não lhe ofereça um retorno melhor que uma
aplicação financeira de baixo risco?
Ponto de Equilíbrio
O cálculo do ponto de equilíbrio ajuda o empreendedor a encontrar qual o nível de vendas em que a
receita será igual a todas as saídas de caixa da empresa. Isto é importante porque indica qual o nível
mínimo de vendas que a empresa deverá manter para que não opere com prejuízo.
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Balanço Patrimonial ou balanço
No caso de empresas já constituídas, é conveniente apresentar o balanço patrimonial, que possibilita a
visualização das disponibilidades e obrigações de curto e longo prazo da empresa e, assim, uma
avaliação da solidez da empresa.
Exemplo de Roteiro de Elaboração do Plano Financeiro
2 – O que é um Orçamento Financeiro de Tesouraria?
O orçamento da tesouraria e consolidar os orçamentos da tesouraria das filiais; - Aconselhar a
Direcção Financeira sobre a... recrutar Técnico de Tesouraria. Descrição da Função: Reportando
directamente ao Responsável de Tesouraria, terá como principais responsabilidades: - Gerir a
tesouraria do Grupo e das filiais; - Assegurar o acompanhamento da tesouraria corrente; - Assegurar a
boa execução das operações de tesouraria e o seu registo contabilístico; - Coordenar as relações com a
Banca, criando...
O orçamento financeiro de tesouraria corresponde ao:
• Conjunto de 3 sub-orçamentos (Orçamentos de tesouraria de exploração, de investimentos e de
financiamento), que dão origem ao orçamento financeiro de tesouraria, o qual inclui todos os
pagamentos e recebimentos previstos na actividade de exploração da empresa, dos investimentos
e do seu financiamento.
Em suma, os passos para a elaboração do orçamento de tesouraria são:
• Orçamento Tesouraria Exploração;
• Orçamento Tesouraria Investimento;
• Orçamento Tesouraria Financiamento:
• Conta Exploração Previsional; e
• Balanço Previsional.
O orçamento de tesouraria é muito diferente de outros orçamentos. Por este termo não se entende um
orçamento de custos, mas de uma previsão das despesas e das receitas. É razão pela qual, em geral, ele
não é elaborado numa base anual mas pelo menos numa base mensal ou trimestral, mas até chega a
elaborar-se à semana em pequenas empresas. Os orçamentos de tesouraria servem para a planificação e
o controlo da tesouraria. São o reflexo, do ponto de vista financeiro, das actividades previstas da
empresa.
O orçamento de tesouraria indica-nos qual vai ser o nosso saldo de dinheiro líquido (em caixa ou em
bancos) no fim de cada período (semana, mês ou trimestre), só tendo principalmente em conta os
movimentos (receitas e despesas). Se se deseja um saldo mínimo de tesouraria e se o saldo apurado lhe
é inferior ou negativo, ele indica-nos a quantidade de dinheiro de que temos necessidade, isto é, quanto
é necessário pedir emprestado. Em seguida, indica-nos quanto se pode investir a curto prazo, tidas em
conta as nossas disponibilidades. Finalmente, indica-nos para que período se deve pedir emprestado ou
se pode investir o que se encontra em excesso.
Tomemos o exemplo do plano de tesouraria que se encontra incluído no nosso exemplo prático no final
destas definições. No primeiro trimestre após termos considerado os movimentos, resta-nos um saldo de
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tesouraria de € 5 000,00. O saldo mínimo de € 75 000,00. Aperceber-nos-emos de que, no final do
segundo trimestre, devemos pedir emprestado € 53 000,00 a seis meses e € 17 000,00 a nove meses. Em
contrapartida, no final do terceiro trimestre, dispomos de um excedente em relação ao mínimo de:
€ 162 645 - € 75 000 = € 87 645,00 que podemos investir durante pelo menos três meses, uma vez que a
nossa tesouraria será ainda excedentária no fim do quarto trimestre. Sublinhemos o interesse de fazer o
orçamento de tesouraria pelo menos numa base trimestral. Se tomarmos os números globais do período
orçamental ou do ano, temos uma tesouraria excedentária. Por conseguinte, não teremos necessidade de
pedir emprestado. O plano da tesouraria indica-nos a repartição deste saldo ao longo do ano. E vemos
assim que o saldo é insuficiente antes de ser largamente excedentário, donde a necessidade de pedir
emprestado.
Vê-se também claramente neste exemplo que não se pode elaborar o orçamento de tesouraria antes que
todos os outros orçamentos tenham sido elaborados. Assim, as receitas não podem ser previstas se não
se conhecerem, entre outras, as vendas previstas.
Uma vez que se conheçam as vendas previstas, é necessário estudar as contas de clientes, para saber
qual é o prazo normal e real entre a venda e o pagamento da factura. Deve-se então proceder a um
estudo dos critérios concedidos. Evidentemente que se impõe um estudo estatístico dos incobráveis,
para evitar fazer previsões erróneas. Em particular para as contas de clientes não convém basearmo-nos
demasiado no facto de que os clientes devem pagar teoricamente a trinta dias. É necessário ter em
conta, tanto quanto possível, os prazos reais de pagamento, em função do que se tiver podido observar
no passado e das acções de pressão que se prevê desenvolver no futuro. A razão é evidente: uma visão
muito optimista das receitas pode conduzir a problemas de tesouraria embaraçosos porque não se soube
prevê-las.
Os pagamentos dos clientes representam a principal rubrica de receitas. Pode haver outras tais como as
vendas de imobilizações, as vendas de títulos, etc.
Uma rubrica importante de despesas é representada pelo pagamento das matérias-primas. O problema
apresenta-se um pouco da mesma maneira como para os clientes. É necessário estudar as contas de
fornecedores para determinar qual é o prazo normal de pagamento. No entanto, é preciso desconfiar dos
eventuais atrasos da empresa em pagar. Estes podem alongar aquele prazo enquanto que não é certo que
os fornecedores continuem a admiti-los. Tal como para as vendas, vale mais ser um pouco pessimista
do que ser optimista: quer dizer que é preferível prever um prazo de pagamento aos fornecedores um
pouco mais curto que no passado a prevê-lo mais longo. Mas isto depende evidentemente das condições
de compra que se prevê obter durante o período orçamental.
No que se refere aos salários, é preciso ter em conta todos os centros de responsabilidade. Mas a sua
previsão não levanta grande problema, desde que se conheçam as previsões de admissões ou de
despedimentos para o período orçamental.
De um modo geral, para todas outras despesas, é necessário determinar tão precisamente quanto
possível os prazos de pagamento.
Basta simplesmente pôr à parte os investimentos, porque as datas de pagamento dependerão das
entregas efectivas dos materiais ou outros.
Após ter previsto estes movimentos e tendo em conta o saldo inicial de tesouraria, pode determinar-se
se haverá um excesso ou uma insuficiência de tesouraria. Não se pode deduzir imediatamente se é ou
não necessário pedir emprestado. Em geral, exige-se como segurança um saldo mínimo de tesouraria.
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2 – A EVOLUÇÃO DA FUNÇÃO FINANCEIRA
Tradicionalmente, a função financeira limitava-se ao controlo das entradas e saídas dos fluxos
monetários dum determinado exercício. As preocupações básicas consistiam na manutenção de um
saldo de disponibilidades que permitisse assegurar o normal funcionamento da empresa. Para esse
efeito, deveria antecipar as entradas resultantes das cobranças dos clientes e escalonar a liquidação dos
débitos dosa fornecedores.
Em suma, a função financeira tinha por grande objectivo a gestão das disponibilidades expressa na
seguinte relação:
Relação básica do equilíbrio financeiro (gestão de disponibilidades) para um determinado período:
Saldo inicial + Entradas previstas ≥ Saídas prevista + Saldo final desejado
O fundamental era manter uma caixa com saldo devedor de forma contínua.
Gradualmente, a função financeira veio a ser enriquecida com a preocupação ao nível das decisões de
financiamento. Nesta situação, as preocupações, além da manutenção de um saldo de disponibilidade
positivo, vieram a consubstanciar-se também com a obtenção de fundos de forma atempada e,
essencialmente, ao menor custo. O gestor financeiro passa a desempenhar um papel mais activo,
ultrapassando a mera gestão das disponibilidades. Cabe-lhe, igualmente, a selecção das fontes de
financiamento que devem obedecer a critérios de rendibilidade, oportunidade e equilíbrio financeiro.
Numa terceira fase foram-lhe acrescentadas novas responsabilidades.
As novas atribuições dizem respeito não só aos aspectos de obtenção de fundos, mas, igualmente, à
análise económica das aplicações desses mesmos fundos. Está-se perante a análise e avaliação dos
projectos de investimento e seu controlo.
Ao gestor financeiro compete-lhe não só analisar o impacto das decisões operacionais de tesouraria,
mas, igualmente, as políticas de financiamento e de investimento que se referem ao médio e longo
prazo, isto é, à continuidade da empresa, à sua sustentabilidade.
Pode concretizar-se essa evolução no seguinte gráfico:
Gestão das disponibilidades –
1.ª Fase 

óptica operacional

Análise e oportunidade de
2.ª.Fase.

financiamento
A análise e avaliação das aplicações

3.ª.Fase.

de fundos - investimento
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E a função financeira decompor-se-ia em dois tipos de decisões:
. Decisões estratégicas (médio e longo prazo);
- política de financiamento; e
- política de investimento
. Decisões operacionais (curto prazo – ligado ao ciclo de exploração):
- gestão do activo circulante (clientes e existências); e
- gestão do passivo circulante (fornecedores).
Neste contexto, assume um papel preponderante a política de investimento e a preocupação da análise
de rendibilidade e risco das potenciais decisões com impacto num horizonte temporal alargado. Nesta
situação está em causa a obtenção de benefícios económicos futuros com interesse para os accionistas,
mas igualmente para outros grupos (stakeholders), como seja os gestores, os clientes, os empregados, os
bancos, os fornecedores, o Estado e outros interesses locais e nacionais.
A política de investimento diz respeito, essencialmente, às opções de investimento e desinvestimento do
imobilizado imprescindível ao normal funcionamento da empresa.
Competirá, por seu turno, à política de financiamento a obtenção de fundos que sustentem essa política
de investimento, igualmente, deve competir à política financeira o modo e o tempo de remuneração
desses fundos, nomeadamente, a política de dividendos, ou seja, a melhor forma de afectar a riqueza
adquirida pela empresa. Nesta situação, há que optar entre a retenção em reservas ou o pagamento dos
dividendos, tendo em consideração o contexto legal.
O documento que traduz a gestão financeira é o plano financeiro, o qual relata as entradas e as saídas de
fundos a médio e longo prazo.
Para esse efeito, deve-se determinar para cada operação o prazo de reembolso (maturidade). Uma das
maneiras de o fazer é construindo perfis de maturidade para os vários montantes. Deste modo, devem-se
considerar vários períodos e, em cada período, indicar os activos e os passivos que se vencem.
Um pequeno exemplo ilustrará como se constrói um plano financeiro.
Plano Financeiro
DESCRIÇÃO
1.º Período
2.º Período
3.º Período
SALDO INICIAL

14,9

-17,4

29,0

Activo circulante (p. ex. clientes)

42,0

84,0

50,0

Desinvestimentos

10,4

1,50

2,00

TOTAL DE ENTRADAS

52,4

85,5

52,0

Passivo circulante (p. ex. fornecedores)

52,1

26,6

30,1

Investimento

32,6

12,5

13,0

TOTAL DE SAÍDAS……………

84,7

39,1

43,1

Saldo final……………………….

-17,4

29,0

37,9

Entrada de fundos

Saídas de fundos
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Isto significa que a empresa estaria curta (deficit de liquidez) no 1.º período e longa nos dois períodos
subsequentes.
Assim, competiria ao gestor financeiro a obtenção de fundos atempadamente e ao menor custo para o
1.º período, e a aplicação dos excedentes nos períodos subsequentes.
Relativamente ao curto prazo (gestão operacional), o papel do gestor financeiro é o prolongamento das
tarefas tradicionais do tesoureiro, ou seja:
. Controlo do crédito concedido aos clientes;
. Controlo financeiro dos inventários (nomeadamente a oportunidade da aplicação neste item
patrimonial);
. Gestão dos créditos obtidos junto dos fornecedores e dos restantes devedores correntes; e
. Aplicação dos excedentes temporários de tesouraria ou, eventualmente, a cobertura dos deficits
temporários de tesouraria.
O documento orientador para o curto prazo é o designado orçamento de tesouraria, que é a tradução dos
recebimentos e pagamentos previsionais, com a final verificação se o equilíbrio financeiro se mantém:
Saldo inicial + Recebimentos – Pagamentos ≥ Saldo final desejado
Os orçamentos de tesouraria devem encaixar-se no plano financeiro, que tem uma perspectiva mais
global de longo prazo (ver à frente um exemplo de construção de um orçamento).
As perspectivas futuras da função financeira estão ligadas ao desenvolvimento dos mercados
financeiros e à inovação a que se assiste diariamente.
Se, inicialmente, se perspectivava que o objectivo de uma empresa era a maximização do lucro, hoje,
encara-se a empresa como um organismo complexo em que vários interesses têm que ser satisfeitos.
O paradigma da maximização do lucro foi, entretanto, substituído pela maximização da riqueza dos
accionistas, que se traduz no valor actual dos fluxos de caixa estimados descontados a uma taxa
apropriada para o momento presente (que incorpora o risco do investimento subjacente, ou seja, o custo
da oportunidade de uma aplicação alternativa).
Entretanto, esse paradigma foi substituído por um mais geral e que assenta na maximização do valor da
empresa. Contudo, levanta um problema interessante: a compatibilização dos interesses dos vários
intervenientes (stakeholders) com o princípio da racionalidade limitada de que as pessoas tomam
decisões racionais apenas em relação aos aspectos da situação que conseguem perceber e interpretar
(Neves, 2006, p.19).
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A tendência da função financeira é transformar-se num centro de resultados, contribuindo activamente
para o crescimento da empresa (aumento do volume de negócios) e, simultaneamente, gerindo o
binómio rendibilidade/risco.
A rendibilidade exprime a capacidade da empresa para gerar lucros, ou, melhor, a aptidão para gerar
fluxos financeiros com valor actual positivo, isto é, dinheiro. Por seu turno, o risco reflecte a
volatilidade desses fluxos financeiros no tempo.
Para esse efeito, o gestor deve estar equipado com um sofisticado sistema informático ligado às várias
praças internacionais e às empresas do grupo. A internacionalização, a globalização financeira, a
integração dos mercados financeiros, a inovação e a sofisticação dos produtos são factores a ter em
consideração no dia-a-dia do gestor financeiro. A gestão da informação é o essencial da sua tarefa,
cabendo-lhe, fundamentalme3nte, os problemas de estratégia e política financeira.
No entretanto, não se pode esquecer que a fonte de criação de valor não é a situação financeira, mas a
sua capacidade para manter uma vantagem competitiva duradoura, baseada no trinómio tecnologia/
/mercado/produto. O equilíbrio financeiro é uma condição necessária, mas não suficiente, para a
sobrevivência e desenvolvimento da empresa (Neves, 2006, p.17).
Construção de um orçamento
O orçamento de tesouraria agrupa as previsões dos recursos e das aplicações de tesouraria. A partir
destas previsões, o tesoureiro calcula, tendo sempre em vista um nível mínimo de liquidez em caixa, a
data e a duração dos créditos necessários ou das aplicações possíveis.
Os fluxos de entradas compreendem:
- fluxos das receitas de exploração (nomeadamente vendas);
- fluxos provenientes de empréstimos contraídos; e
- fluxos provenientes de aumentos de capital da empresa.
Na generalidade, os fluxos mais relevantes provêm da exploração e são efectuados pela direcção
comercial.
As previsões dos fluxos de saída compreendem:
- decisões de exploração: pagamentos a fornecedores, despesas com pessoal e outras despesas de
exploração;
- decisões a longo prazo: reembolso de empréstimos, pagamentos de aquisição de imobilizado, etc.
De forma a gerir convenientemente a tesouraria, o tesoureiro deve dispor da seguinte informação:
- situação dos créditos existentes;
- montante de linhas de crédito negociadas junto das instituições de crédito; e
- alternativas de aplicações para os excedentes que eventualmente possam ocorrer.
11
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Caso prático 1
A sociedade XL efectuou as seguintes previsões de venda para os próximos 3 meses (estas previsões
podem ser extensivas a períodos mais alargados, nomeadamente, o ano. Só por questões de
simplificação se apresentam estes 3 meses):
Jan: 200 000
Fev: 280 000
Mar: 350 000
As condições de recebimento são as seguintes:
50% a pronto pagamento;
30% no prazo de um mês;
20% no prazo de 2 meses.
As compras serão efectuadas do seguinte modo:
Jan: 100 000
Fev: 120 000
Mar: 140 000
Condições de pagamento: 70% a pronto pagamento e os restantes 30% a 1 mês.
As outras operações de exploração são efectuadas a pronto.
Pedido: Construa um Orçamento de Tesouraria.

Resolução
Orçamento de Vendas
Com.Pag

dias

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Descritivo
Volume de negócios+IVA

200.000,0

280.000,0

350.000,0

Vol. Negócios+IVA ac.

200.000,0

480.000,0

830.000,0

100.000,0

140.000,0

175.000,0

60.000,0

84.000,0

105.000,0

40.000,0

56.000,0

Recebimts próprios do mês(n)

50%

0

mês + 1 (n+2)
mês + 2 (n+2)

30%

30

20%

60

Recebimentos clientes mês

100.000,0

200.000,0

299.000,0

recebimentos clientes ac

100.000,0

300.000,0

599.000,0

Clientes final período

100.000,0

180.000,0

231.000,0

50.000,0

140.000,0

205.500,0

Clientes médio período

70.000,0

50.000,0
95.000,0
131.183,3
Clientes médio acumulado
Nota: 175.000 referentes ao mês em causa e 84.000 ao mês anterior e os 40.000 ao penúltimo mês.

O VN de 200 000,00 de Janeiro desdobra-se do seguinte modo: 100 000 (Jan.), 60 000 (Fev.) e 40 000 (Mar.).
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O saldo dos clientes é calculado do seguinte modo (Março):

Saldo inicial…….…. 180 000

Recebimentos……… 299 000

Volume de negócios
do mês………….…. 350 000 Clientes no final……. 231 000

Clientes no final = Saldo inicial + Volume Negócios – Recebimentos

Relativamente às compras, efectua-se o mesmo procedimento:
Orçamento de compras
dias

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Descritivo
Compras+FSE+IVA

100.000,0

120.000,0

140.000,0

Compras+FSE+IVA Ac.

100.000,0

220.000,0

360.000,0

70.000,0

84.000,0

98.000,0

30.000,0

36.000,0

Próprio mês (n)

70%

0

mês seguinte

30%

30

Pagamentos a fornec. mês

70.000,0

114.000,0

134.000,0

pagamentos a fornec. mês Ac.

70.000,0

184.000,0

318.000,0

Fornecedores final período

30.000,0

36.000,0

42.000,0

42.000,0

Quadro resumo:
Descritivo

Jan

Saldo disponibilidades início
Recebimentos vendas
Outros recebimentos

Fev

Mar

0,0

50.000,0

126.000,0

100.000,0

200.000,0

299.000,0

70.000,0

35.000,0

45.000,0

170.000,0

235.000,0

344.000,0

Pagamentos a fornecedores

70.000,0

114.000,0

134.000,0

Outros pagamentos

50.000,0

45.000,0

95.000,0

120.000,0

159.000,0

229.000,0

50.000,0

126.000,0

241.000,0

Total dos recebimentos

Total dos pagamentos

Saldo disponibilidades fim

Saldo disponibilidade fim = Saldo disps. início + Recebimentos - Pagamentos
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A compatibilidade entre valores do orçamento e o cálculo do prazo médio de recebimento.
Orçamento de tesouraria
dias

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Descritivo
Vol. de negócios+IVA

200.000 200.000 200.000

Vol.de negócios+IVA ac.

200.000 400.000 600.000

Recebi próprio mês (n) 50%

2.400.000

0 100.000 100.000 100.000

M ês + 1 (n+2)

30%

30

M ês + 2 (n+2)

20%

60

60.000

0,0

0

0

60.000

60.000

720.000 30% 30,0

60.000

9

40.000

40.000

40.000 480.000 20% 60,0

80.000

12

140.000

21

1.200.000

50%

2.400.000

Recebim. clientes mês

100.000 160.000 200.000

Receb. clientes mês ac.

100.000 260.000 460.000

Clientes final período

100.000 140.000 140.000

Clientes médio período

50.000 120.000 140.000

Saldo dos Clientes

NOTA: Os 2.400.000 são o VN anualizado; os n.ºs 0, 9, 12 e 21, correspondem ao prazo médio de recebimento de cliente.
Prazo médio de recebim.= Saldo médio clientes/VN (1+IVA)*360 ou Saldo médio de clientes/(1+IVA)/VN*360.

Valores não compatíveis entre dois processos de cálculo quando o Volume de Negócios não é constante
ao longo dos períodos (meses) – NOTA, presumo que quer este e o quadro anterior são hipóteses.
dias

Jan

Fev

Mar

Abr

Mai

Descritivo
Vol. de negócios+IVA

250.000 150.000 200.000

Vol.de negócios+IVA ac.

250.000 400.000 600.000

Recebi próprio mês (n) 50%

0 125.000

M ês + 1 (n+2)

30%

30

M ês + 2 (n+2)

20%

60

2.400.000

75.000 100.000
75.000

1.200.000

50%

0

0

45.000

60.000

720.000 30% 30,0

60.000

9

50.000

30.000

40.000 480.000 20% 60,0

80.000

12

140.000

21

2.400.000

Recebim. clientes mês

125.000 150.000 195.000

Receb. clientes mês ac.

125.000 275.000 470.000

Clientes final período

125.000 125.000 130.000

Clientes médio período

0,0

62.500 125.000 127.500

Saldo de clientes que não é igual
NOTA: O cálculo do saldo dos clientes pela fórmula do prazo médio só coincide com o evidenciado pelo
Orçamento de tesouraria se o VN for constante ao longo do período.
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Caso prático 2: Orçamento
Considere os seguintes dados relativos a uma empresa.
VENDAS:
Jan
Fev
Mar
Total
500
650
400
1.550
Condições de recebimento:
30% a pronto pagamento
40 a um mês
30% a dois meses
COMPRAS:
Jan
Fev
Mar
Total
300
400
500
1.200
Condições de pagamento
50% a pronto pagamento (no mês)
50% a um mês
Outras despesas operacionais
Jan
Fev
Mar
Total
50
60
70
180 100% no próprio mês.
Custo das mercadorias vendidas
Jan
Fev
Mar
Total
300
390
240
930
Saldo de caixa: 100
Determine a 31 de Março do ano N:
a) O saldo de clientes
b) O saldo de fornecedores
c) O saldo de existências
d) O saldo de caixa
e) O balanço
Resolução:
Recebimento de vendas e saldo de clientes:
Jan
Fev Mar
Saldo inicial de clientes (a)……………… 0
350
605
Vendas (b)……………………………….. 500
650
400
Recebimentos
Mês…………………….…………. 30% 150
1 mês…………………………….. 40%
2 meses…………………………..
150

195
200

120
260

Recebimentos no mês (c) ……..
Recebimentos acumulados……..

150
150

395 530
545 1.075

1.075

Saldo final de clientes (a+b+c)….

350

605 475 correspondentes a: 30% em Fev.
70% em Mar.
15

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

Pagamento de compras e saldo de fornecedores
Jan
Fev
Mar
Saldo inicial de fornecedores (a’)………. 0
150
200
Compras (b’)…………………………….. 300
400
500
Pagamentos do mês……….……. 50% 150
200 250
1 mês……………………………. 50%
150
200
Pagamento do mês (c’)…………
150
350
450
Pagamentos acumulados……….
150
500 950
Saldo final de fornecedores (a’+b’+c’)

150

200

250 Correspondentes a Março: 50%

Saldo de existências
Jan
Saldo inicial de existências (a”)………… 0
Compras (b”)……………………………. 300
CMV (c”)……………..…… 60% VND 300
Saldo final existências (a”+b”-c”)………

Fev

Mar
0
10
400
500
390
240

0

10

270

Jan
Saldo inicial de caixa……………….… 100
Recebimentos (vendas)………………. 150
Pagamentos (compras)………………... 150
Pagamentos (outras despesas opera.)… 50
Saldo final de caixa……………………… 50

Fev
50
395
350
60
35

Mar
35
530
450
70
45

930

Saldo de caixa

180

Resultados (a Março)
Vendas……………………….. 1.550
CMV………………………….
930
Outras despesas operacionais.
180
Resultado…………………….
440
Balanço em 31.03.2008
Saldo de existências…………
Saldo de clientes……………..
Saldo de caixa………………..
TOTAL……………………….

270 resultado
475 fornec.
45
790

440
250
690

Diferença (790 – 690) corresponde ao saldo inicial: 100
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3 – ANÁLISE FINANCEIRA E O PROCESSO DE NORMALIZAÇÃO CONTABILÍSTICA
A análise financeira baseia os seus relatórios nos documentos contabilísticos: balanço, demonstração
dos resultados e demonstração dos fluxos de caixa.
No entanto, a perspectiva contabilística é diferente da perspectiva financeira. Enquanto a primeira visa
o apuramento do resultado (crescimento do capital da empresa), partindo de determinados pressupostos
e princípios, a segunda visa a identificação e análise dos principais fluxos financeiros, de modo a
assegurar o normal funcionamento da empresa (equilíbrio financeiro).
No âmbito do apuramento do resultado, existem rubricas que não geram quaisquer fluxos financeiros,
como é o caso das reintegrações. Por outro lado, inúmeras rubricas são objecto de estimativas, como é o
caso dos ajustamentos.
Finalmente, importa salientar o pendor jurídico-fiscal na elaboração das peças contabilísticas, ainda
preponderante no nosso normativo, bem como a existência de cinco organismos normalizadores (além
da Comissão de Normalização Contabilística – CNC -, temos: o Banco de Portugal – BP -, o Instituto
de Seguros de Portugal – ISP -, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários – CMVM – e a
Comissão de Normalização específica – Contabilidade pública – CNAP), o que coloca problemas de
harmonização contabilística.
Segundo (Neves, 2006, p.73), existem as seguintes limitações aos documentos contabilísticos:
. não reflectem valores actuais, pois a contabilização segue, por via de regra, o princípio do custo
histórico;
. existem contas para as quais é preciso fazer algumas estimativas, nomeadamente ajustamentos para
créditos de cobrança duvidosa;
. enquanto a depreciação do imobilizado é uma prática corrente, a sua revalorização é normalmente
ignorada;
. muitas rubricas com valor financeiro estão omitidas do balanço porque a sua valorização objectiva
oferece algumas dificuldades;
. os diferentes critérios valorimétricos utilizados podem provocar distorções entre várias empresas; e
. as normas contabilísticas são muitas vezes ditadas por imperativos fiscais.
Estas divergências implicam do analista financeiro um cuidado prévio na preparação, tratamento e
adaptação das informações à metodologia da análise financeira.
Em todo o caso, assiste-se a um processo de harmonização contabilística na União Europeia (EU), onde
Portugal está inserido.
Espera-se que a normalização contabilística nacional se aproxime do padrão mais elevado que será o
preconizado pelo International Accounting Standards Board (IASB – Ler a obra do autor. Eduardo Sá
Silva, intitulada Normas Internacionais de Contabilidade – da Teoria à prática, 2006 – Vida Económica).
Realce-se que a mudança de Normas Internacionais de Contabilidade (NIC) para Normas Internacionais
de Contabilidade de Relato Financeiro (NICRF) teve implícita a preocupação de que as DF devem ser
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preparadas com vista a descrever a posição financeira, desempenho e alterações da posição financeira
que, de algum modo, são apanágio de quem elabora análises financeiras.
Não sendo objecto desta obra um estudo detalhado das Normas Internacionais de Contabilidade,
salientamos alguns aspectos dessa evolução e enfatizamos que, no nosso entendimento, a adopção das
NICRF trará vantagens a quem realiza a análise financeira. Assiste-se assim à queda do pendor jurídicofiscal, em detrimento de um pendor de índole económica.
Com a publicação do regulamento (CE) n.º 1 606/02, em 19 de Julho, foram impostos mínimos em
matéria de adopção, desde 1 de Janeiro de 2005, em termos de Normas Internacionais de Contabilidade
(NIC), ou seja, pelo menos todas as sociedades com valores cotados em bolsa da UE devem apresentar
as suas contas consolidadas de acordo com as NIC.
Como consequência deste regulamento, a Comissão de Normalização Contabilística (CNC) publicou,
em 15 de Janeiro de 2003, o documento “Projecto de Linhas de Orientação para um novo Modelo de
Normalização Contabilística”, onde vem definir o que deverá ser o futuro ordenamento contabilístico
nacional. Em síntese, este projecto aponta para um ordenamento com dois níveis, dirigidos a dois
grupos diferenciados de entidades económicas, embora submetidos à mesma estrutura conceptual e ao
mesmo código de contas.
É reconhecido por esta CNC que o Plano Oficial de Contabilidade esgotou o seu papel, conforme
afirmado na p. 15 do documento: ”É insuficiente para as entidades com maiores exigências qualitativas
de relato financeiro…Adicionalmente, carece de revisão técnica no que concerne, nomeadamente, a
aspectos conceptuais, critérios de valorimetria, estrutura de contas de custos e proveitos, conceito de
resultados, bem como em relação aos modelos de demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”.
Igualmente, na p.17, afirma-se que a normalização contabilística actual é portadora do seguinte perfil:
. forte influência de alguns factores da envolvente imediata;
. orientação jurídico-fiscal;
. modelo misto;
. âmbito nacional; e
. sob a forma de plano de contas (sem estrutura conceptual).
É convicção da CNC que com a adopção da NICRF se atingirão os seguintes objectivos:
. proporcionar um salto qualitativo no relato financeiro nacional;
. reduzir a atitude essencialmente mecanicista no raciocínio e na boa aplicação dos instrumentos
contabilísticos;
. constituir um elemento de apoio à internacionalização das empresas.
Em seguida, procede-se à análise sumária de alguns aspectos das NICRF com impacto na análise
financeira.
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FINALIDADES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Proporcionar informação acerca da posição financeira, do desempenho e de fluxos de caixa de uma
empresa, que seja útil a uma larga escala de utentes na tomada de decisões económicas. As
demonstrações financeiras proporcionam informação acerca de:
. Activos;
. Passivos;
. Capital próprio; e
- Proveitos e gastos, incluindo ganhos e perdas.
Sendo constituídos por:
. Balanço;
. Demonstração dos Resultados;
. Demonstração de alteração da posição financeira (que pode ser apresentada de várias maneiras, p.
ex., como a demonstração de fluxo de caixa ou demonstração de fluxo de fundos);
. As notas e outras demonstrações e material explicativo que constituam parte integrante das
demonstrações financeiras;
. Outros mapas, tais como informação financeira por segmentos industriais e geográficos, e divulgação
acerca dos efeitos das variações dos preços; e
. Esta informação é comum a todas as empresas comerciais, industriais e serviços que relatem, sejam
do sector público ou do privado.
Fora das demonstrações financeiras, a administração deve apresentar uma explanação que descreva e
explique as características principais do desempenho financeiro da empresa, a sua posição financeira e
as principais incertezas com que se depara, concretamente:
. os principais factores e influências que determinam o desempenho;
. as fontes de financiamento;
. os pontos fortes e recursos da empresa cujo valor não esteja reflectido no balanço.
CONSIDERAÇÕES GERAIS
As demonstrações financeiras devem apresentar de forma apropriada a posição financeira, o
desempenho financeiro e os fluxos de caixa de uma empresa. A adequada aplicação das Normas
Internacionais de Contabilidade, com divulgação adicional quando necessária, resulta, em, virtualmente,
todas as circunstâncias, em demonstrações financeiras que atingem uma representação apropriada.
Posição Financeira

Balanço

Desempenho

Alterações na posição financeira

Demonstração

Demonstrações dos

dos Resultados

Fluxos de Caixa
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A posição financeira de uma empresa é relevante através do balanço, que evidencia:
. os recursos económicos que controla;
. a estrutura financeira;
. a liquidez e solvência;
. recursos económicos: estão relacionados com a predição (de previsão) da capacidade da empresa para
os gerar, no futuro, caixa e equivalentes;
. estrutura financeira: está relacionada com a predição de futuras necessidades de empréstimos e de
como os lucros futuros e os fluxos de caixa serão distribuídos, bem como do sucesso de obtenção de
fundos adicionais; e
. liquidez (curto prazo) e solvência (prazo mais longo): predição da capacidade da empresa para
satisfazer os seus compromissos à medida que se vencerem.
O desempenho de uma empresa é revelado, essencialmente, através da demonstração dos resultados
(DR) e, igualmente, através da demonstração de alterações dos capitais próprios (DACP), e evidencia:
. a rentabilidade;
. capacidade para gerar fluxos no futuro.
(Exemplos a serem fornecidos pela DACP são as variações (ganhos e perdas) do justo valor dos activos disponíveis para venda (excepto
perdas de imparidade) e dos derivados de cobertura de fluxos de caixa não reconhecidos na demonstração dos resultados.

As alterações na posição financeira são reveladas através da demonstração dos fluxos de caixa e
evidenciam (a DFC – Dem. dos Fluxos de Caixa) será desenvolvida mais à frente):
. as actividades operacionais, de investimento e de financiamento;
. a capacidade para gerar caixa e equivalentes de caixa; e
. a necessidade de utilizar os fluxos de caixa.
As Notas evidenciam as bases de preparação do balanço, da DR, da DACP e da DFC, as políticas
contabilísticas específicas usadas, informações que não sejam divulgadas nessas DF, mas que sejam
exigidas pelas NC/NIRF, e informação adicional que, não sendo apresentada nas DF em questão, seja
relevante para a compreensão de qualquer uma delas.
As DF devem proporcionar informação que seja:
. Relevante para as necessidades de tomada de decisões pelos utentes; e
. Fiável de tal modo que elas:
- representem fidedignamente os resultados e a posição financeira da empresa;
- reflictam a substância económica de eventos e transacções e não meramente a forma legal;
- sejam neutras, isto é, que estejam isentas de preconceitos;
- sejam prudentes; e
- sejam completas em todos os aspectos materialmente relevantes.
CONTINUIDADE
Aquando da preparação das DF, a administração deve fazer uma avaliação da capacidade de uma
empresa para prosseguir segundo o princípio da continuidade. As demonstrações financeiras devem ser
preparadas na base de uma empresa em continuidade, a menos que a administração pretenda liquidar a
empresa ou cessar de negociar, ou não tenha outra alternativa realista. Quando a administração estiver
consciente, ao fazer a sua avaliação, de incertezas materiais relacionadas com acontecimentos ou
condições que possam lançar dúvidas significativas acerca da capacidade da empresa prosseguir como
uma empresa em continuidade, essas incertezas devem ser divulgadas.
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REGIME CONTABILÍSTICO DO ACRÉSCIMO
Uma empresa deve preparar as suas DF, excepto para informação dos fluxos de caixa, segundo o
regime contabilístico do acréscimo.
Segundo o regime contabilístico do acréscimo, as transacções e acontecimentos são reconhecidos
quando ocorram (e não quando o dinheiro ou o seu equivalente seja recebido ou pago). Os gastos são
reconhecidos na demonstração dos resultados de acordo com uma associação directa entre custos
incorridos e os rendimentos de itens específicos.
BALANÇO
Definições:
- Um activo é um recurso controlado pela empresa como resultado de acontecimentos passados e do
qual se espera que fluam para a empresa benefícios económicos futuros.
- Um passivo é uma obrigação presente da empresa proveniente de acontecimentos passados, da
liquidação da qual se espera que resulte um fluxo posterior de recursos da empresa incorporando
benefícios económicos.
- Capital próprio é o interesse residual nos activos da empresa depois de deduzir todos os seus
passivos.
Os benefícios económicos futuros incorporados num activo são o potencial de contribuir, directa ou
indirectamente, para o fluxo de caixa e de seus equivalentes de caixa para a empresa.
No balanço pode-se optar pela classificação corrente / não concorrente ou pela apresentação por ordem
de liquidez. A opção pela classificação corrente / não corrente pode entrar em conflito com a 4.ª
directiva que separa em fixo / circulante.
Por exemplo, um imóvel adquirido para venda é classificado no circulante. Na NIC é considerado não
corrente, dado que não é adquirido para ser vendido num prazo de 12 meses e não faz parte do negócio.
ACTIVO CORRENTE / NÃO CORRENTE
Cada empresa deve determinar se apresenta ou não activos correntes e não correntes e passivos
correntes e não correntes como classificações separadas.
Um activo deve ser classificado como um activo corrente quando:
- for esperado que seja realizado, ou que esteja detido para venda ou consumo no decurso normal do
ciclo operacional da empresa; ou
- for detido primordialmente para finalidades comerciais ou no curto prazo se espere que seja realizado
dentro de doze meses a partir da data do balanço; ou
- for um activo de caixa ou equivalente que não esteja restringido na sua utilização.
Todos os outros activos devem ser classificados como activos não correntes.
Quando uma empresa escolher não fazer esta classificação, os activos e os passivos devem ser
apresentados, de uma forma geral, por ordem da sua liquidez. Todavia, os activos devem ser separados
entre os que serão recuperados antes ou após 12 meses.
Um passivo deve ser classificado como um passivo corrente quando:
- se espera que seja liquidado no decurso normal do ciclo operacional; ou
- esteja para ser liquidado dentro de doze meses a partir da data do balanço.
Os outros passivos devem ser classificados como passivos não correntes.
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Uma empresa deve continuar a classificar os seus passivos de longo prazo que vençam juros como não
correntes, mesmo quando estejam para ser liquidados dentro de doze meses a partir da data da
demonstração do balanço se:
- o prazo original foi por um período de mais do que doze meses;
- a empresa pretender refinanciar a obrigação numa base de longo prazo; e
- essa pretensão for suportada por um acordo de refinanciamento ou de reescalonamento de
pagamentos que seja completado antes de as DF serem aprovadas.
CICLO OPERACIONAL
O ciclo operacional de uma empresa corresponde ao tempo entre a aquisição de materiais que entram
num processo e a sua realização em dinheiro ou num instrumento que seja rapidamente convertível em
dinheiro. Os activos correntes incluem inventários e dívidas a receber que sejam vendidos, consumidos
e realizados como parte do ciclo operacional normal mesmo quando não se espere que sejam realizados
dentro de doze meses a partir da data de balanço. Os títulos negociáveis são classificados como activos
correntes se for esperado que sejam realizados dentro de doze meses a partir da data do balanço. De
outra maneira, são classificados como activos não correntes.
O que deve constar no balanço
- Activos fixos tangíveis;
- Activos intangíveis;
- Activos financeiros;
- Investimentos contabilizados pelo método da equivalência patrimonial;
- Inventários;
- Dívidas comerciais e outras a receber;
- Caixa e seus equivalentes;
- Dívidas comerciais e outras a pagar;
- Passivos e activos por impostos;
- Ajustamentos;
- Passivos não correntes que vençam juros;
- Interesses minoritários; e
- Capital social e reservas.
Linhas de itens adicionais, títulos e sub-totais devem ser apresentados na face do balanço quando uma
NIC o exija, ou quando tal apresentação seja necessária para apresentar apropriadamente a posição
financeira da empresa.
Demonstração dos resultados
Esta DF deve incluir, nomeadamente, as seguintes rubricas: os réditos, os custos financeiros, os gastos
com impostos e os resultados. Quanto aos gastos por natureza do período, com excepção dos impostos
que devem ser apresentados obrigatoriamente na DR, podem os mesmos não constar da DR se, em
alternativa, a empresa decidir divulgá-los nas Notas.
O que deve constar na demonstração dos resultados (mínimo):
- Réditos;
- Os resultados de actividade operacionais;
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- Gastos financeiros;
- Participação de resultados de associadas e empreendimentos conjuntos contabilizados usando o
método da equivalência patrimonial;
- Gastos de impostos;
- Resultados das actividades ordinárias;
- Rubricas extraordinárias;
- Interesses minoritários; e
- Resultado líquido do período.
4 - AS PEÇAS CONTABILÍSTICAS PARA SUPORTE DA ANÁLISE FINANCEIRA
4.1 - PEÇAS CONTABILÍSTICAS
4.1.1 - A Informação Contabilística
4.1.1.1 - A Contabilidade como instrumento de gestão
A contabilidade é uma ferramenta indispensável para a gestão de negócios das empresas. De longa data,
contabilistas, administradores e responsáveis pela gestão de empresas se convenceram que amplitude
das informações contabilísticas vai para além do simples cálculo dos impostos e atendimento de
legislações comerciais e legais.
A Contabilidade como instrumento de gestão, em síntese, é a utilização dos registos e controlos
contabilísticos com o objectivo de gerir uma entidade.
A gestão de entidades é um processo complexo e amplo, que necessita de uma adequada estrutura de
informações - e a Contabilidade é a principal delas.
Além do mais, o custo de manter uma contabilidade completa (livros de diário, razão, inventário,
conciliações, etc.) não é justificável para atender somente o fisco. Informações relevantes podem estar a
ser desperdiçadas, quando a contabilidade é encarada como mera burocracia para atendimento
governamental (a Contabilidade deve ser mais do que isto…).
Objectivamente, o custo médio de uma contabilidade de empresa de pequena dimensão (Volume de
negócios até € 150.000,00/ano) obedece a regras que podem dispensar a empresa de ter contabilidade
organizada – Regime normal -. Numa empresa de médio porte (cujo volume de negócios ultrapasse os €
150.000,00), onde há obrigatoriedade de a empresa ter contabilidade organizada, não dispensando TOC
e eventualmente até ROC (art. 262º do CSC: durante dois anos consecutivos, ultrapasse € 1.500.000,00
do total do balanço e/ou € 3.000.000,00 do total das vendas líquidas e outros proveitos e mínimo de 50
trabalhadores) em certas condições. Tais empresas precisam aproveitar as informações geradas, pois
obviamente este será um factor de competitividade com os seus concorrentes: a tomada de decisões com
base em factos reais e dentro de uma técnica comprovadamente eficaz – o uso da contabilidade.
A contabilidade dita financeira não “inventa” dados, mas baseia-se na escrituração regular dos
documentos, contas e outros factos que influenciam o património empresarial.
Dentre as utilizações da contabilidade, para fins de gestão, destacam-se, entre outros:
1. Projecção do Fluxo de caixa
2. Análise de Indicadores ou rácios
3. Cálculo do Ponto de equilíbrio
4. Determinação de Custos padrões
5. Planeamento tributário
6. Elaboração do Orçamento geral e Controlo orçamental
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4.1.1.2 - Objectivos e Divisões da Contabilidade
OBJETIVOS
A Contabilidade é, objectivamente, um sistema de informação (compreende-se por sistema de
informação um conjunto articulado de dados, técnicas de acumulação, ajustes e elaboração de
relatórios) que permite:
a) tratar as informações de natureza repetitiva com o máximo possível de relevância e o mínimo de
custo;
b) dar condições para, através da utilização de informações primárias constantes do arquivo básico,
juntamente com técnicas derivadas da própria contabilidade e/ou outras disciplinas, fornecer
relatórios de excepção para finalidades específicas, em oportunidades definidas ou não.
e avaliação destinado a prover seus utilizadores (conceitua-se como utilizador toda pessoa física ou
jurídica que tenha interesse na avaliação da situação e do progresso de determinada entidade, seja tal
entidade empresa, ente de finalidades não lucrativas, ou mesmo património familiar.
Para as finalidades deste trabalho, escolhemos como utilizadores preferenciais os externos à entidade,
constituídos, basicamente, por:
Accionistas;
Emprestadores de recursos e credores em geral; e
Integrantes do mercado de capitais como um todo, no sentido de que a quantidade, a natureza e
a relevância da informação prestada abertamente pela entidade influenciem, mesmo que
indirectamente, esse mercado.
A Contabilidade tem do que seja económico e não, necessariamente, do tratamento que a Economia
daria ao mesmo fenómeno; em largos traços, podemos afirmar que os fluxos de receitas e despesas
(demonstração do resultado, p. ex.), bem como o capital e o património, em geral, são dimensões
económicas da contabilidade, ao passo que os fluxos de caixa, de capital circulante, por exemplo,
caracterizam a dimensão financeira. Não estamos, portanto, a utilizar, o termo financeiro no sentido
de avaliado em moeda, como a própria Lei das Sociedades por Acções e a tradição anglo-saxónica
consagram), financeira e física (informação de natureza física constitui um importante desdobramento
dentro da evolução da teoria dos sistemas contabilísticos, pois as mais recentes pesquisas sobre
evolução de empreendimentos têm revelado que um bom sistema de informação e avaliação não pode
repousar apenas em valores monetários, mas deverá incluir, na medida do possível, mensurações de
natureza física tais como: quantidades geradas de produtos ou de serviços, número de depositantes em
estabelecimentos bancários, e outras que possam permitir melhor inferência da evolução do
empreendimento por parte do utilizador) e de produtividade (Informação de natureza de produtividade
que compreende a utilização mista de conceitos valorativos (financeiros no sentido restrito) e
quantitativos (físicos no sentido restrito) como, por exemplo: receita bruta per capita, depósitos por
clientes etc.), em relação à entidade objecto de contabilização.
As informações de natureza económica e financeira, ainda assim, constituem o núcleo central da
contabilidade. O sistema de informação, todavia, deveria ser capaz de, com mínimo custo, suprir as
dimensões físicas e de produtividade. Na evidenciação principal (demonstrações contabilísticas
publicadas), todavia, as dimensões físicas e de produtividade consideram-se acessórias.
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O objectivo principal da contabilidade, portanto, é o de permitir, a cada grupo principal de
utilizadores, a avaliação da situação económica e financeira da entidade, num sentido estático, bem
como fazer inferências sobre as suas tendências futuras (dinâmica e até de previsões). Em ambas as
avaliações, todavia, as demonstrações contabilísticas constituirão elemento necessário, mas não
suficiente. Sob o ponto de vista do utilizador externo, quanto mais a utilização das demonstrações
contabilísticas se referir à exploração de tendências futuras, mais tenderá a diminuir o grau de
segurança das estimativas. Quanto mais a análise se detiver na constatação do passado e do presente,
mais acrescerá e avolumará a importância da demonstração contabilística.
Isto não quer dizer que as demonstrações contabilísticas não se adaptam às finalidades previsionais, mas
apenas ao avaliar tendências pode implicar divisão ou admitir configurações económicas, sociais e
institucionais novas, para o futuro, em que não se permite estimar com razoável eficácia os resultados
das operações, pois a previsão das próprias operações é insegura. A Contabilidade pode, sim, ajudar a
avaliação de tendências:
1-Se as conjunturas do passado se repetirem, mesmo que numa perspectiva monetária diferente
(inflação ou deflação, sem alteração profunda do mercado); ou
2-O agente (utilizador) conseguir transformar o modelo informativo contabilístico num modelo
preditivo, o que somente será possível dentro do esquema mental de conhecimento e da
sensibilidade do previsor. O modelo informativo-contabilístico e o modelo preditivo são
duas peças componentes, não mutuamente exclusivas do processo decisório.
Os objectivos da contabilidade, pois, devem ser aderentes, de alguma forma explícita ou implícita,
àquilo que o utilizador considera como elementos importantes para o seu processo decisório. Não tem
sentido ou razão de ser a Contabilidade como uma disciplina "neutra", que se contenta em perseguir
esterilmente uma "sua" verdade ou beleza. A verdade da contabilidade reside em ser instrumento útil
para a tomada de decisões pelo utilizador, tendo em vista a entidade.
Para a consecução desse objectivo da contabilidade, e dentro principalmente do contexto empresa
aberta/utilizador externo, dois pontos importantíssimos se destacam:
Ênfase à evidenciação
Substância sobre a forma
Essas características de evidenciação e de prevalência da substância sobre a forma cada vez mais se
firmam como próprias da contabilidade, dados os seus objectivos específicos.
Uma forma prática de verificar se a Contabilidade está a alcançar os seus objectivos, conforme
enunciado, é pesquisar, periodicamente, qual o grau de utilização de demonstrações contabilísticas por
parte de grupos de utilizadores para os quais, de antemão, se acredita que as demonstrações
contabilísticas devessem ser de grande utilidade. Por exemplo, analistas de investimentos, para
aconselhamentos, sobre compras ou não de acções de determinadas companhias. O facto de
determinado grupo, todavia, estar a utilizar, num menor grau de intensidade do que imaginaríamos, de
informação contabilística pode ter vários significados, a saber:
a) deficiências estruturais do modelo informativo contabilístico para tal tipo de decisão;
b) restrições ou limitações do próprio utilizador;
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c) ambiente decisório em que a profissão contabilística está classificada por baixo estatuto de
credibilidade, influenciando a não-utilização por parte de grupos sofisticados de utilizadores,
mesmo que a informação objectiva tenha alguma ou bastante significância; e
d) falhas de comunicação e evidenciação decorrentes de problemas de linguagem inadequada por
parte das demonstrações contabilísticas.
Antes de se discutir o modelo contabilístico em tais situações, portanto, é necessário avaliar muito
bem a participação de cada factor nas limitações de utilização. Somente se grande parte da nãoutilização for atribuída ao significado aí é que poderemos inferir pela não-adequação do modelo. Por
exemplo: fornecer demonstrações baseadas em regime de competência, quando o utilizador está a
tentar prever fluxos futuros de caixa.
Os conceitos-chave tratados neste item, portanto, são:
A Contabilidade;
Sistema de informação;
Informação económica e financeira;
Utilizador da informação contabilística;
Modelo informativo;
Modelo decisório;
Objectivos;
Evidenciação; e
Substância sobre a forma.
Dos Objetivos da Contabilidade
A existência de objetivo específicos não é essencial à caracterização de uma ciência, pois, caso o fosse,
inexistiria a ciência “pura”, aquela que se concentra, tão-somente, no seu objecto. Aliás, na própria área
contabilística, encontramos muitos pesquisadores cuja obra não apresenta qualquer escopo pragmático,
concentrando-se na contabilidade como ciência. De qualquer forma, como já vimos, não há qualquer
dificuldade na delimitação dos objetivos da contabilidade no terreno científico, a partir do seu objecto,
que é o Património, por estarem concentrados na correta representação deste e nas causas das suas
mutações.
O objectivo científico da contabilidade manifesta-se na correta representação do Património e na
apreensão e análise das causas das suas mutações. Já sob óptica pragmática, a aplicação da
contabilidade a uma Entidade particularizada, busca prover os utilizadores com informações sobre
aspectos de natureza económica, financeira e física do Património da Entidade e suas mutações, o que
compreende registos, demonstrações, análises, diagnósticos e prognósticos, expressos sob a forma de
relatos, pareceres, tabelas e outros meios.
O tema, tão claro no quadrante científico, comporta comentários mais minuciosos quando direcionados
aos objectivos concretos perseguidos na aplicação da contabilidade a uma Entidade em particular.
Porquanto, no caso, o terreno operacional, regulado pelas normas. Assim, ouve-se com frequência dizer
26

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

que um dos objectivos da contabilidade é o acompanhamento da evolução económica e financeira de
uma Entidade. No caso, o adjectivo “económico” é empregado para designar o processo de formação
de resultado , isto é, as mutações quantitativos-qualitativos do património, as que alteram o valor do
Patrimônio Líquido, para mais ou para menos, correntemente conhecidas como “receitas” e “despesas”.
Já os aspectos qualificados como “financeiros” concernem, em última instância, aos fluxos de caixa.
Cumpre também ressaltar que, na realização do objectivo central da contabilidade, defrontamo-nos,
muitas vezes, com situações nas quais os aspectos jurídico-formais das transacções ainda não estão
completa ou suficientemente dilucidados. Nesses casos, deve considerar-se o efeito mais provável das
mutações sobre o património, quantitativa e qualitativamente, concedendo-se prevalência à substância
das transações.
4.1.2 - Fluxos da empresa
4.1.2.1 - Quadros de informação financeira e económica
A chamada análise de fluxos financeiros, que se prende com os fluxos e as FM/NFM/TL
4.1.2.2 - Quadros informativos complementares
P.ex.: os mapas de fluxos de caixa e de origem e aplicação de fundos.
4.1.2.3 - Método Contabilístico
a - Os lançamentos e a conta: noção e objectivos
b - Os sistemas de contas e os Livros de contabilidade
c - Panorâmica geral do trabalho contabilístico
d - Diário, balancetes, extractos de conta e sua ligação com as demonstrações financeiras
e - A contabilidade e a informática

Métodos de registo contabilístico
Método das partidas simples ou unigrafia ⇒ No sec. XIII, a contabilidade comportava somente as contas de
devedores, credores e banqueiros ou seja, contas de pessoas.
O desenvolvimento conduz a adopção de contas de coisas e de factos, numa 1.ª fase apenas as contas de coisas
(método das partidas mistas) e depois a inclusão dos factos (registo duplo ou método das partidas dobradas ou
digrafia).
Método digráfico (sec. XV) ⇒ Todo o débito numa conta origina o crédito noutra ou noutras e vice-versa ou
seja, cada facto patrimonial determina um registo em duas ou mais contas para que o valor de cada débito (ou
débitos) corresponda sempre um crédito (ou créditos) de igual valor.
As contas do activo debitam-se pela extensão inicial e pelos aumentos e creditam-se pelas diminuições; as contas
do passivo e capital próprio creditam-se pela extensão inicial e pelos aumentos e debitam-se pelas diminuições;
as contas de resultados debitam-se pelos custos e perdas e creditam-se pelos proveitos e ganhos.
Escrituração ⇒ Actos de registo das operações nos livros e documentos.
Lançamento ⇒ Notação de qualquer facto patrimonial nos livros de contabilidade.
Documentos ⇒ Os factos patrimoniais registados pela contabilidade são descritos e comprovados por meio de
escritos comerciais. As empresas estão sujeitas a incorrerem em sanções se procederem ao
registo não devidamente documentados.

27

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

Livros obrigatórios ⇒ São também designados por livros selados e vêm indicados no art.31º do Código
Comercial: livro de inventário e balanços, o diário, o razão e o copiador, livro de actas. Podem ser folhas soltas,
devem ser numeradas sequencialmente e rubricadas pela gerência ou pela administração (ver arts.33 a 37º do
mesmo código).
Livros facultativos ⇒ Os livros são: balancetes de razão geral; razões auxiliares ou de desenvolvimento do razão
geral; diários auxiliares; balancetes e razões auxiliares.
Tipos de lançamentos: lançamentos simples (1 débito = 1 crédito), e lançamentos complexos ou compostos (1
débito = vários créditos, vários débitos = 1 crédito, vários débitos = vários créditos).
Classificação segundo a natureza: lançamentos de abertura, lançamentos correntes, lançamentos de estorno
(rectificar as omissões, duplicações e erros cometidos), lançamentos de regularização (rectifica saldos de contas
que não correspondem à realidade), lançamentos de transferência ou de apuramento de resultados (transfere as
contas de custos e proveitos para as contas de resultados), lançamentos de encerramento ou fecho (efectuados
depois do apuramento dos resultados e da elaboração do balanço), lançamentos de reabertura (registam o inicio de
cada exercício económico).
Método ABC
O método ABC é uma técnica ou método contabilístico, desenvolvido por Robert Kaplan e Cooper em
Harvard em meados da década de 80 sendo aplicado na contabilidade analítica com o objectivo de garantir uma
correcta imputação de todos os custos, incluindo os custos indirectos às actividades que estão na sua origem. A
utilização do método ABC permite às organizações determinarem os custos associados a cada actividade,
segmento, área ou produto (ou seja, a cada centro de custos) e, desta forma, avaliar a rentabilidade ou
contribuição de cada centro de custos para a rentabilidade da empresa como um todo.
Os custos são analisados, associando-se as actividades aos produtos ou serviços com base na procura por tais
actividades pelo produto ou serviço durante o processo de produção. De facto, o método ABC demonstra a
relação entre Recursos consumidos (o que foi gasto: água, energia, salários, matérias-primas, etc.), Actividades
executadas (onde foi gasto: produção, informática, vendas, serviços pós-venda, etc.) e Objectos de Custo ou
Outputs (para que foi gasto: produto A, Produto B, Actividade C, etc.).

A figura abaixo ilustra, p. ex., esta visão do método ABC:
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Enquanto nos métodos tradicionais utilizados na contabilidade analítica a alocação dos custos é
efectuada através de critérios de rateios limitados (geralmente quantidade produzida ou vendida),
no método ABC existe uma multiplicidade de critérios (denominados de direccionadores de custos
ou cost drivers) cada qual específico à actividade (custo) a que se relaciona. O direccionador de
custos (cost driver) representa a causa do volume de recursos consumidos pela actividade.
4.1.2.4 - O Património
4.1.3 - A equação fundamental da Contabilidade
Activo + Situação líquida passiva = Passivo + Situação líquida activa em que o ACTIVO =
PASSIVO + SITUAÇÃO LÍQUIDA (em que o Activo ou 1.º Membro são as aplicações do
capital e o 2.º Membro são as origens do capital).
4.1.3.1 - A Conta e o lançamento: relação com o P.O.C.
4.1.3.2 - Os Balancetes
4.1.3.3 - Balanço
4.1.4 - Massas Patrimoniais: Activo, Passivo e Capital Próprio
4.1.4.1 - Análise das contas do Balanço
4.1.4.2 - Demonstração dos Resultados
4.1.4.3 - Demonstração dos Resultados por Naturezas e por Funções
4.1.4.4 - Classificação dos Custos e dos Proveitos
4.1.4.5 - Diferentes níveis de Resultados
4.1.5 - A figuração do resultado Líquido na Demonstração dos Resultados e no Balanço
4.1.5.1 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
4.1.5.2 - Conceitos fundamentais
4.1.5.3 - O relato por actividades
4.1.5.4 - Recebimentos e pagamentos: operacionais, de investimento e de financiamento
4.1.6 - O Processamento das Operações
4.1.6.1 - Ciclo das operações de exploração, financeiras e de investimento
4.1.6.2 - Prestação de Contas
4.1.6.3 - As peças contabilísticas fundamentais (o balanço e a demonstração dos resultados e Anexo a eles)
4.1.6.4 - Documentos complementares:
Relatório de Gestão
Certificação Legal das Contas
Relatório e Parecer do Conselho Fiscal ou do Fiscal Único
Acta de aprovação de contas
4.1.6.5 - Análise Financeira
4.1.7 - Preparação dos documentos contabilísticos para análise
4.1.7.1 - O Balanço Funcional
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4.1.7.2 - Demonstração dos Resultados Funcional
4.1.7.3 - Indicadores económicos, financeiros e monetários
4.1.7.4 - Situação financeira: o equilíbrio financeiro
4.1.7.5 - Situação económica: rendibilidade e risco
4.1.7.6 - Situação monetária: o cash-flow de exploração
4.1.8 - Integração das várias ópticas de análise: financeira, económica e monetária
4.1.8.1 - Gestão Financeira
4.1.8.2 - Gestão de Tesouraria
4.1.8.3 - A gestão das necessidades de fundo de maneio de exploração
4.1.9 - Fontes de Financiamento de curto prazo:
Empréstimo directo e por livrança
Conta-corrente caucionada
Desconto comercial de Letras
Factoring
4.1.10 - Fontes de Financiamento de médio e longo prazo:
Empréstimos bancários
Leasing vs. ALD vs. Renting
O que é o Renting?
O Renting ou Aluguer Operacional de Viaturas (AOV) é uma solução de financiamento automóvel
materializado num contrato de aluguer de viaturas com prestação de serviços associado, por um período
e quilometragem pré-determinado, mediante o pagamento de uma renda.
Em que se pode escolher qualquer viatura nova, ligeira de passageiros, mista ou comercial, até 3.500 kg
de Peso Bruto, com lotação até 9 lugares e que esteja à venda em Portugal através dos concessionários
oficiais das respectivas marcas. Pode ainda optar pela cor e extras que desejar, de acordo com o
equipamento que a marca da viatura pretendida disponibilizar.
Não fazer confusão com rating
Já que rating está mais ligado à banca-risco e seu controlo, assentando em três pilares:
Estratégicos
Avaliação independente das suas opções estratégicas;
Análise independente, que potencia melhorias estratégicas e de políticas de gestão;
Desenvolvimento da sua política de gestão de risco;
Procura da diferenciação face às demais;
Valorização da sua imagem de transparência e credibilidade e clarificação do seu posicionamento,
em termos de risco, face às suas concorrentes;
Internacionalização, uma vez que o rating assume um papel importante como medida universal de
comparação do nível de risco entre empresas; e
Apresentação a novas entidades (nacionais ou estrangeiras), na medida em que, sendo um trabalho de
rating exaustivo e completo, é muitas vezes utilizado como “cartão de visita”.
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Financeiros
Melhoria dos spreads, do custo de financiamento e da rendibilidade; e
Aumento da disponibilidade de fundos e da capacidade de diversificação das fontes de financiamento.
Comerciais
Potenciar a capacidade negocial com os fornecedores e a (maior) disponibilidade destes lhe
concederem crédito; e
Potenciar o desenvolvimento do negócio, com a acrescida credibilidade obtida junto dos clientes.
4.1.11 - O custo dos Capitais Alheios

5 – A NOÇÃO DE FUNDO DE MANEIO (FM)
Definição
O fundo de maneio é definido por certos autores como sendo igual ao excedente dos capitais
permanentes sobre os valores imobilizados e, por outros, como o excedente dos valores circulantes
sobre as dívidas a curto prazo, sendo as duas definições corolários da estrutura do balanço (Audoye, 72,
p.11/12).
Numa acepção dinâmica
O fundo de maneio pode ser definido como o conjunto dos valores submetidos às transformações
cíclicas do período curto e cujo destino normal no fim de cada ciclo de exploração (aquando da sua
conversão em disponibilidades) é serem reutilizadas no mesmo circuito (daí a ideia de “maneio” ou de
roulement – rolamento, rodagem, circulação – implícita na expressão francesa fonds de roulement).
DESTA DEFINIÇÃO DECORRE:
- Os valores constitutivos do fundo de maneio são submetidos a transformações cíclicas no quadro do
desenvolvimento do processo operacional de exploração (inventários e créditos concedidos a clientes).
- A conversão em disponibilidades exclui quer as amortizações quer o lucro. As amortizações
destinam-se a financiar a renovação dos investimentos e o lucro a ser distribuído, parte aos detentores
do capital, parte, eventualmente, aos trabalhadores (gratificações) e parte ao Estado (nível fiscal).
Deste modo a necessidade de fundo de maneio é, num determinado momento, o reflexo de gestão e das
decisões da exploração corrente da empresa.
E o fundo maneio é, em larga medida, o reflexo das decisões estratégicas (políticas de investimento,
amortizações, distribuição de dividendos e empréstimos a longo e a médio prazo).
Há quem preconize (Roche, 91, p.46) que as necessidades de fundo de maneio (NFM) ainda deviam ser
subdivididas em:
31

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

- NFMEX – necessidades de exploração corrente (ciclo normal, a que corresponderia uma situação de
estabilidade do funcionamento da empresa); e
- NFMFEX – necessidades de exploração ligada a decisões excepcionais.

No nosso caso, não iremos realizar esta distinção.

Deste modo, a equação fundamental de tesouraria seria:

Tesouraria

A situação de tesouraria
num determinado momento

É consequência

Fundo de

Necessidade de

Maneio

Fundo de Maneio

De decisões

De decisões correntes

Estratégicas

e/ou operacionais

Processo de fixação do nível de tesouraria necessária:

Nível e natureza de actividade

NFM por unidade de
volume negócio

Estratégia

Nível de gestão
operacional

global

Nível de distribuição

FM
Nível de risco global admissível

Nível de endividamento
(política financeira)

Nível de tesouraria

Deste modo, o nível de tesouraria depende quer das decisões estratégicas associadas ao nível do risco
(possibilidade de não cumprimento dos compromissos assumidos perante os fornecedores de capital,
ligando-se à política financeira) quer do nível operacional que tem a ver com o tipo de ciclo de
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exploração (sector em que a empresa opera, práticas de gestão do negócio, tecnologia empregue,
volume de negócios e gestão global ao nível do ciclo de exploração).
Tomando em consideração os diferentes níveis (gestão estratégica, operacional e financeira), pode-se
construir o seguinte quadro adaptado (Neves, 2006, p.168):
Níveis de Gestão
Gestão de topo
Gestão operacional
Gestão financeira

FM

NFM

Tesouraria

Decisão de
coordenação
Conselho e
execução
Conselho e
execução

Coordenação

Coordenação

Decide

Decide

Decisão
execução
Conselho

---

Estuda mercados
e tecnologias (A)
Analisa
rendibilidade (B)

---

e

Decisão
execução

Investimento

e

Fin.do investimento

Estuda a melhor
forma
de
financiamento (C)

A gestão do topo é responsável pela coordenação global da empresa. Tem a capacidade de decidir sobre
os investimentos (após operações A e B) e o modo como irão ser financiados (tendo em conta operação
C).
Deste modo, o nível de gestão operacional e financeira têm como função o aconselhamento e pôr em
execução o que foi previamente definido.
Os responsáveis operacionais devem, relativamente aos projectos de investimentos, estudar o mercado e
a tecnologia mais adequada. (operação A).
Aquando da implementação serão os responsáveis pela boa execução dos planos de investimento.
Por seu turno, os responsáveis financeiros devem elaborar análises económicos/financeiras sobre a
viabilidade e interesse das decisões estratégicas dos investimentos propostos (operação B).
Devem, igualmente, e relativamente ao financiamento procurar as formas mais económicas e de as pôr
em execução quando aprovadas (operação C).
As decisões que respeitam às necessidades de fundo de maneio são da responsabilidade operacional
(comercial, produção, aprovisionamento, …), se bem que a direcção financeira deva contribuir com
análises, aconselhamento e controlo dessa política, tendo em conta as repercussões que essas decisões
possam ter na tesouraria.
É natural que surjam conflitos entre as várias áreas, p. ex., a área comercial, que pretende alargar o
prazo de recebimento de clientes, pondo em causa a tesouraria, ou a aquisição de inventários a pronto
pagamento.
Deste modo, o equilíbrio é o resultado da política estratégica (Fundo de Maneio) e da política de gestão
operacional (NFM).
A gestão de topo é responsável pela coordenação global da empresa. Tem a capacidade de decidir sobre
os investimentos e o modo como irão ser financiados. Deste modo, os níveis de gestão operacional e
financeira têm como função o aconselhamento e o pôr em execução o que foi previamente definido.
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Os responsáveis operacionais devem, relativamente aos projectos de investimentos, estudar o mercado e
a tecnologia mais adequada. Aquando da implementação, serão os responsáveis pela boa execução dos
planos de investimento.
Por seu turno, os responsáveis financeiros devem elaborar análises económico-financeiras sobre a
viabilidade e interesse das decisões estratégicas dos investimentos propostos. Devem, igualmente, e
relativamente ao financiamento, procurar as formas mais económicas e colocá-las em execução, quando
aprovadas.
As decisões que respeitam às necessidades de fundo de maneio são da responsabilidade operacional
(comercial, produção, aprovisionamento, …), se bem que a direcção financeira deva contribuir com
análises, aconselhamento e controlo dessa política, tendo em conta as repercussões que essas decisões
possam ter na tesouraria.
É natural que surjam conflitos entre as várias áreas, p. ex., a área comercial, que pretende alargar o
prazo de recebimento de clientes, pondo em causa a tesouraria, ou a aquisição de inventários a pronto
pagamento.
Deste modo, o equilíbrio é o resultado da política estratégica (Fundo de Maneio) e da política de gestão
operacional (NFM).
3.2 - Cálculo do Fundo de Maneio
Durante muito tempo, o FM foi equiparado por certos autores ao activo corrente (ou activo de
maneio) e qualificado como «Fundo de maneio bruto» ou «Fundo de maneio económico». A definição
mais usada é a seguinte:
O FM é o excedente dos Capitais permanentes sobre os Investimentos líquidos (no fundo é o
excedente ao que se investiu).
3.2.1 – Determinação do Fundo de maneio
Fundo de maneio = Capitais permanentes – Investimentos líquidos, mas devido à convenção de
construção do balanço, podemos calculá-lo num dado momento pela diferença entre o Activo corrente e
o Passivo corrente. Esta diferença permite apenas constatar que o montante do Activo corrente é
superior ao passivo corrente por um valor igual a Fundo de maneio (Nota: as expressões «Fundo de
maneio financeiro» ou «Fundo de maneio líquido» provêm da confusão entre a definição e o 2.º método
de cálculo. Nesta óptica, o FM opõe-se ao Activo corrente definido como sendo o FM Total).
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Nota: Óptica de longo prazo ou de financiamento

Nota: Óptica de curto prazo ou de funcionamento

Fundo de Maneio (de Financiamento) = Capitais permanentes – Investimentos líquidos = 130.000 +
1)-Fundo
50.000 – 150.000 = 30.000
2)-Fundo
do de Maneio (de Funcionamento)=Activo
Funcionamento)
corrente – Passivo corrente =120.000
120.000–90.000=30.000
Contudo, os dois métodos de cálculo têm o mérito de esclarecer que existe
existe apenas um problema
financeiro na empresa, que pode ser abordado por duas ópticas diferentes: a do financiamento a longo
prazo e a do financiamento (de funcionamento) a curto prazo (Fig. eleita atrás).
3.2.2 – Fundo de Maneio Próprio
É igual à fracção do Fundo de maneio permanente constituído pelos Capitais próprios.

F.M.P.: 55.000-50.000

F. Maneio próprio (5.000)
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O Fundo de maneio alheio é igual, por diferença, à soma do passivo não corrente.
Em Resumo (mas outro exemplo):
Fundo de maneio permanente (11.000) = F. maneio próprio (5.000) + Passivo não corrente (6.000).
A existência de um Fundo de maneio próprio significa que todos os investimentos são financiados por
capitais próprios. De um modo geral, admite-se que os investimentos que apresentam um risco elevado,
devem ser financiados pelos sócios cujo papel é o de assumir os riscos.
A importância da parte relativa dos investimentos financiados pelos capitais próprios dá uma ideia da
flexibilidade da empresa que dispõe assim de uma capacidade de endividamento disponível.
3.2.3 – As modalidades de cálculo do Fundo de Maneio
O cálculo do FM exige um tratamento prévio do balanço.
É preciso em primeiro lugar afectar o resultado do exercício. Se se trata de um lucro, a sua afectação
traduz-se pelo aparecimento de um débito a curto prazo pelo montante dos lucros distribuídos e pelo
registo na rubrica «Reservas» dos lucros não distribuídos.
O analista externo, não dispondo de informação acerca da repartição dos lucros do exercício, poderá
proceder de uma afectação aproximativa, baseando-se nas decisões tomadas no momento do
encerramento do exercício precedente. Esta aproximação não afecta a validade do cálculo.
O cálculo do FM ao longo do exercício é mais delicado. Parece preferível não proceder à repartição,
salvo se o fim do exercício se aproxima. Se o resultado é um prejuízo convém lançá-lo em diminuição
da situação líquida.
O cálculo do FM põe sobretudo o problema da determinação do montante das Imobilizações líquidas,
isto é, após dedução das amortizações.
Poder-se-á perguntar se o montante do inventário mínimo indispensável ao funcionamento da empresa,
deve ser incluído no investimento.
Existem duas noções de inventários de segurança:
1- O inventário normal, óptimo ou ideal, que assegura o nível de rendibilidade mais elevado; e
2- O inventário de segurança efectivo, isto é, o mínimo que se revela na prática necessário ao
funcionamento normal da empresa.
Por outro lado, o inventário pode conter um inventário morto que não gira mais, isto é, que não se
renova. Que se deve fazer? É preciso incluí-lo nos Activo tangível e intangível?
O raciocínio parece lógico, mas se de facto há uma parte do inventário que já não se pode liquidar
rapidamente e se a sua utilização se torna incerta, é preciso, muito simplesmente, constituir uma
provisão para depreciação. Em compensação, podemo-nos interrogar acerca da afectação do inventário
de segurança. A necessidade da sua permanência, faz aparentemente dele uma verdadeira imobilização.
Quando a empresa está em funcionamento, apenas modifica a composição do inventário de segurança.
O raciocínio aplicado ao inventário de segurança poderia ser assim generalizado e, alem disso, aplicado
ao volume quase constante do crédito concedido aos clientes ou ao montante dos efeitos comerciais em
carteira.
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O exame do significado do FM mostra que não é útil levar tão longe a análise (Nota: para os Capitais
permanentes, convém assegurar que a fracção das dívidas a menos de um ano está incluída no passivo
corrente. Por outro lado, é por vezes usual incluir os efeitos representativos de créditos a m. prazo nos
efeitos a pagar baseando-se para isso na data de vencimento dos efeitos, que não deve ser superior a 3
meses e não na duração efectiva do crédito. A forma do crédito não deve ser mais importante que a
duração efectiva para a empresa).
É preciso não esquecer que o FM é uma grandeza calculada que é preciso interpretar para apreciar a
situação financeira da empresa. O montante de FM não tem significado se não o relacionarmos com
outros elementos característicos do capital da empresa ou com os fluxos de bens induzidos pelo seu
funcionamento. É preciso notar que o cálculo do FM é, geralmente, efectuado no fim do exercício.
Ora ao longo do ano, o volume do inventário e do crédito concedido à empresa podem variar em
importantes proporções devido a variações sazonais.
Para apreciar o FM, convém garantir que todos os elementos do activo cujo grau de liquidez é baixo
estão integrados no activo tangível e intangível. É o caso dos créditos das filiais que se apresentam
muitas vezes sob a forma de adiantamentos em conta corrente, mas que não poderão ser reembolsados a
curto prazo.
Se a rubrica dos títulos de colocação é importante, a sua análise prévia pode por vezes conduzir à
modificação da inserção de certos títulos que não são títulos de participação mas cujo grau de liquidez
é, não obstante, muito baixo se não nulo.
A existência de importantes operações financeiras em curso pode falsear o cálculo do FM. É o caso, p.
ex., de uma subscrição de aumento de capital. Os investimentos importantes podem igualmente
modificar a estrutura do activo e do passivo. O montante do IVA a recuperar pode ser suficientemente
elevado para exigir longos prazos de recuperação podendo por vezes atingir vários exercícios.

EBITDA (LAJIDA)
EBITDA = Operating Revenue – Operating Expenses + Other Revenue
'Ebitda' é a sigla em inglês para earnings before interest, taxes, depreciation and amortization, que
traduzido literalmente para o português significa: Lucros antes de juros, impostos, depreciação e
amortização" (Lajida). Termo muito utilizado por analistas financeiros na análise de balanços de
contabilidade de empresas de capital aberto.
Para se chegar ao Ebitda de uma empresa ou empresas, é preciso utilizar a seguinte conta: lucro bruto
menos as despesas operacionais, excluindo-se destas a depreciação e as amortizações do período. Dessa
forma, é possível avaliar o lucro referente apenas ao negócio, descontando qualquer ganho financeiro
(derivativos, aluguéis ou outras rendas que a empresa possa ter gerado no período).
O cálculo do EBITDA se resume ao Lucro Operacional Líquido antes dos impostos e somam-se os
juros, a depreciação e a amortização.
Como se determina o Ebitda no resultado do exercício de uma empresa
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Receita Líquida de Vendas................................. 100.000
(-) Custo dos Produtos Vendidos………………. (40.000)
Lucro Bruto...................................................... 60.000
(-) Despesas Operacionais
Vendas................................................ (20.000)
Administrativas e Gerais....................... (6.000)
Financeiras (Juros) ............................... (2.000)(28.000)
Lucro Operacional ............................................. 32.000
Cálculo do E.B.I.T.D.A.
Lucro Operacional……………………………… 32.000
(+) Deprec./Amort. no CPV e DO ....................... 3.000
(+) Juros ............................................................. 2.000
EBITDA………………………………………… 37.000

Cálculo do EV/EBITDA
A fórmula para calcular o EV/EBITDA é, como indica a sigla:

Vantagens do EV/EBITDA
A principal vantagem do EV/EBITDA é providenciar uma medida de valorização de cada
empresa, mas sobre outros rácios financeiros, podemos ainda referir:
O EV/EBITDA leva em conta a estrutura financeira da empresa, por via da utilização do
conceito de Enterprise value;
O EV/EBITDA não é afectado por diferentes políticas de amortização e fiscais, que
frequentemente podem distorcer medidas baseadas no resultado líquido como o PER;
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Milhões de euros
Rede fixa
Móvel Portugal • TMN
Móvel Brasil • Vivo
Outros
EBITDA total
Margem EBITDA
EBITDA, excluindo PRBs
Margem EBITDA, excluindo PRBs
EBITDA da rede fixa excluindo PRBs
Margem EBITDA da rede fixa excluindo PRBs
Portugal
Brasil
Outros

2Q07
266
167
124
20
576
38,5%
548
36,7%
238
48,2%
431
127
18

3Q07
220
182
156
21
579
36,8%
588
37,3%
229
47,3%
398
158
22

4Q07
283
170
164
14
631
39,0%
574
35,5%
226
46,6%
448
165
18

*
2007
1.009
679
595
74
2.357
38,3%
2.292
37,3%
943
48,1%
1.676
603
78
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1Q08
223
167
184
22
595
37,8%
606
38,5%
234
49,0%
388
186
21

2Q08
215
172
164
25
576
34,4%
587
35,1%
226
47,4%
386
169
21

EBITDA p/segmento
denegócio.
A informação contida nos
documentos ou ficheiros
disponibilizados nesta
pagina pode não ser exacta e
precisa após a respectiva
data de publicação.
A PT não assume a
responsabilidade de efectuar
quaisquer actualizações a
estes documentos ou
ficheiros por forma a
reflectir o impacto de
acontecimentos
subsequentes à respectiva
data de publicação.
Estes documentos
permanecem nesta página
somente com o intuito de
documentação histórica.

Última actualização: 7 Ago 2008

Determinar o Enterprise Value (EV)
Para calcular o EV/EBITDA vamos obviamente ter que determinar o EV. Tal como abordado no artigo
Enterprise value - Quanto vale um negócio?, temos que obter a capitalização bolsista da Pararede e a
sua dívida líquida.
Para obter estes dados, nada melhor que consultar o site da CMVM ([www.cmvm.pt www.cmvm.pt]).
Se estivéssemos perante um papel cotado nos EUA, poderíamos utilizar a funcionalidade “Relatórios”
do thinkfn.com.
1. Assim, quando entramos no site da CMVM deparamos do lado direito com uma caixa de
pesquisa por “Entidades Emitentes/Sociedades Abertas”. Aqui vamos colocar “Pararede”.
2. Aparece uma lista onde consta Pararede, escolhemos a dita.
3. Aparece um menu com várias opções, entre as quais “prestação de contas”, vamos escolher
esse.
4. Depois escolhemos “Contas trimestrais” pois neste momento são as mais recentes que existem.
5. Escolhemos agora as contas trimestrais mais recentes (3º trimestre de 2005), o que nos dará
acesso ao relatório das ditas em formato PDF.
A primeira dificuldade em Portugal, é saber-se quantas acções existem de uma empresa. Raras são as
empresas que o dizem de forma clara. Temos que procurar exaustivamente no relatório uma pista...
acabamos por acha-la na página 8 ...:
“com o valor nominal de € 0,10 (dez cêntimos)”
Ora, se o Capital Social (presente tanto nessa página 8 como na página 1) é de 36 371 469,40 €, então
existem 1 / 0.1 = 10X isso em acções, ou seja, 363 714 694 acções emitidas.
Sabendo nós o número de acções emitidas, podemos calcular a Capitalização Bolsista, que é a cotação
actual de Pararede, vezes o número de acções, ou seja 363 714 694 x 0.29 = 105.5 milhões de Euros.
Vamos agora procurar a Dívida Líquida, que deveremos achar no Balanço da Pararede (ver artigo sobre
balanço Aqui), presente no mesmo relatório trimestral...
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Temos no balanço “Caixa e equivalentes” de 0.698 milhões de euros, e “Empréstimos” de 10.045
milhões de euros. Portanto, a Dívida Líquida é de 9.347 milhões de euros.
Assim, de forma simplificada o Enterprise Value (EV) seria a Capitalização Bolsista + Dívida Líquida,
ou seja, 105.5 milhões + 9.347 milhões =114.847 milhões de euros.
Determinar o EBITDA
Falta-nos somente saber o EBITDA para obter o EV/EBITDA.
O EBITDA obtém-se da Demonstração de resultados (útil ver o artigo sobre a Demonstração de
Resultados, Aqui), e essencialmente é a soma do Resultado Operacional com as Amortizações. Ainda
assim, a maior parte das empresas anuncia directamente o EBITDA, ou no mínimo a margem EBITDA
(a qual bastaria multiplicar pelas vendas para obter o EBITDA, não esquecendo que queremos valores
anuais).
Ora, aqui surge um problema, o EBITDA da Pararede foi negativo nos 9 meses a que respeita este
relatório. Isto, só por si deveria fazer-nos pensar. Não é boa ideia comprar empresas com EBITDA
negativo a menos que tenhamos alguma óptima razão para pensar que a situação se inverterá no curto
prazo. Em todo o caso, mesmo quando temos razões para acreditar nisso, convém que a empresa esteja
a um desconto fenomenal. Ora, a Pararede tinha nos 9 meses vendas de 41.231 milhões de euros, que
anualizariam linearmente para 41.231 x 4/3 = 54.97 milhões de euros (o 4/3 vem de que um ano tem 4
trimestres, e os números que estamos a anualizar respeitam a 3 trimestres)... numa capitalização bolsista
de 105 milhões de euros, isto é um Price/Sales de 2, ou seja, Pararede estando numa má situação
transacciona a prémio!!! Para a frente porém utilizaremos 65 milhões como estimativa de vendas da
Pararede, para sermos optimistas e porque eles integraram a Whatevernet no primeiro semestre, o que
faz com que a anualização acima usada subestime as vendas que eles deverão alcançar.
Bem, mas vamos tentar apurar um EBITDA mesmo assim. A Pararede menciona que sem determinados
efeitos, o EBITDA teria sido 1.2 milhões de euros. A Margem EBITDA seria assim 1.2 / 41.231 =
2.91%. Vamos ser incrivelmente optimistas e acreditar que a Pararede conseguirá no futuro uma
margem EBITDA de 5%.
5% x vendas anualizadas atrás pressupostas de 65 milhões = aproximadamente 3.25 milhões de
EBITDA no ano, para Pararede, sendo optimistas.
Assim, podemos finalmente calcular o EV/EBITDA, que é 114.847 / 3.25 = aproximadamente 35.
Interpretando o EV/EBITDA
Com todos os pressupostos optimistas que tomamos, ainda assim o EV/EBITDA saiu a 35. O
EV/EBITDA não é um múltiplo de Free Cash Flow, ou seja, um EV/FCF é maior ainda que um
EV/EBITDA. Ora, um EV/FCF de mais de 10 começa a ser “justo” e um EV/FCF de mais de 20, é
claramente caro a menos que estejamos a falar de empresas excepcionais de margens elevadas,
crescimento elevado e com grandes barreiras à entrada.
Assim, falando de EV/EBITDAs, poderiamos tirar conclusões relativamente semelhantes para
EV/EBITDA maiores que 8 e 16. Em todos os casos, 35 é fantasticamente elevado. MESMO que
usássemos o antigo objectivo da Pararede de atingir uma Margem EBITDA de 10%, esse múltiplo ainda
seria de 17.5. Para uma empresa de margens baixas e indiferenciada, continua a ser elevadíssimo.
Conclusão
A Pararede mesmo a 0.29 está cara. Só faz sentido comprar acções da Pararede numa óptica de
especulação, e mesmo aí faz pouco sentido. Não quer dizer que não subam, mas parte-se de uma base
elevada e isso introduz risco desnecessário no investimento.
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4 – A PROBLEMÁTICA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO
4.1 – O Equilíbrio Financeiro
Podemos considerar que a noção do equilíbrio financeiro tem vindo a evoluir.
A abordagem tradicional propõe o estudo do equilíbrio financeiro a partir da confrontação da
temporalidade dos recursos e aplicações da empresa ou, o que é o mesmo, a partir da confrontação
temporal da exigibilidade das responsabilidades da empresa com a liquidez dos respectivos activos. O
fundo de maneio é o indicador usado para o efeito (Moreira, 98, p.135).
Concretizando, pode afirmar-se que para atingir o equilíbrio é suficiente assegurar que os activos curtos
são financiados por débitos a curto prazo e que aos activos longos deverão corresponder capitais
permanentes.
Pode anunciar-se a chamada regra do equilíbrio financeiro mínimo (Regra de ouro): os capitais
utilizados por uma empresa para financiar uma imobilização, um inventário ou outro elemento do activo
devem ficar à disposição da empresa durante um período de tempo que corresponda, pelo menos, ao da
duração da imobilização, do inventário ou outro elemento do activo.
Um pequeno exemplo evidencia esta realidade:
Se a empresa adquire um imobilizado com a perspectiva da sua permanência por um período
suficientemente longo (p. ex., 7 anos) com recurso ao financiamento a curto prazo (p. ex., 3 meses) e
supondo que esse financiamento não seria renovado, estar-se-ia na contingência, findos os três meses,
de não poder cumprir ou, para o fazer, ter de alienar activo, incorrendo em perdas na respectiva venda e
podendo, ainda, colocar em causa a respectiva viabilidade como unidade produtiva, caso esse activo
fosse imprescindível à sua actividade (Moreira, 98, p.138).
A questão que se coloca é saber se esta regra do equilíbrio financeiro mínimo é sempre válida.
Por exemplo, será válido deduzir que uma condição suficiente de equilíbrio consiste em garantir a
igualdade entre capitais circulantes e débitos a curto prazo, por um lado, e entre valores imobilizados
líquidos e capitais permanentes, por outro lado?
A resposta não é linear, dado que podem não se verificar as relações atrás descritas, pelos seguintes
motivos:
1 – O grau de transformação em liquidez dos activos circulantes é, geralmente, inferior ao grau de
exigibilidade dos débitos a curto prazo. Regra geral, os débitos a curto prazo (crédito concedido pelos
fornecedores) têm durações mais curtas que os prazos de transformação em liquidez por parte dos
activos circulantes, nomeadamente, os inventários;
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2 – Parte das necessidades de financiamento do ciclo de exploração tem carácter de permanência (o
processo de renovação contínua confere-lhe um carácter de permanência), impondo a utilização de
capitais com as mesmas características;
3 – A duração do ciclo de exploração pode influenciar o montante das necessidades de fundo maneio.
Regra geral o sector comercial é menos exigente do que o sector industrial. Neste último caso há que
considerar, igualmente, o tempo necessário de fabricação;
4 – A facilidade da mobilização dos elementos do activo. Conhecer se determinados elementos têm
restrições à sua transformação em liquidez é um aspecto essencial;
5 – O desenvolvimento da actividade. Uma fase de expansão pode traduzir-se em maiores necessidades
de inventários e numa concessão mais facilitadora de crédito a clientes; e
6 – E, finalmente, a empresa deve dispor de uma margem de segurança que lhe permita enfrentar os
riscos de ruptura inesperados nos mecanismos do equilíbrio. Um caso concreto é um período de
recessão que pode conduzir a um aumento inesperado dos inventários, com a necessidade de recorrência
a capitais permanentes (vide o caso das empresas de construção civil, que podem, em determinados
momentos, ter dificuldades de escoar os apartamentos ou, se o fizerem, a um preço nitidamente inferior).
Deste modo, a empresa deve dispor de capitais permanentes em volume adequado ao financiamento dos
valores imobilizados e de parte das necessidades permanentes.
Assim, a abordagem funcional tem vindo a ganhar peso, dado que acrescenta ao aspecto temporal dos
activos e passivos a consideração dos vários ciclos empresariais: ciclo de operações de capital, ciclo
de exploração e ciclo de operações de tesouraria. Tem como principais indicadores: a tesouraria
líquida aferida a partir das necessidades de FM e o próprio Fundo de maneio.
Privilegia-se o estudo dos fluxos monetários para aferir da respectiva capacidade em gerar fundos e do
modo como os aplica, procurando constatar a suficiência ou não dos fundos gerados face às
necessidades. Entre os indicadores usados estão nomeadamente: o Cash-flow, o fluxo líquido de
tesouraria, o auto-financiamento e os meios libertos (Moreira, 1998, p.136).
Em que: Cash-flow = RL + AMeR + Prov. + EF. + VR (estes dois últimos qdo há proj. investim.)

Fluxo Líquido de Tesouraria Adicionando as medidas dos conceitos de FGT (Fluxo Gerado
de Tesouraria e de FE (Financiamento Externo) obteremos o chamado Fluxo Líquido de
Tesouraria. Este conceito representará o conjunto de meios de tesouraria gerados na empresa
ou obtidos no seu exterior e que poderão ser aplicados em:
- investimento em capital fixo (INV);
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- pagamento de dividendos ou distribuição de resultados (DIV);
- aumento de reservas financeiras de segurança (∆RF).

Entendido na perspectiva das origens dos fluxos de tesouraria disponíveis, poderemos escrever que
FLT = FGT + FE
Considerando o mesmo conceito do ponto de vista das suas aplicações, o FLT poderá ser calculado
como FLT = INV + DIV + ∆RF

Repare-se que, enquanto se poderá argumentar que, por exemplo, o FOT ou o FGT deverão ser
positivos a maior parte do tempo (sob pena de a exploração da empresa ficar inviabilizada), o
FLT poderá ser negativo sem que isso signifique necessariamente que estaremos em presença
de uma situação deficitária.
Auto-financimento = O auto-financiamento corresponde aos fundos financeiros libertados pela
actividade da empresa e que ficam disponíveis para financiar a realização de investimentos. Esta
deverá ser sempre a primeira fonte de financiamento de qualquer empresa pois, comparativamente ao
financiamento por capitais alheios, não representa nem custos de financiamento nem perda de
autonomia financeira e, comparativamente ao financiamento por aumento de capitais próprios não
representa esforço acrescido de investimento por parte dos accionistas. As restantes alternativas
apenas deverão ser equacionadas quando os fundos libertos não são suficientes para financiar os
investimentos pretendidos ou quando a sua utilização aumenta demasiado o risco de liquidez.
Para calcular o montante disponível por auto-financiamento a partir dos mapas contabilísticos é
utilizada a seguinte fórmula:

, no fundo é aquilo que a empresa vai acumulando.
Em que t = ano corrente
t-1 = ano anterior
A = Auto-financiamento
Amort = Amortizações do Exercício
Prov = Provisões do Exercício

Podemos concluir que uma empresa tem equilíbrio financeiro se tiver um fundo de maneio suficiente
(em determinados casos, até pode ser negativo<9, isto é, se a sua margem de segurança for satisfatória
para garantir o ajustamento da cadência de transformação dos activos em meios líquidos em
conformidade com o grau de exigibilidade dos passivos, tendo em consideração a cobertura eventual
dos riscos quer específicos (v.g., crédito) quer de mercado (v.g., taxa de juro) que possam afectar a
empresa. Riscos cuja data de ocorrência ou quantificação nem sempre é possível determinar com
segurança.
Concretamente, tem interesse conhecer quais são as fontes e as aplicações de fundos e o timing em que
se transformarão em liquidez.
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Fontes de
financiamento

Aplicações

Capitais próprios

Em princípio externos

Accionista ou proprietários
auto-financiamento

Investimentos específicos;
Fundo de maneio mín. duradouro

Empréstimos a l. prazo

Entre 5 e 20 anos

Obrigacionistas

Investimentos com um longo
período de amortização

Bancos e instituições financeiras
especializadas

Empréstimos a m. prazo

Entre 1 e 5 anos

Bancos
e
instituições
financeiras especializadas

Investimentos
específicos

sem

riscos

Empréstimos a c. prazo

Até 1 ano

Clientes e fornecedores;
Estado (fisco) e Bancos

Stocks e clientes; Variação
do fundo de maneio sazonal

Empréstimos a muito c. prazo

Entre 1 dia e alguns meses

Bancos

Créditos diversos
Tesouraria

Fonte: Lochard, Jean, 91
Neves (2006, p.176) propõe que os capitais permanentes deveriam financiar o activo fixo, bem como as
necessidades permanentes em fundo de maneio. Por contrapartida de balanceamento, as necessidades
temporais em fundo de maneio deveriam ser financiadas pelo endividamento a curto prazo. Nesta
situação, o equilíbrio financeiro pode ser atingido com tesouraria negativa (o que até é recomendável).
Dessa forma, é possível distinguir no activo económico aplicações temporárias e permanentes:
- temporárias, a serem financiadas por endividamento de curto prazo;
- permanentes, a serem financiadas por capitais estáveis cuja permanência seja significativa.
BALANÇO PARA ANÁLISE DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO
ACTIVO ECONÓMICO
Necessidades de FM temporário
(variações sazonais em clientes e
inventários).

Temporário

Permanente

NFMT

CAPITAL FINANCIAMENTO
Endividamento de curto prazo

Curto prazo

ENDL

Necessidades
de
fundo
permanente e activo fixo

Capitais estáveis

NFMP + AF

CE

Longo Prazo

4.2 – Os ciclos financeiros da empresa
Ciclo de Exploração/Políticas Financeiras de Curto Prazo.
Análise do Equilíbrio Financeiro/Tesouraria Líquida.
Ciclo de Financiamento: Operações de Tesouraria, de Financiamento de Curto e Médio/Longo Prazo.
Análise dos Fluxos de Caixa.
Política de Investimento em Activos não correntes.
Ciclo de Exploração: corresponde às actividades e decisões do âmbito dos aprovisionamentos, produção
e comercialização:
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Financiamento

Inventários
Clientes
Caixa

Crédito
a
Fornecedores

Pagamento

Quanto maior o Capital Próprio e menor o Capital Alheio, melhor.
Quanto mais os capitais permanentes cobrirem os activos não correntes e outros activos de carácter
permanente, melhor.
Seja o Balanço em “Blocos”:

ACTIVO NÃO CORRENTE

CAPITAL PERMANENTE
Fundo Maneio

ACTIVO CORRENTE
PASSIVO CORRENTE
3 Hipóteses:
• AC = PC implica que o FM = 0
• AC > PC implica FM > 0
• AC < PC implica FM < 0
• AC = PC implica FM = 0

(AC = Activo Corr.; PC = Passivo corr.)

As entradas previstas de fundos parecem garantir globalmente os pagamentos previstos no exercício
seguinte;
Mas a transformação em meios líquidos dos elementos associados aos activos correntes pode ser
comprometida pelos seguintes incidentes:
Realização de Inventários
Recebimento de Créditos
Prazos Fixados para os vencimentos das Dívidas, como é evidente!
A assimetria das rubricas aconselha à constituição de uma reserva de liquidez que sirva de margem
de segurança para proteger a empresa contra as dificuldades que poderá encontrar na realização dos
seus activos correntes:
AC > PC implica FM > 0
Excedente de liquidez prevista (AC) relativamente às exigibilidades previstas a curto prazo (PC).
A empresa parece estar em condições de satisfazer as suas responsabilidades, dispondo de um
excedente para fazer face a dificuldades de realização dos seus activos correntes.
AC < PC implica FM < 0
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Excedente de passivo corrente sobre o activo corrente. Neste caso, os meios líquidos que se prevê
venham a ser obtidos a curto prazo não cobrem totalmente as exigibilidades previsíveis e são de
admitir dificuldades em termos de equilíbrio financeiro.
Fundo de Maneio Necessário Total (NFMT) incluem NFM de Exploração + NFM extra-exploração;
Tesouraria (T) = FM – NFMT;
NFMT ou NFM constitui um meio de avaliação financeira dos esforços da gestão operacional;
O seu nível depende de: Sector actividade, tecnologia, práticas de gestão do negócio, volume de
negócios, gestão global do ciclo de exploração.
NFM = Nec. Financeiras Exploração(NFE) – Recursos Financeiros de Exploração (RFE);
NFE = Inventários e activos biológicos, Clientes, Adiantamento a fornecedores, Estado, Outras contas a
receber e diferimentos (Activo de exploração),..;
RFE = Fornecedores, Adiantamento de clientes, Estado, Outras contas a pagar e diferimentos (Passivo
de exploração),…
Tesouraria = FM – NFM;
Equilíbrio Financeiro = Financiar um Activo com um capital de maturidade compatível com a vida
económica desse activo. Então, Investimentos permanentes devem ser financiados por fontes
permanentes e investimentos temporários por fontes temporárias;
Equilíbrio Financeiro = FM-NFM implica T= 0;
T = FM – NFM implica que T > 0
Hipótese 1: T > 0 ou FM > NFM;
O FM é suficiente para assegurar não só o financiamento estável do ciclo de exploração como também
uma margem de segurança na tesouraria, permitindo obter meios financeiros líquidos ou efectuar
aplicações. Será possível liquidar as dívidas financeiras de CP sem pôr em causa a continuidade da
actividade;
Hipótese 2: T < 0 ou FM < NFM;
As NFM não podem ser completamente financiadas por recursos de médio e longo prazo. A empresa
depende de recursos de tesouraria (de origem bancária) que assegurem pelo menos em parte a
cobertura das NFM suscitadas pelo ciclo de exploração.
TL positiva indica equilíbrio financeiro.
TL negativa não é imediatamente sinónimo de desequilíbrio financeiro.
Mas um saldo deficitário da tesouraria revela, sim, algum risco financeiro. Revisto até aqui
A capacidade da empresa para cumprir as suas obrigações nas datas de vencimento e sustentar o seu
crescimento depende do nível adequado de liquidez e de fluxos de caixa e daí o interesse da Análise
dos Fluxos de Caixa pois vão espelhar a evolução financeira da empresa.
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5 - A COMPOSIÇÃO DO BALANÇO FUNCIONAL
O balanço funcional resulta de uma visão diferente do balanço patrimonial, colocando a ênfase nos
ciclos financeiros: investimento, exploração e tesouraria, em que:
Fundo Maneio (FM) = Capitais permanente (CP) – Activo Fixo líquido (AF)
Necessidades FM = Necessidades cíclicas (NC) – Recursos cíclicos (RC)
Tesouraria Líquida ( TL) = Tesouraria Activa (TA) – Tesouraria Passiva (TP)
A Estrutura do Balanço Funcional
CICLO
CICLO
APLICAÇÕES
ORIGENS
Investimento

Aplicações de investimento
ou Activo Fixo

Capitais próprios ou Capitais
alheios estáveis

Exploração

Operações de capital

Exploração

Operações de

Necessidades cíclicas

Recursos cíclicos

Tesouraria activa

Tesouraria passiva

Operaç. d tesouraria

Tesouraria

Adaptado de Moreira, 146

NOTA: Ciclo de financiamento = Ciclo de explorações de capital + Ciclo de operações de tesouraria

RESUMO do Reagrupamento das rubricas do Balanço Funcional
Infra-estruturas produtivas (bens imobilizados)
massas monetárias aplicadas há mais de 1 ano
(v. g., empréstimos a filiais)

Fundos próprios (capital, reservas, auto-financiamento e
Dívidas financeiras a longo/médio prazo (eventualmen-

ANC

te créditos longos de fornecedores de equipamento).

CP

Rubricas directamente ligadas ao ciclo de exploração (stocks, clientes,…)

Rubricas directamente ligadas ao ciclo de exploração

NC

(fornecedores da exploração).

RC

Disponibilidades (Banco, Caixa,…)

TA

TP

Apoios bancários de c. prazo (desconto, descoberto,…)

Activo não corrente (ANC):
Deve corresponder aos activos com permanência prevista na empresa superior a um ano. Compreende
os activos fixos tangíveis, as propriedades de investimento, os activos intangíveis, o goodwill,
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investimentos financeiros, dívidas de terceiros a médio e longo prazo, os diferimentos e outras contas a
receber a mais de um ano. Igualmente devem ser incluídos os bens adquiridos em regime de leasing.
Assim, consideram-se:
- Activos fixos tangíveis;
- Activos intangíveis (pode justificar-se a dedução aos capitais próprios numa perspectiva de não
recuperabilidade);
- Investimentos financeiros;
- Propriedades de investimento;
- Goodwill;
- Dívidas de terceiros a médio e longo prazo (desde que não tenham origem nas decisões ligadas à
exploração;
-Diferimentos a mais de um ano (pode justificar-se a dedução aos capitais próprios, numa perspectiva
de não recuperabilidade);
- Empréstimos intra-grupo e a outros participantes, quando têm tendência de estabilidade;
- Valor do direito de opção de compra com o equipamento que a empresa mantém em leasing, como
locatário; e
- Outros direitos que não figurem no balanço (off-balanço sheet) de médio longo prazo.
Os valores devem ser considerados em termos brutos.
As depreciações e amortizações e as provisões fazem parte do auto-financiamento acumulado:
Auto-financiamento acumulado = RLperíodo+ Res.Tras. + Reservas (inclui as que forem incorporadas no
capital) Depreciações acumuladas + Provisões + Perdas por imparidade.

Necessidades cíclicas (NC):
Nesta rubrica incluem-se as contas que têm subjacentes operações ligadas ao ciclo de exploração pelos
valores brutos (sem consideração dos ajustamentos):
- Inventários de produtos, mercadorias e matérias;
- Crédito a clientes;
- Adiantamentos a fornecedores;
- Estado e outros entes públicos;
- Outras contas a receber até um ano; e
-Diferimentos até 1 ano.
Inventários:
Os inventários devem corresponder, exclusivamente, às que são necessárias ao normal funcionamento
do ciclo de exploração. Inventários adquiridas com o objectivo de especulação não devem ser
consideradas (devem ser equiparadas a activo não corrente como se de uma aplicação financeira se
tratasse).
Por outro lado, não devem ser considerados os adiantamentos por conta de compras (são recursos
cíclicos).
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Se, porventura, determinados inventários tiverem sido eliminados do balanço, através de operações de
off-balance sheet, devem ser considerados nesta rubrica. Uma situação que deve merecer especial
atenção são os contratos de venda com acordos de recompra, em que uma empresa aliena produtos,
ficando com a obrigação de os adquirir posteriormente.
Igualmente, deve ser dada especial atenção a mudanças de critérios valorimétricos, de modo a assegurar
a consistência.
Clientes:
Devem ser considerados:
- Clientes conta corrente;
- Clientes com títulos a receber;
- Clientes de cobrança duvidosa (os clientes devem ser considerados independentemente da sua
situação de incumprimento. Na eventualidade de terem sido efectuados write-off (abates), deve ser
efectuado um ajustamento repondo os clientes);
- Clientes – Letras descontadas e não vencidas (darão lugar a uma correcção, por adição às rubricas de
clientes conta corrente e de empréstimos bancários de curto prazo (tesouraria passiva). Na
eventualidade de existirem outras formas de desconto (v. g., factoring), deve-se proceder de igual
modo (correcção em clientes contas correntes e de empréstimos de curto prazo).
- Adiantamentos a fornecedores – devem ser incluídos os adiantamentos por conta de compras e os
adiantamentos a fornecedores, independentemente do preço ter sido ou não fixado;
- Estado e outras entidades – há que separar as componentes devedoras das credoras.
Tendencialmente, esta rubrica apresenta saldos credores; no entanto, em empresas que se dedicam à
exportação (IVA) e com pagamentos, por conta (IRC) podem encontra-se situações em que os saldos
devedores são significativos; e
- Outras contas a receber/devedores por acréscimo de rendimentos até um ano – devem ser incluídos
os valores relativos ao ciclo de exploração (prémios de seguros pagos antecipadamente  gastos
diferidos e reporte de bónus  outras contas a receber/devedores por acréscimo de rendimentos).
Tesouraria Activa (TA):
Inclui os meios líquidos ou quase líquidos:
- Caixa;
- Depósitos bancários;
- Títulos negociáveis, desde que sejam facilmente convertíveis em dinheiro (doutro modo serão
classificados no activo fixo);
- Outros valores considerados em outras contas a receber e diferimentos cujo prazo de reembolso seja
a dias e que não estejam ligados ao ciclo de exploração (Necessidades cíclicas) ou ao ciclo de
investimento (activo não corrente, p.ex. gastos diferidos superiores a um ano).
Capitais permanentes (CP):
Os capitais permanentes, dividem-se em:
- Capitais próprios ou numa acepção mais lata, Fundos Próprios.
Nesta acepção, há que considerar as depreciações e amortizações e as provisões /perdas por
imparidade acumuladas. Trata-se de rubricas referentes ao auto-finaciamento acumulado.
- Capitais Alheios Estáveis.
49

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

Capitais Próprios /Fundos Próprios
Para além das origens que contabilisticamente pertencem à empresa, deverão ser incluídos, entre outras, os
empréstimos dos sócios, empréstimos convertíveis e empréstimos subordinados. De acordo com as Normas
Internacionais de Contabilidade (NIC), um instrumento de capital próprio é qualquer contrato que evidencie
um interesse residual nos activos de uma empresa, após dedução de todos os seus passivos.
Capitais Próprios /Fundos Próprios incluem, nomeadamente:
- Capital social;
- Dedução de conta de accionistas com subscrição ou quotas não liberadas (representa capital por
realizar);
- Dedução do resultado líquido afecto à distribuição (são dívidas a sócios);
- Dedução de acções /quotas próprias;
- Reservas e resultados transitados (resultados retidos);
- Prestações suplementares /acessórias;
- Empréstimos por títulos de participação;
- Empréstimos por obrigações convertíveis;
- Empréstimos dos sócios /accionistas (desde que não sejam exigíveis no curto prazo);
- Dedução dos gastos diferidos de médio /longo prazo, desde que não obedeçam aos requisitos da
Norma Internacional de Contabilidade 38 (Activos Intangíveis), isto é, não respeitem a
identificabilidade, controlo sobre o recurso e existência de benefícios económicos futuros;
- Acrescentar os subsídios para investimento e outros rendimentos Diferidos a Médio/Longo prazo; e
- Rubricas de auto-financiamento: RL, Depreciações, Perdas por imparidade e Provisões acumuladas.
Capitais alheios estáveis
Estão incluídas as dívidas de médio /longo prazo, bem como as de curto prazo que tenham tendência
para se manterem estáveis (financiamento de curto prazo renovável).
Igualmente, devem ser incluídas as operações de leasing.
As relações inter-empresas devem também figurar nesta rubrica, desde que tenham carácter de
estabilidade (de outro modo, devem ser consideradas em tesouraria).
Recursos Cíclicos (RC):
Incluem as dívidas a terceiros de curto prazo que resultam das decisões do ciclo de exploração e que
geram origens de fundos. As dívidas em mora devem ser consideradas como tesouraria passiva.
Concretamente, inclui as seguintes rubricas:
- Adiantamentos de clientes, independentemente de o preço ser fixado ou não;
- Fornecedores conta corrente;
- Fornecedores com títulos a pagar;
- Estado e outros entes públicos resultantes do ciclo de exploração (IVA, IRS/IRC, Seg. Social, Etc.);
- Outras contas a pagar (Consultores, Intermediários, Sindicatos, credores por acréscimo de gastos
remunerações, rendas Etc.); e, etc - ).
- Diferimentos ligados à exploração.
Tesouraria passiva (TP):
Inclui:
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- Passivo de curto prazo que resulte das decisões de financiamento (v.g., empréstimos bancários,
fornecedores de investimento);
- Outras contas a pagar e diferimentos (se forem de curto prazo e não afectos à exploração);
- Recursos cíclicos em mora;
- Letras descontadas e não vencidas; e
- Rendas imediatas referentes a reembolsos de capital dos contratos de locação financeira. A parte
restante da prestação deve ser tratada como gasto financeiro.
Críticas ao Balanço Funcional (Neves, 2008, p.103)
Muito embora o balanço funcional tenha vantagens para efeitos de análise financeira, dado que se
baseia nos ciclos financeiros e no princípio do equilíbrio financeiro, ou seja, origens estáveis devem
financiar aplicações fixas e origens temporárias devem cobrir necessidades de tesouraria, apresenta as
seguintes dificuldades:
- A reclassificação das rubricas do balanço patrimonial em função do ciclo respectivo não é linear,
tendo-se de apresentar pressupostos;
- As origens de fundos não têm, regra geral, um destino específico, isto é, uma aplicação. Os fundos
são obtidos em bloco, independentemente das aplicações a que dizem respeito;
- Algumas origens têm o carácter de estabilidade, mas existe sempre o risco de não o serem. Refira-se
o caso dos empréstimos bancários de curto prazo com carácter de renovação, mas com a opção, por
parte da instituição de crédito, de os cancelar; e
- As operações fora do balanço (off-balance sheet) não são facilmente detectáveis quando não existe
obrigatoriedade de as apresentar nas demonstrações financeiras ou em notas explicativas, como por
exemplo os compromissos e as garantias prestadas.
Caso 1
Considere os seguintes dados
Caixa…………………………………………….. 10
Inventários………………………………………. 100
Capital realizado...………………………………. 350
Fornecedores……………………………………. 150
Clientes………………………………………….. 250
Activos fixos tangíveis (valor bruto)…………… 500
Depreciações acumuladas………….…………… 100
Credores por acréscimo de gastos (pessoal)…… 10
Descobertos bancários…………………………..
3
Reservas…………………………………………. 50
Resultado líquido……………………………….. 10
X
Empréstimos médio/longo prazo……………….
Pedido: Construa o balanço funcional, destacando as componentes de FM, NFM e TL
Nota: Resultado líquido + Depreciações = Autofinanciamento acumulado (Há autores que deduzem as
depreciações ao investimento)..
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Resolução:
Activo
Activo não corrente
Activo fixo tangível 500
Sub-total
500

Necessidades cíclicas
Inventários………….. 100
Clientes……………... 250
Sub-total…………….
Tesouraria activa
Caixa…………………
Sub-total……………..
TOTAL………………

350
10
10
860

Capitais permanentes
Capital realizado..…….. 350
Reservas………………. 50
Resultado líquido do per. 10
Depreciações acumuldas100
Sub-total 1………….…. 510
Empréstimos m/l.P...…. 187
Sub-total 2……….……. 697
Recursos cíclicos
Fornecedores………..
150
Outras contas a pagar
10 Eventualmente poderiam ser con(credors p/acrsc.gasts-pessoal siderados na tesouraria passiva.
Sub-total……………… 160
Tesouraria passiva
Descobertos bancários.
3
Sub-total………………
3
TOTAL……………….. 860

Fundo de maneio
Capitais permanentes……….… 697
Activo não corrente..………… - 500
FM……………………………. 197
Necessidades de FM
Necessidades cíclicas………… 350
Recursos cíclicos…………….. – 160
NFM………………………….. 190
Tesouraria
Tesouraria activa…………….. 10
Tesouraria passiva…………… - 3
T……………………………… . 7

Caso 2
Caso prático sobre balaço funcional
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BALANÇO
Descrição de contas

Valor bruto

Depreciações/
Perdas p/impari

Valor líquido

Descrição de contas
Passivo+C. Próprio

ACTIVO
Activo não corrente
Terrenos
Edíficios
Equipam. Transporte

1.500
1.600

1.250
1.200
1.400
1.600

Capital Próprio
Capital realizado…. 2.500
Reservas…………..
655
Result. Transitados...
250
Resultados líquidos..
150

8.550

3.100

5.450

Sub-total………….

800
1.200
2.500
800
200
100

200
100

600
1.100
2.500
800
200
100

5.600

300

5.300

14.150

3.400

10.750

Empréstims a empre. grupo

1.250
2.700
3.000
1.600

Sub-total………………
Activo corrente
Invent.Matérias-primas
Invent.Produtos Acabdos
Clientes, c/c
Clientes-Títulos a receber

Títulos negociáveis
Depósitos e Caixa
Sub-total………………
TOTAL…………...……

3.555

Passivo
Provisões…………
150
Dívidas inst. crédito 6.180
Fornecedores………
600
Estado e Out.E.Púb.
250
Credrs p/acresc. gsts

15

Sub-total…………..

7.195

TOTAL……...…… 10.750

Pressupostos
1) Os empréstimos a empresas do grupo são a mais de 1 ano;
2) A empresa utiliza um crédito der desconto e as letras postas a desconto e não vencidas
montam a 500;
3) A distribuição de dividendos prevista é de 50;
4) A empresa tem em mora 150 de fornecedores;
5) Os credores p/acréscimo de gastos referem-se a férias e subsídio de férias;
6) As dívidas a Instituições de Crédito (IC), no montante de 6.180 englobam:
. 200 Amortização de capital a ser paga no próximo ano;
. 150 Descoberto a ser regularizado nos próximos dias;
. 5.830 Vincenda a mais de um ano; e
7) Nos clientes encontra-se uma dívida a mais de 1 ano que não é de exploração, no montante
de 50.

Activo não corrente:
Terreno ……………………………. 1.250
Edifícios………………………..….. 2.700
Equipamento de transporte……….. 3.000
Empréstimos a empresas de grupo.. 1.600
Dívida a mais de 1 ano…………… 50 (a acrescer – ponto 7)
TOTAL……………………………. 8.600
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Capitais Permanentes
Capital realizado...……………….. 2.500
Reservas………………………….. 655
Resultados transitados…………… 250
Resultados líquidos………………. 100 (a reduzir 50 – ponto 3)
Auto-financiamento acumulado
Depreciações………………..…... 3.100
Perdas por imparidade.…………. 300
Provisões………………………… 150

Descoberto
Amortização de Capital

Dívidas a médio /Longo prazo…. 5.830 (componente a longo prazo: 6.180 – 200 – 150)
TOTAL…………………………. 12.885
Fundo de Maneio (FM)…………. 4.285
BALANÇO Funcional
Necessidades Cíclicas
Invent. Matérias-primas……….…. 800
Invent. Produtos Acabados……… 1.200
Clientes, c/c…………………….. 2.450 (reduzir 50 – ponto 7)
Clientes, c/Títulos a receber…… 800
Letras em desconto e não vencidas 500 (a acrescer – ponto 2)
TOTAL……………………………5.750
Recursos Cíclicos
Fornecedores…………………….. 450 (deduzir 150 em mora – ponto 4)
Estado e Out.E. Públicos………… 250
Credores p/acréscimo gastos.…… 15
TOTAL………………………… 715
NFM…………………………… 5.035
Tesouraria Activa
Títulos negociáveis……………
Depósitos e Caixa…………….
TOTAL………………………..

200
100
300

Tesouraria Passiva
Letras em desconto e não vencidas 500 (ponto 2)
Mora aos fornecedores……….… 150 (ponto 4)
Amortização do capital…………. 200 (ponto 6)
Descoberto………………………. 150 (ponto 6)
Dividendos a serem pagos……… 50 (ponto 3)
TOTAL…………………………..1.050
Tesouraria líquida……………… – 750
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Activo
não corr
8.000
FM 4.285

Capitais
Permanentes

12.885

Necessids.

Recursos

Cíclicas

cíclics 715

5.750

NFM 5.035

Ou
3 Fundo de Maneio………………. 4.285
6 Necessidades FManeio…………. 5.035
9=3-6 Tesouraria Líquida…………….. – 750

Tes. Activa 300

TL: -750

Tesouraria
Pass: 1.050

Conclusão:
Os capitais permanentes cobrem o Activo fixo e libertam 4.285 de Fundo de Maneio que é destinado
propriamente para satisfazer o ciclo de exploração – Necessidades de Fundo de Maneio 5.035. Dada a
insuficiência de Fundo de Maneio, verifica-se uma Tesouraria Líquida Negativa de -750. Esta situação,
embora mereça algum cuidado, não é necessariamente grave (ver o Cap. sobre situações financeiras típicas).

8 - AS NECESSIDADES DE FUNDO DE MANEIO (NFM) E O CICLO DE EXPLORAÇÃO
As necessidades de fundo maneio (NFM) encontram-se associadas às necessidades de financiamento
do ciclo de exploração.
O ciclo de exploração exige uma série de meios financeiros capazes de assegurar os pagamentos
operacionais (Fornecedores) antes de se obterem os recebimentos operacionais (Clientes).
As NFM podem ser calculadas a partir da seguinte equação (modelo simples):
NFM = Existências (Stocks) + Clientes – Fornecedores
Em que:
Necessidade Cíclicas (NC): Existências + Clientes
Recursos Cíclicos (RC): Fornecedores
Basicamente, as NFM dependem de:
- Condições de funcionamento do ciclo de exploração (v.g,, da rotação dos stocks e da tecnologia utilizada);
- Dos prazos dos créditos concedidos;
- Dos prazos dos créditos obtidos;
55

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

- Do nível de actividade (maiores volumes de negócio implicam, per si, maiores NFM).
As NFM aumentam à medida que o ciclo de exploração é mais longo:
Montante
Das NFM
Zona deficitária de fundos

Crédito do
fornecedor
NFM

Compras

Armazenagem
Mat.- primas
Início da Fabricação
Recepção
produção coinc.
Pagam.
Fornecedores

Armazenagem
dos PA e Venda
Fim da
Produção

Tempo
Recebimento
do cliente

Com excepção de alguns sectores de actividade, em que o ciclo é excedentário em fundo de maneio (fala-se
das empresa de distribuição que conseguem prazos dilatados nos seus fornecedores, enquanto rodam com
rapidez as suas existências e clientes), a maioria das empresas apresenta ciclos de exploração deficitários em
termos de FM (o caso paradigmático é o sector da construção civil, em que o ciclo é extremamente longo,
desde a aquisição do terreno até ao recebimento do cliente). Nestes casos, é relevante a empresa dispor de
um fundo de maneio sólido para enfrentar as crises que eventualmente possam ocorrer.

Por seu turno, os ciclos de exploração repetem-se, o que faz com que as necessidades de fundo maneio
sejam permanentes:
Montante
Das NFM

Tempo
1.º ciclo

2.º ciclo

3.º ciclo
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Numa empresa em crescimento, isto pode representar um incremento nas necessidades de FM
permanentes, em contraponto às sazonais, que são apanágio de períodos de maior actividade pontual.

Necessidades temporárias de FM (NFMT)

Necessidades
de capitais permates ou estávs

Activos
permanentes
Necessidades permanentes de FM (NFMP)

Activos Fixos (AF)

Adaptado de Neves, 129

Tempo

Por essa razão, Neves (2007, p.177) propõe que as NFMT sejam financiadas por capitais de curto prazo,
enquanto as NFMP e o AF o sejam por capitais permanentes.
Activo Económico
Temporário

Capital de Financiamento

Necessidades de Fundo de

Endividamento de Curto

Maneio Temporário (NFMT)

prazo (ECP)

Temporário

Necessidades de FM
Permanente

Permanente + Activo não

Capitais Permanentes (CP)

Permanente

corrente (ANC)
Adaptado de Neves, 2007, p.177
O desenvolvimento do modelo simples:
Necessidades Cíclicas (NC)

Recursos Cíclicos (RC)

NFM = Inventários (INV) + Clientes (CL) – Fornecedores (FOR)
Por seu turno, as NFM têm uma relação com o Volume de Negócios. À medida que aumenta o Volume
de Negócios (empresa em crescimento), as NFM tenderão a aumentar. Esta relação verifica-se com
alguma frequência. Assim, enquanto a empresa é pequena, as Necessidades Cíclicas são reduzidas,
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comparativamente a uma empresa de maiores dimensões. Veja-se o caso de um pequeno quiosque que
tem inventários reduzidos comparativamente com uma livraria. Neste último caso, o número de livros e
revistas é tendencialmente mais elevado, bem como a livraria poderá conceder condições mais
favoráveis na aquisição das obras (caso dos cartões de crédito) aos seus clientes.

NFM

Volume de Negócios
Assim, podem-se dividir ambos os membros pelo Volume de Negócios diários (VN/360).
NFM / (VN/360) = INV / (VN/360) + CL / (VN/360) – FOR / (VN/360) - não se considera o IVA –
Esta expressão permite avaliar as NFM em termos de Volume de Negócios diários.
Se analisarmos o segundo membro de equação, podemos estabelecer relações entre as NFM e alguns
rácios de funcionamento e de rendibilidade, a saber:
Desenvolvimento de um modelo mais complexo:
NFM
= Consumo X INV
360

Peso de consumo no Volume de Negócios
X
VN/360

VN

Consumo

(margem) a multiplicar pelo prazo médio de

+

permanência das existências.

CL / VN x 360



Prazo médio de recebimento de clientes.

Compras /VN x FOR / Compras x 360

 Peso das cmp no VN a multiplicar pelo PMP a fornecedores.

Os inventários podem ser divididos e relacionam-se com:
Mercadorias
Matérias-primas
Produtos em curso
Produtos acabados

Custo das mercadorias vendidas
Consumo das matérias-primas
Custo de produção, tendo em consideração a fase de acabamento
Custo dos produtos vendidos

Esquema da formação do custo de matérias-primas, custo de produção e custo dos produtos vendidos:
Ex iniciais MP
Consumo M-primas
+

Ex iniciais de

Custo dos produtos
vendidos

Prod. Acabados

+
Custo de produção

Mão-Obra directa

+

+
Compras
Ex finais MP

Gastos gerais de fab.

Ex. finais Prod. acabados
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Matérias-primas

Outras rubricas e seu relacionamento:
Saldo do Estado IRS/IRC

Impostos retidos IRS/IRC durante o ano

Saldo do Estado IVA

Imposto a pagar durante o ano

Saldo dos adiantamentos a Fornecs.

Adiantamentos acumulados a fornec. durante o ano

Saldo dos adiantamentos de clientes

Adiantamentos acum. de clientes durante o ano

Nota: Os saldos devem corresponder a uma média das posições durante o período considerado. O ideal seria
termos posições médias diárias. No que respeita aos impostos retidos, adiantamentos acumulados, etc.,
correspondem a fluxos que vão crescendo com o desenrolar do tempo.

Assim, o objectivo primordial no que diz respeito ao montante das NFM é a sua redução
relativamente ao Volume de Negócios.
Para esse efeito, compete ao gestor financeiro actuar em três áreas:
1 – Redução dos tempos de permanência das necessidades cíclicas (Inventários e clientes);
2 – Aumento dos tempos de permanência dos recursos cíclicos (fornecedores e Estado); e
3 – Aumento das margens de negócio.
É evidente que as alterações nas NFM não podem ser encaradas de uma forma simplista, dado que
podem intervir outras variáveis, tais como:
- alteração da gama dos produtos;
- introdução de novas tecnologias;
- mutações na estrutura dos custos;
- alterações dos preços dos produtos; e
- situação no ciclo de vida do produto/negócio.
Que, de algum modo, podem condicionar substancialmente as NFM, além das anteriormente referidas
(tempos de permanência das necessidades /recursos cíclicos e margens operacionais).
Por exemplo, a situação no ciclo de vida do produto /negócios tem implicações em:
- Volume de Negócios;
- Taxa de crescimento do Volume de Negócios;
- Preços;
- Resultados;
59

Gestão Financeira – Análise de Fluxos Financeiros

*

Área científica de Gestão

- Tesouraria; e
- NFM.
Ciclo de vida do produto versus Volume de Negócios e Resultados
Valor

Tempo
Lançamento

Crescimento

Maturidade

Declínio

Adaptado de ISGB – Controlo e Análise Financeira, ‘93, p.26

Fase do ciclo
vida produto
Volume de
Negócio
Taxa de
crescimento
Volume Negócio
Preços

Lançamento

Crescimento

Maturidade

Declínio

BAIXO
O produto ainda não é
suficiente conhecido

MÉDIO
O produto começa a ser
conhecido
dos
consumidores

MÉDIO /ALTO
O produto é suficientemente
conhecido dos consumidores

BAIXO
O produto é abandonado
ou reciclado

LENTA
A capacidade produtiva é
limitada e ainda existem
problemas técnicos a resolver

RÁPIDA
O produto encontra-se na
sua força e tem boa
aceitação
dos
consumidores

LENTA /ESTÁVEL
O Volume de Negócios atinge o
seu
máximo.
O
produto
estabiliza.

REDUÇÃO
O Volume de Negócios
diminui com tendência
para o abandono

ALTO
A produção é baixa

ALTO
A produção é mais
elevada. No entanto, há
que custear os elevados
custos promocionais
BAIXOS
Diluição dos custos fixos
por uma maior produção.
Custos
promocionais
elevados

REDUÇÃO
A produção atinge o seu ponto
máximo. É possível reduzir o
preço. A concorrência é mais
forte
POSITIVO ELEVADO.
O Volume Negócios atinge o seu
máximo o que permite que os
Custos Fixos sejam repartidos por
um maior n.º unidades. Os custos
promocionais estabilizam
POSITIVA
As receitas são nitidamente
superiores às despesas

REDUÇÃO
Abaixamento
da
produção.
Diminuição da procura.

Resultados

NEGÓCIOS /BAIXOS
Produção baixa. Custos fixos
altos. Custos promocionais
elevados.

Tesouraria

NEGATIVA
As despesas são superiores às
receitas.
Investimentos
elevados

BAIXA /NULA
As despesas equivalem as
receitas. No entanto, existe
um
bom
ritmo
de
crescimento das receitas

NFM

POSITIVA
As necessidades cíclicas são
superiores
aos
recursos
cíclicos. Há que constituir
stocks e conceder condições
de crédito atractivas.

ESTÁVEL
O acréscimo das NFM é
reduzido. O negócio tende
a estabilizar.

ESTÁVEL

BAIXOS /NEGATIVOS
A aceitação começa a
diminuir. No entanto,
determinados custos não
podem ser eliminados de
imediato.
NULA /POSITIVA
As receitas têm tendência
para
a
diminuição.
Assiste-se à recuperação
do valor residual dos
Investimentos
NEGATIVAS

Manutenção das NFM

Recuperação das NFM
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Casos práticos sobre o cálculo das NFM
Caso 1
Consideram-se os seguintes prazos médios:
Descrição
Inventários Matérias-primas……………
Inventários Produtos em curso………….
Inventários de Produtos acabados………
Inventários de mercadorias…………. ….

Prazos médios (dias)
30
20
15
25

Recebimentos de clientes……………….
Pagamentos a fornecedores………. …….

30
50

E as seguintes relações:
- Consumo Matérias-primas /Volume de Negócios:

40%

- Custo de produção (tendo em consideração a fase
de acabamento de 60%, por exemplo) /Volume Negócios: 65%
- Custo dos Produtos Vendidos /Volume de Negócios:

80%

- Custo das Mercadorias Vendidas /Volume de Negócios:

70%

- Compras /Volume de Negócios:

50%

O que, em termos gráficos, dá a seguinte formação do preço de venda dos produtos acabados.

SIMPLES
20%

ACUMULADO
100%

RELACIONAMENTO
Margem Operacional
Outra Mão-de-obra e
Outros Gastos G. Fabrico Acabamento

15%

80%

25%

65%

Mão-de-obra e Outros gastos gerais
de fabrico – início de fabrico (60%
de acabamento)

40%

40%

Matérias-primas

 Clientes

 Invt. de Produtos acabados
Invt. Produtos em curso
 Invt. Matérias-primas
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Como determinar as NFM?
Necessidades

Recursos cíclicos

cíclicas

NFM = InvMP + InvPcur + InvPac + InvMerc + Clientes – Fornecedores

O desenvolvimento do modelo, vem:
NFM*360 = InvMP*360*ConsMP + InvPcur*360*Prod + InvPac*360*CPVnd + InvMerc*360*CMV + CL*360 – For*360*Cmp

VN

ConsMP

VN

Prod

VN

CPVnd

VN CMV

VN

VN

Cmp

VN

Peso das
compras
no V.Neg
Prazo (tempo) de
perm. fornecedores
Prazo (tempo) de perm.clientes
Peso do CMV no Vol Neg (o complemento é o
rácio de rendibilidade: Margem /Vol.negócios)
Prazo (tempo) de permanência das mercadorias
Peso do CPV no Vol. Neg. (o complemento é o rácio de
Rendibilidade: Margem /Volume de negócios)
Prazo (tempo) de permanência dos produtos acabados
Peso da Produção (ponderado pelo grau de acabamento) no Vol. de Negócios
Prazo (tempo) de permanência dos produtos em curso
Peso do Consumo das Matérias-primas no Volume de Negócios
Prazo (tempo) de permanência das Matérias-primas (o inverso deste rácio é o n.º de rotações no ano)
Necessidades de FM em termos de n.º de dias de Volume de Negócios

O cálculo da duração dos ciclos de exploração
O CÁLCULO DA DURAÇÃO DO CICLO DE EXPLORAÇÃO
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Duração do ciclo de exploração – produtos acabados
1
Prazo

2

(1x2) = 3

Peso no VN Ponderado

Matérias-primas……..

30

0,4

12

Produtos em curso…..

20

0,65

13

Produtos acabados…..

15

0,8

Clientes………………

30

1

TOTAL………………

95

12 Duração ponderada em função do VN.
30 É mais custoso, p.ex., suportar um P.A.
67 que uma MP. À medida que avançamos
No ciclo de exploração, mais factores
vão sendo incorporados

Este é o número de dias que demora desde o momento em que entra a M-p até ao momento em que recebe do cliente.

Duração do ciclo de exploração – mercadorias
Mercadorias………… 25

0,7

17,5

Clientes……………… 30

1

30

TOTAL……………… 55

47,5

Tempo de permanência dos Fornecedores
Fornecedores

50

Este é o n.º de dias que demora desde

0,5

25 o momento em que entra a mercadoria até ao momento em que se recebe do

cliente (parte-se do pressuposto que o prazo de recebimento é o mesmo dos P.A.)

O cálculo das NFM:
NFM x 360 =

12

+

13

+

12

+

17,5

+

30

-

25

=

59,5 dias

VN
Fornecedores
Clientes
Mercadorias
Produtos acabados
Produtos em curso
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Matérias-primas

Assim, se fixarmos um Volume de Negócios de € 50.000,00, virá:
NFM = 59,5 x 50.000 / 360 = € 8.264,00
Isto significa que, se pretendermos instalar um negócio com as características de prazos de permanência
das necessidades/recursos cíclicos, bem como das margens indicadas, deveremos obter capitais
permanentes de € 8.264,00 correspondentes às NFM.
Uma questão interessante é conhecer se outras alternativas, relativamente à inicial, são mais vantajosas.
Para esse efeito devem-se realizar simulações, alterando os pressupostos.
Por exemplo, se aumentarmos o volume de negócios, concedendo um prazo mais dilatado aos clientes,
diminuindo o preço de venda, adquirindo maiores quantidades a fornecedores que estarão dispostos a
conceder-nos um prazo mais alargado e mantendo as restantes relações constantes, a empresa teria
interesse nesta alternativa?
A resposta não é linear, porque depende da conjugação de vários factores.
O aumento do Volume de Negócios (tendo a empresa capacidade disponível) implica o aumento dos
resultados, pelo efeito de escala. Mas a diminuição dos preços implica a diminuição dos resultados e os
aumentos dos prazos concedidos aos clientes e os aumentos dos prazos obtidos dos fornecedores terão
impacto nas NFM, com o consequente acréscimo da remuneração dos fundos obtidos (componente
financeira).
Um exemplo (Alt.1):
Considere que se alteraram os seguintes pressupostos:
- aumento do Volume de Negócios: 15% (produtos acabados)
- diminuição da Margem Bruta: 3% (produtos acabados)
- passagem do prazo médio de recebimento de clientes para 35 dias (geral para produtos acabados ou
mercadorias)
- passagem do prazo médio de pagamento a fornecedores para 52 dias (geral para matérias e
mercadorias)
- custo/ proveito de oportunidade dos fundos a obter /conceder: 10%
- a repartição do Volume de Negócios é a seguinte: 80% produtos acabados e 20% mercadorias (antes
desta decisão)
- as restantes relações mantiveram-se constantes.
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ALTERNATIVA
Duração do ciclo de exploração – produtos acabados
DESCRIÇÃO

Prazo

Peso VN

Prazo ponderado

Matérias-primas…………………….
Produtos em curso…………………..
Produtos acabados…………...……..
Clientes…………………………...…

30
20
15
35

0,4
0,65
0,83
1

12
13
12,45
35

100

TOTAL
Descrição do ciclo expl. Mercadorias
Mercadorias…………….………….
Clientes………………………….….

72,45

25
35

0,7
1

17,50
35

60

52,50

TOTAL
Tempo permanência dos fornecedores
Fornecedores…………………………

0,5

52

26

Nota: a bold relações que foram alteradas.

O cálculo das novas NFM da alternativa:
Aumento de 15% no VN dos PA dos 40.000 para 46.000, mantendo-se inalterado o VN das Mercadorias.

NFM x 360 =

12

+

13

+ 12,45

+

17,5

+

35

- 26

= 63,95 dias

56.000

NFM alt. = € 9.948,00
O que, comparativamente à situação inicial, implica um acréscimo de € 1.684,00 de NFM (9.948 – 8.264).
Os resultados finais:

Esta alternativa não seria interessante por dois motivos:
Situação Inicial

V.N.
Cpv/Cmv
Marg.Ope

P.Aca
Total
40000
32000
8000

Compon
Variação

ente
Do

ALTERNATIVA

80%
20%

Mercd
Total
10000
7000
3000

Finan
Resu

ceira
ltado

%VN

70%
30%

Total
Total
50000
39000
11000

78%
22%

P.Aca
Total
46000
38180
7820

relati
líqui

vame
Do an

te
tes

ao acr
De im

%VN

%VN

83%
17%

Mercd
Total
10000
7000
3000

70%
30%

Total
Total
56000
45180
10820

éscim
post

o das
os re-

NFM
lativa

:1648
à Alte

%VN

%VN

80,68%
19,32%

Variaç
Total
6000
6180
- 180

x10%
rnativa

= - 168
=- 348

%VN

Tot%
%VN
12%
15,85
- 1,64

-3,16

- queda do resultado operacional, pelo efeito da redução da margem que suplanta o efeito do volume
de negócios em € 180,00.
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- acréscimo da componente financeira, ao exigir o aumento das NFM e concomitantemente, a
remuneração apropriada: € 168,00.
Mas se, ao invés de diminuir o preço de venda/ margem operacional em 3% (produtos acabados),
diminuíssemos em 1%:
Duração do ciclo de exploração – produtos acabados
DESCRIÇÃO
Prazo
Matérias-primas…………………….
Produtos em curso…………………..
Produtos acabados…………...……..
Clientes…………………………...…

30
20
15
35

Peso VN

Prazo ponderado

0,4
0,65
0,81
1

12
13
12,15
35

100

TOTAL
Descrição do ciclo expl. Mercadorias
Mercadorias…………….………….
Clientes………………………….….
TOTAL

72,15

25
35

0,7
1

17,50
35

60

52,50

Tempo permanência dos fornecedores
Fornecedores…………………………
0,5

52

DURAÇÃO DAS NFM……………...
VN……………………………………
NFMalt2……………………………
NFMinic……………………………..
Inc.NFM……………………………...
Inc. Comp Fin……………………

63,65
56 000
9 901
8 264
1 637
164

26

NFM alternativa 2
NFM inicial
Incremento dos NFM
10% Custo Op(1637*10%)

ALTERNATIVA 2
Situação Inicial

V.N.
Cpv/Cmv
Marg.Ope

P.Aca
Total
40000
32000
8000

Compon
Variação

ente
Do

ALTERNATIVA

80%
20%

Mercd
Total
10000
7000
3000

Finan
Resu

ceira
ltado

%VN

70%
30%

Total
Total
50000
39000
11000

78%
22%

P.Aca
Total
46000
37260
8740

relati
líqui

vame
Do an

te
tes

ao acr
De im

%VN

%VN

81%
19%

Mercd
Total
10000
7000
3000

70%
30%

Total
Total
56000
44260
11740

éscim
post

o das
os re-

NFM
lativa

:1637
à Alt2

%VN

%VN

79,04%
20,96%

Variaç
Total
6000
5260
740

x10%
rnativa

= - 164
= 576

%VN

Tot%
%VN
12%
13,49
6,73%

5,24

Esta alternativa já seria interessante: o aumento da margem operacional (740) compensa o aumento da
componente financeira (164), pelo que, em termos finais, o aumento do resultado seria de 5,24%.
Outras alternativas poderiam ser construídas, dependendo dos pressupostos assumidos.
Caso 2 (adaptado de Peyrard, 1990, p.131)
A sociedade X tem um volume de negócios de 500 000 u.m. O custo das mercadorias vendidas é de 300
000 u.m. Actualmente, é concedido crédito de 30 dias. O saldo dos clientes é de 30 000 u.m.
As suas despesas de administração e de cobrança dos créditos elevam-se a 20 000 u.m. Os seus créditos
duvidosos são de 12 000 u.m.
A sociedade X pretende fazer uma avaliação de novas políticas de crédito. Assim, toma em
consideração as três políticas seguintes:
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- política A: não conceder crédito;
- política B: conceder um desconto de 2% se o pagamento se efectuar aos 10 dias; se tal não acontecer,
o pagamento deverá efectuar-se a 30 dias;
- política C: conceder um desconto de 2%, se o pagamento se efectuar a 10 dias; se tal não acontecer, o
pagamento deverá efectuar-se a 60 dias.
1.Estimativa das vendas
A estimativa do volume de negócios constitui a primeira etapa mais importante, visto que vai condicionar
todas as outras previsões.
A direcção comercial da sociedade X procede às seguintes avaliações, a partir do volume de negócios
actuais, que se elevam a 500 000 u.m.:
- se não for concedido nenhum crédito, o montante do volume de negócios estabelecer-se-á em 350 000
u.m. (política A);
- se o prazo de crédito concedido for de 30 dias, o volume de negócios aumentará e estabelecer-se-á em 600
000 u.m. (política B); e
- se o prazo concedido for de 60 dias, o volume de negócios estabelecer-se-á em 650 000 u.m. (C).
Estas previsões baseiam-se no estudo do comportamento dos consumidores e da concorrência.
2.A estimativa do custo das mercadorias vendidas
O serviço de contabilidade analítica fez uma estimativa do CMV em função das estimativas do VN.
A cada nível de volume de negócios corresponderá um custo determinado. Quando o VN aumenta, o CMV
começa por diminuir, já que certos encargos fixos, p.e. as reintegrações, são repartidas por uma quantidade
maior. Mas, para além de um certo nível de produção, os custos tendem a aumentar porque irá ser necessário
pagar horas extraordinárias.
CMV

Qtd

Actualmente, o CMV é de 60% do VN (300 000 u.m.)
- Quando o VN for de 350 000 u.m., o CMV representará 60% do VN (política A);
- Quando o VN for 600 000 u.m., o CMV representará 50% do VN (política B); e
- Quando o VN for de 650 000 u.m., o CMV representará 55% do VN (política C).
3.A estimativa dos gastos de administração, de cobrança e dos créditos duvidosos
Os gastos de administração e cobrança são os seguintes:
- 10 000 u.m. se não for concedido nenhum crédito (política A);
- 30 000 u.m. se for concedido um prazo de crédito de 30 dias (política B); e
- 40 000 u.m. se for concedido um prazo de crédito de 60 dias (política C).
A percentagem dos créditos duvidosos é estimada em:
- 2% do VN, se o prazo do crédito for de 30 dias, ou seja, 12 000 u.m. (600 000 x 2%); e
- 4% do VN, se o prazo do crédito for de 60 dias, ou seja, 26 000 u.m. (650 000 x 4%).
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4.A estimativa dos descontos concedidos
A estimativa da percentagem relativamente ao VN é a seguinte:
- 60%, se o prazo do crédito for de 30 dias, então: (60% x 2%*600 000 u.m. = 7 200 u.m.)
- 50%, se o prazo do crédito for de 60 dias, então: (50% x 2%*650 000 u.m. = 6 500 u.m.)
A percentagem diminui face à situação em que o desconto é referente a 30 dias. Há mais clientes a
preferir dispor do dinheiro durante dois meses a obter desconto de 2%.
Nota sobre o desconto:
Os clientes aproveitam o desconto desde que a taxa de juro do crédito seja inferior à taxa de desconto
proposta (isto no pressuposto de os clientes não terem disponibilidades).
Co = C1 x (1 – Txdesc.)

Co

C1
C1 x (1 – Txdesc) x (1 + Txcred) < C1

Em que:
Co = Capital no início

Txdesc = Taxa de desconto

C1 = Capital no fim

Txcred = Taxa de crédito

Por exemplo, seja a taxa de juro nominal anual proposta pela banca de 7%. Neste caso, os clientes
aproveitariam o desconto, dado que a recorrência a fundos bancários conduziria a um custo mais baixo.
C1
Desconto a 50 dias (60-10)
Co
Taxa de juro nominal
Taxa de juro proporc. 50dias

100
2%
98
7%
0,97%

2 meses

Capital
a
pagar
constante na factura

–

Capital em dívida – se
utilizar o desconto
(7%/360)x50
Capital q teria de pagar ao banco
se recorresse ao crédito bancário

Capital em dívida no fim

98,9528

98 x (1 + 0,97%)

Poupança financeira

1,0472

100-0,989528

Poupança financeira que se obtém
por recorrer ao crédito bancário
p/liquidar a dívida com o fornecedor.

Taxa de juro de indiferença

14,69%

[(100-98)x360/(50*98)]

Tx.critica a partir da qual deixa de ter
interesse recorrer ao crédito bancário.

5.A estimativa do prazo médio de cobrança e doa saldos dos clientes
Normalmente, os clientes que aceitam o desconto irão proceder ao pagamento no último dia do prazo
durante o qual é concedido. Quanto aos outros clientes, haverá os que irão pagar dentro dos prazos do
crédito, mas outros procederão ao pagamento com atraso. O prazo médio de cobrança tem em conta os
clientes:
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Prazo médio de Recebimento = Clientes * 360 /VN
Política A: sem saldo de clientes (não concessão de crédito)
Política B: 24 dias de prazo médio de recebimento de clientes, pelo que o saldo de clientes é dado pela
seguinte expressão: 40 000 u.m. = 600 000 / (360:24)
Política C: 45 dia de prazo médio de recebimento de clientes, pelo que o saldo de clientes é dado pela
seguinte expressão: 81 250 u.m. = 650 000 / (360:45).
Dos pressupostos anteriormente referidos, resulta a seguinte situação:

Caso 2: Dados referentes à empresa X

42

6.Outros dados
a) O custo /proveito de oportunidade do dinheiro é de 10%.
b) Na eventualidade de não conceder crédito, a empresa tem economia de fundos. Se conceder mais
crédito, deverá recorrer a fundos adicionais (NFM). Estas situações devem ser comparadas com a
situação actual do saldo de clientes: 30 000 u.m.
POLÍTICA

Saldo Cliente

Variação situação actual

Custo/proveito financeiro

0

- 30 000

3 000

B – Crédito: 30 dias

40 000

10 000

- 1 000

C – Crédito: 60 dias

81 250

51 250

- 5 125

A – não concessão de crédito
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Política actual

Política A

Política B

Política C

Volume Negócios

500 000

350 000

600 000

650 000

CMV

-300 000

- 210 000

- 300 000

- 357 500

Margem Bruta

200 000

140 000

300 000

292 500

Desp. Administrativa

- 20 000

- 10 000

- 30 000

- 40 000

Créditos duvidosos

- 12 000

0

- 12 000

- 26 000

0

0

- 7 200

- 6 500

168 000

130 000

250 800

220 000

0

3 000

- 1 000

- 5 125

168 000

133 000

249 800

214 875

Descontos concedidos
Res.antes impostos enc. Financ.
Enc./Prov. Financeiros
Resultados antes de impostos

Nota: Só se têm em consideração clientes. Para calcular as NFM, há que considerar igualmente os Inventárs.e os Fornecedores.

9 – SITUAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS
De acordo com a abordagem clássica, a empresa deve dispor de um Fundo de Maneio superior às
Necessidades de Fundo de Maneio, de forma a manter a Tesouraria Líquida positiva. No entanto, esta
situação não pode ser olhada de uma forma estática.
Realce-se que o FM apresenta, normalmente, uma certa estabilidade, podendo ser considerado constante
no curto prazo. Ele apenas se altera de forma imperceptível à medida do aumento do autofinanciamento (resultados), com reflexo nos capitais próprios. Pode ter, no entanto, alterações bruscas,
devido a decisões estratégicas (realização de novos investimentos e/ou obtenção de fundos de longo
prazo, aumento de capital ou contratação de empréstimos bancários, etc.
Já o comportamento das NFM é marcado pela instabilidade, reflectindo as condições de exploração ou a
sazonalidade (muito embora se possa destacar uma componente permanente correspondente às
necessidades e recursos cíclicos mínimos, mesmo em situações em que a empresa esteja numa situação
de fraca actividade. É, deste modo, o comportamento das NFM que irá influenciar o comportamento da
Tesouraria, repondo ou rompendo o equilíbrio financeiro.
Deste modo, podemos destacar três zonas no balanço:
Zona de grande estabilidade e onde se integram

Actino Não Corrente
Cap. Permanentes

as imobilizações e os Cap. Permanentes, e
donde é originário o FM.
Zona onde se verifica a rotação do negócio (acti
vidade corrente) ligada ao ciclo de exploração e

Necessidades Cíclicas

onde se formam as NFM.

Recursos Cíclicos
Zona errática e sujeita a volatilidade que reflecte
a situação de tesouraria e o equilíbrio financeiro.

Tesouraria Activa

Tesouraria Passiva

Assim, não se pode considerar de forma mecanicista que um FM negativo implique, necessariamente, que a
empresa se encontra em desequilíbrio, pois mesmo com tesouraria líquida negativa a empresa pode estar em
condições de equilíbrio. Tudo depende da dinâmica das massas patrimoniais ao longo do tempo.
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Repare-se que um FM negativo pode ser superável desde que os tempos de armazenagem e de cobrança dos
créditos concedidos sejam inferiores, de forma estável, ao tempo de pagamento dos créditos obtidos. Resulta,
assim, que a natureza da actividade desenvolvida pela empresa condiciona o sinal do Fundo de Maneio.
Por outro lado, uma tesouraria líquida negativa ou nula pode ser até indicada desde que os fundos obtidos
sejam canalizados para cobertura de activos de curta duração com características sazonais facilmente
transformados em liquidez. Segundo Menezes (1999, p.134), o FM não deve ser nem insuficiente, nem
excessivo, mas sim situar-se ao nível das Necessidades de Fundo de Maneio.
É evidente que, embora sendo um indicador estático (por se referir a um dado momento, e a empresa não
terminar nesse momento), dá-nos sinais sobre possíveis situações problemáticas que poderão advir se não
forem cumpridas determinadas condicionantes. Conforme refere Moreira (1998, p.145), citando Coehn
(1990, p.146), “o conceito de Fundo de Maneio mantém uma importância que, não sendo exclusiva, nem
preponderante, não pode ser subestimada, apesar da renovação dos instrumentos utilizados do diagnóstico
financeiro”.
Tendo em consideração que:
O que mostra que o “equilíbrio financeiro se define a partir do confronto entre os capitais estáveis
disponíveis para financiar activos não imobilizados e as aplicações de cariz permanente ao nível do ciclo der
exploração.

TL = TA – TP = FM - NFM
TA = Tesouraria activa
TP = Tesouraria passiva
TESOURARIA LÍQUIDA

Mostra igualmente que a TL é independente das decisões financeiras de curto prazo” (Moreira, 1998,
p.150).
Fundo de Maneio (FM)

+

-

Tesouraria Líq. (TL)> 0
1
Tesouraia Líq. (TL)< 0
Tesouraria Líq. (TL)< 0
2

6
Tesouraria Líq. (TL)< 0

Tesouraria Líq. (TL)> 0

5
3

Tesouraia Líq. (TL)> 0
4

FM +, NFM +, TL> 0: Situação 1
Empresas que funcionam com uma certa margem de segurança (TL > 0).
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No entanto, esta situação não significa que haja uma ausência de dificuldades financeiras. Para isso
basta que os créditos a curto prazo (fornecedores) tenham que ser liquidados mais rapidamente que o
recebimento dos clientes.
Esta situação pode alternar com a situação 2, nomeadamente em empresas com características sazonais.
AF 500
CP 1000
NC 700
RC 600
TA 500
TP 100

FM = 1.000 – 500 = 500; NFM = 700 – 600 = 100; TL = 500 – 100 = 400 ou TL = TA – TP = 500 – 100 = 400

Analise-se o caso das empresas de brinquedos que nos períodos anteriores ao Natal terão de constituir
inventários elevados, não obtendo, eventualmente, condições favoráveis dos seus fornecedores e que,
após o Natal, terão o encaixe monetário.
FM+, NFM+, TL < 0: Situação 2
Trata-se de uma situação em que o FM é positivo mas não é suficiente para financiar as NFM, sendo
parte destas financiadas por recursos alheios de curto prazo. Trata-se de uma situação que ocorre com
frequência, nomeadamente, em empresas com ciclos de exploração longos (v.g., construção civil).
AF 500
CP 1000
NC 1100
RC 500
TA 100
TP 200

FM = 1.000 – 500 = 500; NFM = 1100 – 500 = 600; TL = 500 – 600 = - 100 ou TL = TA – TP = 100 – 200 = - 100

Se esta situação permanecer no tempo, evidencia dependência face ao sistema bancário e risco de taxa
de juro (face ao comportamento da taxa de juro, nomeadamente, em período de alta). Assim, é
importante analisar se esta situação consubstancia um efectivo desequilíbrio financeiro ou se é uma
situação que alterna com a situação 1.

FM+, NFM-, TL > 0: Situação 3
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Empresas que funcionam deliberadamente com TL > 0. Estas disponibilidades geram, através das
consequentes aplicações financeiras, proveitos financeiros. Logo que se apresente uma oportunidade,
estas disponibilidades podem ser utilizadas em aquisições (v.g., tomadas de controlo de outras
empresas).
AF 500
CP 1000
NC 600
RC 700
TA 700
TP 100
FM = 1.000 – 500 = 500; NFM = 600 – 700 = -100; TL = 500 – -100 = 600 ou TL = TA – TP = 700 – 100 = 600

No entanto, se estas disponibilidades não forem correctamente aplicadas, podem revelar deficiente
gestão financeira dos recursos obtidos.
FM -, NFM -, TL > 0: Situação 4
Empresas que apresentam algum risco, dado o FM ser negativo.
Trata-se de uma situação em que os recursos cíclicos são superiores às necessidades cíclicas, deixando
assim uma margem de segurança.

AF 500
CP 400
NC 500
RC 700
TA 200
TP 100

FM = 500 – 400 = -100; NFM = 500 – 700 = -200; TL = -100 – -200 = 100 ou TL = TA – TP = 200 – 100 = 100

Algumas empresas com ciclos de exploração curtos (caso da distribuição) podem funcionar nesta
situação. Os prazos de pagamento a fornecedores são superiores aos prazos de permanência das
necessidades cíclicas.
Em todo o caso, o risco existe, a partir do momento em que as dificuldades no seu ciclo de exploração
se agudizem, caindo nas situações 5 ou 6.
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FM -, NFM -, TL < 0: Situação 5
Trata-se de uma situação mais grave que a anterior.

AF 600
CP 400
NC 500
RC 600
TA 100
TP 200

FM = 400 - 600 = -200; NFM = 500 – 600 = -100; TL = -200 – -100 = -100 ou TL = TA – TP = -100 – -200 = -100

Existem excedentes cíclicos de exploração que financiam parte da insuficiência de capitais
permanentes, mas não a totalidade. Pode verificar-se em empresas com excesso de actividade, face às
suas capacidades financeiras.
FM -, NFM -, TL < 0: Situação 6
Trata-se da situação mais delicada.

AF 600
CP 400
NC 500
RC 300
TA 100
TP 500
FM = 600 – 400 = -200; NFM = 500 – 300 = 200; TL = -200 – 200 = -400 ou TL = TA – TP = 100 – 200 = -400

Estamos perante empresas com graves deficiências de tesouraria (dependência perante as instituições
financeiras).
Igualmente a solvabilidade apresenta-se problemática, com uma falta estrutural de capitais permanentes.
Esta situação pode conduzir à falência da empresa.
Como foi atrás referido, estas situações podem revelar sintomas, mas não necessariamente uma análise
completa, dado o seu carácter estático.
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O autor, Moreira (1998, p.144), propõe que o FM seja complementado com os prazos de vencimento/
/realização das necessidades das NC versus prazos de exigibilidade dos RC. Esta análise mais dinâmica
encerra igualmente deficiências, pelas dificuldades na obtenção de valores fiáveis para estes prazos,
nomeadamente em empresas com características sazonais.
Realce-se que existem empresas que funcionam deliberadamente com uma tesouraria negativa, pois
gerem com mais facilidade a sua tesouraria corrente, dado que podem negociar condições bancárias de
curto prazo mais vantajosas. Outras funcionam com uma tesouraria próximo de zero, isto é, positiva em
certos períodos e negativos em outros. Estas posições de tesouraria podem compensar-se mutuamente.
Os custos financeiros dos períodos de deficit podem compensar os proveitos financeiros nos períodos
de excesso. Outras funcionam com uma tesouraria involuntariamente negativa, o que as torna
extremamente vulneráveis num contexto de limitações de crédito. Finalmente, algumas podem ter
tesouraria involuntariamente positiva, o que pode revelar ineficácia na rentabilização das suas
disponibilidades.
Comecemos por analisar o conceito de prazo médio de permanência (v. g., clientes):
Saldo de Clientes

. x 360 = PMRecebimento (PMR)

Volume de Negócios (VN)*
Ou
SC = PMR/360 x VN
(*) – O saldo de clientes deve ser uma média das posições observadas durante o período (no caso em apreço, o

ano, mas podia ser referenciado a outro qualquer período). Por seu turno, ao VN deve ser adicionado o IVA
liquidado (trata-se do relacionamento total do cliente com a empresa).

Isto é, o saldo dos clientes depende de dois factores:
Saldo de clientes = PMR/ 360 x Volume de Negócios
Nível de actividade
Condições comerciais negociadas com os clientes
Um exemplo ilustrará esta situação:
Volume de Negócios…………………………. € 30.000,00
Saldo médio de existências…………………… € 3.000,00
Nível médio das disponibilidades pretendidas.. € 300,00
Compras anuais………………………………… € 20.000,00
Condições de vendas………………………………. 60 dias
Condições de compra……………………………… 90 dias
Então os FM/ NFM serão calculadas do seguinte modo:
•

Saldo médio dos clientes: € 30.000,00 x 60/ 360 = € 5.000,00

•

Saldo médio dos fornecedores: € 20.000,00 x 90 /360 = € 5.000,00

•

Saldo médio das existências: € 3.000,00

•

Nível mínimo de disponibilidades: € 300,00
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O que conduzirá que a empresa tenha de solicitar aos capitais permanentes € 3.300,00 para suprir as
deficiências do seu ciclo de exploração.
Existências:
3000

Fornecedores:
5000

NC

RC

Clientes:
5000

TA

Disponível:
300

Fundo de Maneio
Necessário para
manter o negócio
em funcionamento: 3300

Será tanto maior quanto maior for o Volume de
Negócios e o prazo de permanência dos clientes.

Em vez de se apresentarem as condições de vendas uniformes, pode estimar-se um esquema de
pagamentos, tendo em consideração o tipo de clientes versus prazo de pagamento específico.
Exemplo do cálculo do saldo médio de clientes em prazo médio de recebimento de 24 dias
VN com ritmo linear durante o Ano

Condições de
pagamento:

Volume Negócios
Ano (360 = n.º dias)

600.000
360
1

2 = 1/360

3

4 = 2x3xVN

5 = 1x3

10 dias (p.p
considera-se
que 10 dias é
o tempo
normal p/ a
disponibilidd
de dinheiro:
8%

Pronto pa ga mento

10 0,0277778

8%

1.333

0,8

10/360x8%

15 di a s

15 0,0416667

14%

3.500

2,1

x600.000

20 di a s

20 0,0555556

15%

5.000

3

25 di a s

25 0,0694444

15%

6.250

3,75

15 dias: 14%

30 di a s

30 0,0833333

48%

24.000

14,4

100%

40.083

24,05

20 dias: 15%
20 dias: 15%
30 dias: 48%

Composição
dias

dias/ano

%

do saldo

do prazo

Comprova çã o
Sa l do cl i ente
Ve nda s
di a s
PMR

40000
600000
360
24 .= 40000/600000*360

Nota: 1 - Para fixar uma célula em Coluna, antes e após a letra colocar um Cifrão;
2 – Para fixar uma célula em linha, antes do n.º colocar o Cifrão.

% Clientes
que aderem
ao esquema de
pagamento

A empresa terá, portanto, um saldo médio de € 40. 083,00, que corresponderá a um activo com
características de imobilização, dado o seu grau de permanência na empresa, que decorre da própria
actividade e do esquema de pagamento praticado.
Que seria idêntico (saldo médio: 40.083) no caso de se aumentar o VN (800 000) mas reduzindo o
prazo médio para 18 dias.
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800.000
360 dias/
1

2 = 1/360

3

4 = 2x3xVN

5 = 1x3

Composição
dias

dias/ano

%

do saldo

do prazo

Pronto pa ga me nto

10

0,027777778

60%

13.333

6

15 di a s

15

0,041666667

0%

0

0

20 di a s

20

0,055555556

0%

0

0

25 di a s

25

0,069444444

0%

0

0

30 di a s

30

0,083333333

40%

26.667

12

100%

40.000

18

Comprova çã o
Sa l do cl i e nte
Venda s
di a s
PMR

40.000
800.000
360
18 .= 40000/800000*360

Conforme já referido, p autor, Moreira (1998, p.143), cruza o FM e a solvabilidade da empresa,
introduzindo os prazos de permanência dos activos / passivos circulantes para concluir da
sustentabilidade ou não da empresa em termos de liquidez.
Parece-nos que a introdução de prazos de permanência enriquece de sobremaneira o carácter estático do
indicador FM/NFM/TL.
Permanência para os activos significa realização (PRA) e para os passivos exigibilidade (PED).
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Um exemplo ilustrará até que ponto uma empresa em que os recursos cíclicos são superiores às
necessidades cíclicas (o que indiciava excedentes de Fundo de maneio RC > NC) pode apresentar
dificuldades de tesouraria.

O cálculo do prazo (duração) média das necessidades cíclicas
Cliente

Saldo Prazo meses

PrazoxSaldo

Fornecedor

Saldo Prazo meses

Cliente A

300

3

900 Fornecedor D

500

1

Cliente B

150

1

150 Fornecedor G

200

2

Cliente C

100

1,5

Total

550

PrazoxSaldo

500
400

150
1200

Duração média (meses)

900

700

2,181818182

1,285714286

O saldo dos clientes (NC): 550 é inferior ao saldo dos fornecedores (RC): 700. Só que o prazo para o
vencimento destes é mais curto (1,267 meses) que o prazo para o vencimento das NC (2,182 meses).
Assim, as NFM ponderadas pelo prazo (1.200 versus 900) invertem o sentido.
Neste exemplo, a empresa necessita de fundos, muito embora uma análise sumária do ciclo de
exploração (NFM = - 150) evidenciasse o contrário.
Comprovação gráfica
Análise baseada nas NFM ponderadas
Análise sumária

NFM

Excedentes de fundos

Ponderadas

NFM

NC

- 150

Ponderadas

RC
NC

1.200

300

RC
Ponderadas

700

900

550

As hipóteses para cobrir este diferencial (NFM) podem ser várias, dependendo dos fundos disponíveis e
dos prazos. Assim, temos, p. e., a hipótese A, em que se aposta mais no montante (200) com um prazo
curto (1,5), ou, ao invés, a hipótese B, em que se aposta mais no prazo.
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Hipótese A: Recorrendo a mais fundos com maturidades curtas

O cálculo do prazo (duração) média das necessidades cíclicas
Cliente

Saldo Prazo meses

PrazoxSaldo

Fornecedor

Saldo Prazo meses

Necessidades Cíclicas

PrazoxSaldo

Recursos Cíclicos

Cliente A

300

3

900 Fornecedor D

500

1

Cliente B

150

1

150 Fornecedor G

200

2

Cliente C

100

1,5

150 Recursos obtidos

200

1,5

Total

550

1200

Duração média (meses)

500
400
300
1200

900

2,181818182

1,33

Hipótese B: Recorrendo a menos fundos com maturidades longas

O cálculo do prazo (duração) média das necessidades cíclicas
Cliente

Saldo Prazo meses

PrazoxSaldo

Fornecedor

Necessidades Cíclicas

Saldo Prazo meses

PrazoxSaldo

Recursos Cíclicos

Cliente A

300

3

900 Fornecedor D

500

1

Cliente B

150

1

150 Fornecedor G

200

2

500
400

Cliente C

100

1,5

50

6

300

Total

550

Duração média (meses)

150 Recursos obtidos
1200

1200

750

2,181818182

1,6

Se construirmos o perfil de maturidades das NFM, verifica-se que é no prazo até um mês que a empresa
tem necessidades urgentes de fundos que depois se vão esbatendo ao longo do tempo:
Se construirmos o perfil de maturidade das NFM verifica-se que é no prazo até 1 mês que a empresa
tem necessidades urgentes de fundos que depois se vão esbatendo ao longo do tempo:
PRAZOS PARA O VENCIMENTO

DESCRIÇÃO
Clientes (NC)
Fornecedores (RC)
Diferencial do período
Diferencial acumulado

Até 1 mês
150
500
-350
-350

De 1 a 3 meses
100
200
-100
-450

> 3 meses
300
0
300
-150

Podemos, assim, concluir que a análise do FM/NFM/TL pode revelar-nos indícios de situações
financeiras com gravidade ou não, mas que, como indícios que são, devem ser complementados com
outra informação, nomeadamente, os prazos de recebimento/pagamento e o quadro de entrada/saída de
fundos (que está subjacente ao orçamento de tesouraria).
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10 – O QUADRO DOS FLUXOS E AS FM/NFM/TL
O quadro de fluxos assegura a síntese das operações e as consequências no fundo de maneio, nas
necessidades de fundos maneio e na tesouraria, permitindo evidenciar os fluxos financeiros gerados por
aquelas operações, quer sejam de exploração, de investimento ou de financiamento.
Podendo ser classificados em dois tipos:
. fluxos directos, quando influenciam directamente o saldo de tesouraria (a contrapartida da
operação é o fluxo monetário que ocorre no período)
. fluxos indirectos quando ocorre um desajustamento entre a data da operação e os seus reflexos
na tesouraria (via variação da NFM).
Exemplo de fluxo directo:
Venda a pronto de 1000 u.m. + IVA 23%
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Incidência no Fundo Maneio (aumento do capital próprio: auto-financiamento - proveito): 1.000
Incidência nas Necessidades Fundo Maneio (aumento dos recursos cíclicos - Estado): -230
Incidência na Tesouraria (aumento das disponibilidades): 1.230
ENTÃO TEMOS:
Montante da Operação (proveito): 1.000
Aumento do Estado: 230
Aumento das disponibilidades: 1.230
Em termos gráficos
NFM

FM
Venda: 1000

TL

Estado (IVA) 230

=

Disponibilidades 1230

Mas se as vendas tivessem sido a prazo:
TL

NFM

FM
Venda: 1000

Clientes:1000

=

Disponibilidades: 0

Significa variação negativa

Em síntese, pode-se afirmar que sempre que haja desfasamento temporal, entre a data da operação e a data
do fluxo monetário há incidência nas NFM (variações das contas patrimoniais, no caso em apreço nos
clientes).

O exemplo apresentado é simplificado. No entanto, o aplicável às vendas pode ser extensivo a qualquer
operação na empresa.
As variações provocadas no fundo de maneio, nas necessidades de fundo de maneio e na tesouraria em
consequência das operações, têm reflexos em termos de origens e aplicações de fundos:
Quadro dos Fluxos (Origens e Aplicações de Fundos)

APLICAÇÕES

ORIGENS

. Diminuição do passivo . Aumento do passivo e dos
e dos capitais próprios
capitais próprios
. Aumento do activo
. Diminuição do activo
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Variações d o Fund o Maneio
Aplicações FM

Origens FM

.Distribuição de
dividendos e
participações

. A ut ofi nanci ament o
(“cas h-fl ow”)*

.Investimentos

. Des in ves ti ment os

. A umen tos d e cap it al

. E mprés timos
méd io/ lo ngo p razo

.Reembolso
empréstimos médio/
longo prazo

FM

= Aplicações FM – Origens FM

Nota: por “cash-flow” entende-se o conceito habitual: resultados Líquidos do período +
Reintegrações + Perdas por imparidade + Provisões

Variações nas NFM
Aplicações NFM

Origens NFM

.Aumento dos Stocks

.Diminuição dos
Stocks

.Aumento do crédito a
clientes

.Diminuição do
crédito a clientes

.Diminuição dos
débitos a fornecedores

NFM

.Aumento dos débitos
a fornecedores

= Aplicações NFM – Origens NFM

Variações na Tesouraria
Aplicações Tes.
.Aumento dos meios
líquidos
. Diminuição do
descoberto bancário

Tes.

Origens Tes.
.Diminuição dos
meios líquidos
. Aumento do
descoberto bancário

= Aplicações Tes.– Origens Tes.

Podemos afirmar que qualquer operação tem reflexos quer na demonstração dos resultados (FM), quer
no balanço (NFM) quer na demonstração dos fluxos de caixa (TL):
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Assim, quando se tem um rendimento/ rédito implicitamente aumenta-se o auto-financiamento e,
indirectamente, os capitais próprios da empresa.
Pelo contrário quando se tem um gasto / despesa diminui-se o auto financiamento e, indirectamente, os
capitais próprios.
No que diz respeito ao aumento dos clientes efectua-se uma aplicação de fundos e modifica-se a
posição financeira da empresa. Igualmente se verifica alterações da posição financeira quando existem
aumentos/diminuições dos fornecedores e dos inventários.
A tesouraria é o reflexo das decisões económicas (dem. resultados) e das decisões financeiras (balanço).

A relação do económico, financeiro e monetário
FM
NFM
TL

Económico

Financeiro

(Dem. Res.)
Proveitos/re
ceitas

Custos/despe
sas

Autofinancia
mento(resultado)

(Balanço)
Saldos devedores
Saldos credores

Saldos credores
Saldos devedores

Necessidades
Fundo Maneio

Monetário

(Dem. Fluxos Caixa)
Recebimentos

Pagamentos

disponibilidades

UM EXEMPLO ELUCIDARÁ ESTA SITUAÇÃO:
Suponhamos as seguintes operações (u.m.):
Vendas de produtos: 500; 80% pronto pagamento (p.p.)
Variação de produção: +20
Compras de matérias-primas: 250; 80% p.p.
Variação de matérias-primas: -20
Gastos c/ pessoal: 140; 50% p.p.
Outros gastos de exploração: 60; 40% p.p.
Depreciações do exercício: 40
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QUADRO DOS FLUXOS:

Comparação de dois balanços -> Mapa
de origens e aplicações de fundos

DESCRIÇÃO
Venda produtos………………..
Variação produção…………….
Compra mat. Prima……..……..
Variação mat. Prima…………..
Gastos c/ pessoal……………...
Outros gastos de exploração…..

FM
50
20
-250
-20
-140
-60

NFM
100
20
-50
-20
-70
- 36

TL
400
-200
-70
- 24

AUTO-FINANCIAMENTO….

50

-56

+106

Demonstração dos Resultados

Demonstração dos fluxos de caixa

NOTAS AO QUADRO DOS FLUXOS:
As operações (gastos e rendimentos) têm efeito no nível do FM: auto-financiamento de 50. Esta
informação é prestada pela demonstração dos resultados.
As variações das NFM são proporcionadas pela comparação de dois balanços (mapa de origem e
aplicações de fundos): -56. No caso em apreço as variações dos recursos cíclicos são superiores à
variação das necessidades cíclicas. Trata-se do desfasamento temporal entre o reconhecimento do
rendimento/gasto e a entrada/saída do fluxo monetário.
Os movimentos monetários (entradas e saídas de dinheiro) são o reflexo das decisões a nível do FM e
das NFM. Estes movimentos estão na base da construção do orçamento de tesouraria (mapa
previsional).
Mapa de origem e aplicação de fundos:
APLICAÇÕES
Aumento clientes………………….….. 100
Aumento ex.prod.acab…………….…. 20
Aumento disponibilidades.……….…. 106

ORIGENS
Auto-financiamento………………….... 50
Aumento fornecedores……………….: 50
Diminuição ex. mp……………….:
20
Aumento credores pes………………..: 70
Aumento outros cred………………..: 36

TOTAL……………………………….. 226

TOTAL………………………………. 226

Realce-se que, para efeitos deste mapa, não foram consideradas as depreciações por não constituírem
nem origem nem aplicação de fundos.
Igualmente não são origens nem aplicações de fundos (Almeida, p.91) a passagem de resultados a
reservas, a cobertura de prejuízos por reservas existentes, a passagem de reservas livres a especiais, a
integração de reservas no capital, a transferência de investimentos em curso para as rubricas de
investimento e ainda as reavaliações do activo e a constituição das correspondentes excedentes de
reavaliação, por serem movimentos contabilísticos que não alteram por qualquer forma o fundo de maneio.
Nota: o decreto-lei 79/2003 veio substituir a obrigatoriedade de publicação da demonstração de origem e aplicação de fundos
pela obrigatoriedade da publicação da demonstração dos fluxos de caixa.
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No caso em apreço, podemos concluir que a empresa gerou uma liquidez superior à sua capacidade de
auto-financiamento, devido, essencialmente, ao aumento dos débitos de curto prazo (fornecedores e
credores) ter sido superior ao aumento dos créditos de curto prazo (clientes).
Isto é o auto-financiamento transformar-se-á em liquidez, na exacta medida em que os seus valores não
forem absorvidos pelas necessidades de fundo de maneio, verificando-se sempre a seguinte igualdade:
Auto-financiamento -

NFM =

TL

EXERCÍCIOS
Caso 1
Atente na Demonstrações Financeiras da Empresa PERFEITA, Lda.
BALANÇO
ACTIVO
Ano N
Imobilizado tangível…..…………… 700.000
Amortizações acumuladas………… - 125.000
Investimentos financeiros…………. 58.250
Inventários…..……………………... 34.000
Clientes……………………………..
46.000
Caixa + Depósitos à ordem……….. 131.316
844.566
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO
Capital próprio
Capital (social)……………………..
Reservas legais……………………..
Reservas livres……………………..
Resultados transitados……………..
Resultado líquido do período…..…

320.000
76.000
0
0
63.566
459.566

PASSIVO
Empréstimos bancários de MLP…… 240.000
Empréstimos bancários de CP……… 86.000
Fornecedores………………………… 42.000
Estado e outros entes públicos……… 10.000
Diferimentos……………………...….
7.000
385.000
844.566
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
Ano N
Vendas………………………………... 486.000
CMVMC……………………………… 218.700
FSE…………………………………… 52.000
Gastos com o pessoal……………… .. 64.000
Reslt.antes deprec.,Gf.e imps.(Ebitda) 151.300

Ano N+1
746.000
- 160.000
75.000
37.000
38.500
154.393
890.893
350.000
90.000
0
5.000
70.893
515.893
236.000
77.000
47.000
8.000
7.000
375.000
890.893
Ano N+1
512.000
230.400
55.000
64.000
162.600
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Gastos/reversões de dep.e amortzaç…. 35.000
Resultados operacionais (EBIT)…….. 116.300
Juros e gastos sim. suportados….…
22.820
Outros …………………….………..
0
Resultados antes de impostos(EBT).
93.480
Impostos sobre o rendimento (32%)
29.914
Resultado líquido do período……
63.566
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38.000
124.600
20.345
0
104.255
33.362
70.893

Sabendo que o inventário inicial no ano N era 30.000 e assumindo que todos os CMVMC e FSE são
custos que variam com as vendas da empresa e que a taxa do IVA é de 21%, resp aos segts. peds:
PEDIDOS:
1.Determine para ambos os anos:
a)-o Fundo de Maneio (FM) de Funcionamento, de forma directa, a partir dos elementos que compõem
o indicador;
b)-o Fundo de Maneio de Financiamento, de forma directa, a partir dos elementos que compõem o
indicador;
c)-as Necessidades de Fundo de Maneio (NFM);
d)-a Tesouraria Líquida (TL);
e)-o Prazo Médio de Recebimentos (PMR), em dias;
f)-o Prazo Médio de Pagamentos (PMP), em dias; e
g)-o Tempo Médio de Rotação de Existências (TMRE), em dias.
2.Considera que esta empresa tem FM insuficiente ou excessivo?
Porquê? Considera favorável para a empresa o aumento do montante da TRL em N+1,
comparativamente com o do ano N? Justifique.
3.Analisando a diminuição verificada das NFM, responda:
a)-Essa evolução é favorável ou desfavorável, no que se refere ao comportamento da empresa? Porquê?
b)-Considera que o aumento das Vendas é consistente com esta variação?
c)-E o PMP, o PMR e o TMRE? Explique como cada um destes rácios influenciou a variação das NFM.
INDICADOR

Ano N

Ano N+1

FM
Financiamento
FM
Funcionamento
NFM

320.000+76.000+63.566+240.000+125.000-700.000-58.250

350.000+90.000+5.000+70.890+236.000+
+160.000-746.000-75.000 = 90.893

34.000+46.000+131.316-86.000-42.00010.000-7.000 = 66.316

37.000+38.500+154.393-77.000-47.0008.000-7.000 =90.893

TL

131.316-86.000 = 45.316

154.393-77.000 = 77.393

PMR

46.000 x 360 = 34,07 = 34 dias
486.000

38.500 x 360 = 27,07 = 27 dias
512.000

PMP

Compras = 218.700-30.000+34.000 = 222.700

Compras = 230.400-34.000+37.000 = 233.400

PMP = 42.000
x360 =55,04 = 55 dias
222.700+52.000
30.000+34.000
2
.x360 = 52,67 = 53 dias
218.700

PMP = 47.000
x360 = 58,67 = 59 dias
233.400+55.000
34.000+37.000
2
.x 360 = 55,47 =56 dias
230.400

TMRE

34.000+46.000-42.000-10.000-7.000
21.000

=

37.000+38.500-47.000-8.000-7.000
13.500

=

NOTA: 1) - Os dias foram arredondados sempre por excesso, que no caso (TMRE=55,47) dos 55 dias, implica que são
necessários 56 dias. No entanto, aceitava-se o arredondamento por defeito; 2) – Mantive, c/o sempre, o ano comercial e não civil.
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1.O FM é excessivo, já que o montante de TRL é bastante elevado – o FM supera e muito as NFM. O
valor da TRL é ainda mais exagerado quando analisado em comparação com os montantes dos
empréstimos obtidos. A empresa poderá amortizar mais dívida ou então procurar aumentar o
investimento.
2.a)-A administração das NFM é favorável, na medida em que resulta de um aumento dos recursos
cíclicos e/ou de uma diminuição das necessidades cíclicas. Isto pode resultar de diversos factores, um
dos quais uma diminuição do ciclo de exploração da empresa.
b)-Como consequência do aumento das vendas poderia ter acontecido um:
- aumento do saldo de clientes o que implicaria um aumento das NFM (o que não aconteceu);
- aumento do saldo de fornecedores (considerando que a empresa também aumentaria as compras), o
que provocaria uma diminuição das NFM;
- diminuição do saldo de existências (considerando que podemos alienar os stocks existentes), o que
provocaria uma diminuição das NFM.
c)-No entanto, evolução de todos os rácios levou a uma diminuição das NFM:
- a diminuição PMR, pela via da diminuição do saldo de clientes;
- o aumento do PMP, pela via do aumento do saldo de fornecedores; e
- a diminuição TMRE, pela via da diminuição do saldo de existências.
Capítulo X
10. MÉTODO DOS RÁCIOS
10.1- Introdução
Para exprimir as diferentes dimensões da situação económico-financeira da empresa pode recorrer-se à
elaboração de rácios*. Os rácios como o nome indica, expressam uma relação entre duas grandezas e
obtêm-se dividindo um valor pelo outro.
O objectivo dos rácios é conseguir uma informação distinta e complementar da informação contida nos
valores absolutos e com evidente utilidade para a análise patrimonial, económica e financeira da
empresa.
A sua formulação deve obedecer a critérios de relevância (cingindo-se aos que proporcionam
informação útil) e de relacionamento (as magnitudes devem relacionar-se, caso contrário a informação
carece de sentido).
Os rácios podem relacionar entre si dados quantificados do Balanço, da D. Resultados ou dados da
Demonstração de Resultados e do Balanço.
Podem, evidentemente, formular-se muitos rácios, desde que criteriosamente escolhidos, com
significado e não redundantes, embora não sejam necessários muitos para fundamentar um diagnóstico
económico-financeiro.
(*) O termo “rácio” ou ratio é o mais adequado (ver Rogério Fernandes Ferreira)
É preferível optar por um número não muito extenso de rácios, com suficiente conteúdo informativo,
susceptíveis de uma interpretação adequada, e desde que observados, com atenção, os factores de
potencial enviesamento (fiabilidade das Demonstrações Financeiras, políticas de amortização,
correlação entre dados...).
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Também é desaconselhável fixar a priori valores padrão para os rácios. São muitos os factores que
intervêm numa análise/avaliação da empresa e corre-se o risco duma interpretação errada da situação ou
da sua evolução.
A análise dos rácios pode ser Estática, quando compara rácios de uma empresa num dado momento
com os de outra empresa ou com a média do sector, ou ser Dinâmica, quando considera o factor
tempo e analisa a evolução dos rácios de uma empresa ao longo de vários períodos.
As comparações no tempo podem efectuar-se confrontando o mesmo conjunto de rácios formulado em
diferentes e sucessivos períodos o que permite induzir evoluções.
Um segundo tipo de comparações são inter-empresariais, nomeadamente, com referência às empresas
concorrentes, a rácios médios do sector ou ainda a rácios padrão. Este tipo de comparações se bem que
interessante, pressupõe a necessidade de se dispor de fontes estatísticas fiáveis.
10.2 – Multiplicidade de indicadores
Tal como já foi referido, podem construir-se inúmeros rácios, daí decorrendo a necessidade de
os organizar de uma forma útil e compreensível. Não existindo uma normalização quanto aos rácios
que devem integrar cada classe, optou-se por uma classificação simplesmente indicativa e que
abrange os grupos seguintes:
 - Rácios de Actividade (Económicos)
 - Rácios de Rendibilidade (Económicos)
 - Rácios de Funcionamento
 - Rácios de Estrutura ou Endividamento (Financeiros)
 - Rácios de Liquidez (Financeiros)
 - Rácios Baseados no Mercado
Estes rácios podem ser apresentados sob uma forma simples ou multiplicados por 100.
10.3 – Rácios de actividade
Medem variáveis associadas ao Desempenho Económico da Empresa.
Taxa de Variação do Vol. De Negócios:

x100

Este rácio permite aferir sobre o aumento ou redução da actividade. Dá uma primeira perspectiva da
evolução da empresa em termos de recessão, estagnação, crescimento ou forte expansão.
 Outros rácios de Actividade:
Taxa de Variação do Resultado Bruto, Taxa de Crescimento da Produção, Taxa de Valor
Acrescentado, etc.
10.4 – Rácios de rendibilidade
São utilizados para determinar a eficiência com que a empresa está a utilizar os seus activos.
Revelam aspectos da situação económica e relacionam resultados com a actividade que os gera, ou
resultados com os capitais investidos e que tornaram possível a actividade. Para exprimir cada uma
destas perspectivas podem construir-se diferentes rácios com significados próximos.
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Será de referir que alguns rácios de rendibilidade podem suscitar problemas de interpretação devido à
heterogeneidade monetária dos seus elementos (unidades monetárias recentes versus unidades
monetárias de períodos anteriores).
A análise de rendibilidade pode ser efectuada segundo duas ópticas fundamentais: Rendibilidade da
Actividade ou Negócio e Rendibilidade dos Capitais Investidos. Ambas as perspectivas reflectem a
capacidade que a empresa tem de gerar resultados.
10.4.1. Rácios de Rendibilidade do Negócio:
 Rendibilidade Bruta das Vendas:
A rendibilidade bruta das vendas mede a capacidade da empresa em gerar resultados a partir da sua
actividade ou das suas vendas. A margem bruta (diferença entre vendas e custo das vendas) reflecte a
percentagem das vendas e prestação de serviços que sobra para cobertura dos restantes custos.
Quanto maior for este indicador, potencialmente melhor a condição económica da Empresa.
Conclui sobre a margem de comercialização praticada nas vendas e reflecte a política de preços
seguida.
 Rendibilidade Operacional das Vendas:
Este rácio mede a percentagem das vendas que resta depois de cobertos todos os gastos operacionais,
incluindo provisões, perdas por imparidade e depreciações. Reflecte a política de preços, os custos do
processo produtivo e a eficiência da utilização dos factores.

■ Rendibilidade Líquida das Vendas:
Este rácio mede a Rendibilidade que tem a empresa depois de serem pagos todos os custos, encargos
financeiros e impostos.
Este rácio pode misturar a eficiência das vendas para criar valor com os efeitos do financiamento e da
política fiscal.
Para se interpretar a rendibilidade da exploração pode ser útil

complementar esta análise com

indicadores de rendibilidade decompostos pelo método multiplicativo ou aditivo (Cap. XII).
10.4.2.Rácios de Rendibilidade dos Capitais Investidos:
Como já foi referido, nos Rácios Económicos associados às vendas, também interessa relacionar
os Resultados Obtidos com os Capitais Investidos nessa Actividade ou Projecto.
De facto, a Rendibilidade dos Investimentos é um dos conceitos mais importantes nas Finanças
Empresariais.
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Formulam-se então indicadores de desempenho económico e financeiro dos capitais investidos na
empresa, a saber:
 Rendibilidade do Activo Total ( ROA - Return On Assets ):
Ou
São, normalmente, utilizados dois indicadores: um expressa no numerador os resultados antes de
todos os gastos, encargos financeiros e impostos, enquanto o outro utiliza os resultados líquidos.
É um indicador que avalia o desempenho dos Capitais Totais – próprios e alheios – investidos na
empresa. É independente da forma como é financiado o activo e isso torna-o interessante e útil na
comparação interempresas.
Exprime desta forma a rendibilidade do conjunto de recursos postos à disposição da empresa.
A Rendibilidade do Activo Total é uma medida da eficiência operacional da totalidade do negócio.
Parece, portanto, natural que, no seu cálculo, o numerador inclua o resultado antes de juros e impostos
(RAIEF) ou mesmo antes de depreciações e provisões. Optar por colocar no numerador o resultado
líquido torna a informação bastante mais pobre. Apesar deste último ser muito utilizado, o primeiro
permite separar os resultados da actividade dos impactos associados ao financiamento.
Ao utilizar no seu cálculo os Rendimentos Totais, os Gastos Totais e os Activos utilizados torna-se
um indicador completo do desempenho da Empresa.
Este indicador, para além da utilidade já referida, tem importância, quando comparado com o custo
do capital alheio, para aferir se um aumento do endividamento potencia a melhoria da rendibilidade
dos capitais próprios (via efeito de alavancagem, Cap. XI)
Rendibilidade dos Capitais próprios (ROE–Return On Equity):

Mede a capacidade da Empresa gerar lucros a partir dos capitais investidos pelos accionistas e
permite a sua comparação com a rendibilidade do mercado e o custo da dívida.
É por isso que os capitais próprios figuram no denominador e podem referir-se ao início do
exercício ou a uma média se ocorrerem alterações significativas do capital durante o exercício.
No numerador, é habitual figurar o resultado líquido com todos os inconvenientes
metodológicos que lhe estão associados. No intuito de eliminar alguns destes inconvenientes há
analistas que optam por grandezas que permitam eliminar as práticas das depreciações, das
perdas por imparidade e provisões. Daí, a necessidade duma interpretação prudente deste rácio.
Também neste caso o rácio pode ser decomposto no produto de outros rácios (análise Dupont)
permitindo pôr em evidência a relação existente entre a rendibilidade dos capitais próprios e a
margem líquida, a rotação dos activos e o grau de endividamento da empresa:
RL
RL
Vendas
ActivoTotal
=
×
×
Capitais Pr óprios Vendas ActivoTotal Capitais Pr óprios
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Este rácio (ROE), é considerado por muitos, o mais importante em Finanças,
Finanças pois mede a
rendibilidade entregue aos accionistas. Deste modo, um bom desempenho, eleva o valor das acções e
torna fácil atrair novos fundos que permitirão à empresa crescer.
10.5 – Rácios de Funcionamento
Ajudam a explicar os impactos financeiros das decisões da gestão ao nível do ciclo de
exploração, isto é, permitem aferir com maior precisão a eficiência da utilização dos recursos
disponíveis pela empresa.
Por exemplo, é relativamente evidente a relação que existe entre o processo produtivo
produtivo associado com a
actividade da empresa e a composição da sua estrutura de capitais correntes.
Por regra estes indicadores são apresentados sob medida temporal (por exemplo dias ou meses) ou
número de rotações (quanto maior o número de vezes que a componente
componente do activo cabe no volume de
vendas ou compras maior a eficácia da gestão dos capitais investidos no negócio).
São rácios que ao incluir a variável tempo de forma explícita, apresentam um carácter dinâmico.
Dividindo os 360 dias do ano pelo número de
d rotações, obtém-se
se facilmente o número de dias que em
média necessita uma rotação (denominado período de rotação). Os períodos médios de rotação dos
clientes, inventários/stocks e activo corrente constituem indicadores do grau de liquidez do mesmo
modo que
ue o prazo médio de pagamento a fornecedores constitui um indicador do grau de exigibilidade.
10.5.1. Prazo Médio de Recebimentos (PMR):
(PMR)
O PMR indica o período médio (em dias ou meses) que decorre entre o momento das vendas ou
da prestação dee serviços e o dos recebimentos. Isto tem a ver com a política de crédito e com a eficácia
das cobranças. Traduzindo este rácio como o período médio para os clientes saldarem as dívidas, então
quanto menos tempo melhor (mais baixo o rácio).
No PMR
MR é aconselhável utilizar preferencialmente saldos médios anuais (podem ser deduzidos de
eventuais adiantamentos de clientes). Ambos os membros do rácio devem incluir o IVA.

 Rotação de Clientes (éé o indicador inverso):

x360

10.5.2. Prazo Médio de Pagamentos (PMP):
(PMP)
O PMP indica qual o período médio (em dias ou meses) que decorre entre o momento da compra e o
momento do pagamento aos fornecedores. Portanto, expressa a média (em dias ou meses) que a
empresa leva a pagar as dívidas.
Ao saldo de fornecedores
necedores retiram-se
retiram se eventuais adiantamentos efectuados a fornecedores. As compras e
os FSE devem ser majorados do IVA dedutível.
A leitura deste rácio deve ser feita no enquadramento de cada caso. Por exemplo, um aumento do PMP
pode significar dificuldades
es de tesouraria ou capacidade acrescida de negociar com fornecedores. Tal
como a redução dos PMP pode significar perda de capacidade negocial.
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Rotação Fornecedores (indicador
indicador inverso):
inverso
10.5.3.
5.3. Prazo Médio Inventários (PMI):
Exprime o tempo médio de permanência dos inventários em armazém.
É subdivisível em Prazo Médio de Permanência das Matérias Primas, Prazo Médio de Permanência dos
Produtos Acabados e Prazo Médio de Permanência das Mercadorias.
É um indicador importante paraa efeitos do aprovisionamento e da gestão do ciclo de exploração.
 Rotação de Inventários (RI):
(RI)

x100

Em vez da análise do PMI é frequente articular este rácio com a rotação de inventários que é o rácio
inverso:
Indica o número de vezes que os inventários em armazém têm de rodar durante o ano, isto é, quantas
vezes o stock é renovado nesse período.
Por exemplo, um prazo médio de inventários de 30 dias dará uma rotação de inventários de 12 durante
o ano.
Uma elevada
ada rotatividade é sinónimo de boa eficiência na gestão de inventários, embora haja o risco
potencial de roturas
turas frequentes nos armazéns e insatisfação dos clientes.
10.5.4. Ciclo de Tesouraria
O ciclo de tesouraria está estritamente relacionado
relacionado com estes últimos indicadores. Com efeito, o
Ciclo de Exploração (que, como vimos anteriormente, decorre sucessivamente entre a aquisição de
bens, a sua transformação ou não, a sua stockagem e posterior venda), deduzido do PMP e acrescido do
PMR é iguall ao ciclo de tesouraria.
Desta forma, o cálculo do Ciclo de Caixa ou Tesouraria é dado por: PMR+PMI–PMP.
PMR+PMI
De igual forma, os rácios de rotação são importantes para a análise das Necessidades de Fundo de
Maneio (NFM).
Representa, no caso de ser positivo, o número de dias de compras que a empresa necessitará de
financiar. Claro está que, quanto menor for o ciclo de caixa, menores serão as necessidades de
financiamento.
Em regra as empresas industriais tendem a ter ciclos de exploração mais prolongados que as empresas
comerciais.
A s/análise depende fortemente do sector de actividade onde a empresa se insere.
Quanto menor for o ciclo de tesouraria menos recursos têm de estar afectos à exploração e portanto
maior o potencial de rotatividade e geração de riqueza.

10.5.5. Rotação do Activo (também pode ser lido c/rácio
c
de rendibilidade):
Indica o grau de utilização (intensidade) dos Activos da Empresa ou o grau de rotatividade do negócio.
Preferencialmente em vez de utilizar o valor do activo no final do ano utiliza-se
se o valor médio anual do
activo;
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Este rácio conjuga aspectos associados ao nível de actividade com a utilização dos activos.
Um valor elevado traduz uma elevada rotatividade e uma maior rotatividade significa maior potencial
de geração de rendimentos ao nível dos activos utilizados. Portanto, quanto maior o valor deste rácio,
melhor a gestão dos activos da empresa.
Um valor baixo exprime uma subutilização de factores ou uma rotatividade lenta.
A natureza da actividade da empresa e o sector em que se insere condicionam a estrutura do activo e as
margens obtidas. E daí algum cuidado com as comparações.
Também as políticas de depreciações e revalorização dos investimentos terão impacto neste rácio.
10.6. Rácios de Endividamento e Liquidez
O balanço é o suporte privilegiado do estudo do equilíbrio financeiro da empresa (ou do risco de
desequilíbrio). Este equilíbrio pode ser entendido como um equilíbrio funcional entre as aplicações e os
recursos, que tenha em conta o destino das primeiras e a estabilidade dos segundos. Esta análise em
termos funcionais já foi tratada nos capítulos precedentes. Mas e de forma complementar, deve ser
feita uma análise em termos de liquidez e exigibilidade sendo fundamental para esta análise a
formulação e interpretação dos diversos rácios de endividamento, estrutura e liquidez.
10.6.1. Rácios de Endividamento e Estrutura Financeira:
Também designados rácios financeiros traduzem os aspectos estritamente financeiros,
nomeadamente, a médio e longo prazo tais como a estrutura financeira, o endividamento, a
solvabilidade ou a autonomia financeira.
O risco de desequilíbrio financeiro depende da dimensão e da estrutura do endividamento. Ora estes
rácios mostram o grau de endividamento da empresa e, portanto, mensuram em que medida os activos
são financiados por capitais próprios ou alheios.
 Debt to Equity Ratio (ou rácio de estrutura financeira):
Indica o grau de financiamento da empresa por capitais alheios.
Se este indicador for próximo de um significa equilíbrio entre capitais próprios e alheios;
Se é maior do que um traduz um endividamento elevado (e menor solidez financeira da empresa) e
se se aproxima de zero as origens do capital são, sobretudo, capital próprio.
É por co nseguinte um rácio da estrutura de capitais da empresa.
■ Rácio de Endividamento Global:
Este indicador apura a extensão com que a empresa utiliza capital alheio no financiamento das
suas actividades.
O Resultado deste indicador varia entre 0 e 1 (próximo de 1 revela uma empresa fortemente
endividada).
Limitações do rácio: não atende às diferenças entre empresas quanto às suas capacidades de gerar
fundos para solver compromissos.
A empresa tem “vantagem” em ter endividamento até ao limite dentro do qual o mercado lhe
reconhece que tem capacidade para cumprir (limite de saturação da capacidade de endividamento).
Nota: Os dois rácios anteriores, o melhor seria ser em não percentagem, como índice apenas, por se tratar de estrutura.
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Estes rácios podem ser aprofundados com recurso a outros rácios que indicam o peso dos capitais
alheios de curto ou longo prazo no endividamento total (maturidade do passivo).
 Estrutura de Endividamento:
Este rácio determina a proporção que se utiliza de financiamento alheio de c. prazo no total dos
recursos alheios. Esta realidade pode ser também analisada pelo rácio,
 Debt to Equity de Estrutura:
É um indicador do endividamento a médio e longo prazo. Em termos evolutivos, permite aferir as
alterações ao longo do tempo da estrutura de financiamento alheio utilizada pela empresa. Segundo
alguns autores, este rácio não deve ser superior ao montante dos capitais próprios.
Uma empresa está solvente do ponto de vista económico quando apresenta uma situação patrimonial
que garanta o seu passivo e quando apresenta expectativas de resultados que garantam a sua
sobrevivência futura. A insolvência económica termina sempre em insolvência financeira, isto é, na
incapacidade da empresa em fazer face às suas responsabilidades correntes. Os rácios seguintes
permitem uma melhor compreensão deste tema.

 Rácio de Solvabilidade:
As conclusões vão no sentido acima referido e na interpretação inversa ao dos rácios de endividamento
(vistos antes).
Uma empresa solvente a longo prazo não implica necessariamente que o seja a curto prazo
(pontualmente ou sazonal, pode haver falta de liquidez, mas o LP permanece sólido, ié, o FM o
garante).
 Rácio de Solvabilidade Total (ou grau de cobertura do activo pelo passivo):

Indica a garantia oferecida pela empresa ao capital alheio ou passivo. A empresa será tanto mais
solvente quanto maior o valor deste rácio. No caso do rácio ser inferior a um, isso traduz uma situação
de falência técnica (o que não implica necessariamente a incapacidade de liquidar as responsabilidades
correntes ou a suspensão dos pagamentos).
A Autonomia Financeira é um indicador complementar do rácio de endividamento (Passivo
corrente/Passivo Total). Dois rácios sugeridos:


Rácio de Autonomia Financeira:

Este indicador informa sobre a parcela dos activos que é financiada pelos capitais próprios.
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 Rácio de Autonomia Financeira Alargada:

Quanto maior for o rácio, maior a capacidade da empresa em recorrer a capital alheio e menor o risco
de insolvência a prazo. É, portanto, um indício de solidez financeira.
Não existem valores definidos para uma AF apropriada (e também depende dos sectores de actividade).
É aceite que uma AF inferior a 20% corresponde a uma exposição excessiva a capitais alheios.
O equilíbrio financeiro é condição fundamental para a manutenção de uma autonomia financeira
adequada.
10.6.2 Rácios de Cobertura
Rácio de Capacidade de Reembolso Total / Prazo de Recuperação da Dívida (Anos):

PassivoFinanceiro
Autofinanciamento
Estabelece em termos temporais quantos anos com o actual nível de geração de resultados
(RL+Depreciações+Perdas por imparidade+Provisões), serão necessários para reembolsar a dívida
actual.
 Rácio de Cobertura dos Gastos Financeiros:
Mede o grau com que a exploração/actividade operacional da empresa consegue cobrir os
gastos financeiros. Portanto conclui sobre a capacidade da empresa gerar meios suficientes para fazer
face ao pagamento dos gastos financeiros.

 Rácio de Cobertura do Serviço da Dívida:
Inclui não apenas os gastos financeiros mas também as amortizações de capital.
 Rácio =

Capital.em.Dívida
EBITDA

Significa o número de anos que cada empresa precisa para pagar a totalidade da dívida se pudesse
utilizar a totalidade dos EBITDA nessa finalidade.
Cada sector pode apresentar um valor padrão para este Rácio.
A empresa está em equilíbrio se tem condições para mesmo em situações conjunturais baixas gerar
dinheiro suficiente para pagar os compromissos futuros da dívida e os juros.
Nota: EBITDA = Res. Operacionais + Depreciações + Imparidades
10.6.3. Rácios de Liquidez (equilíbrio financeiro)
Estes rácios avaliam a facilidade com que a empresa pode aceder aos meios financeiros
líquidos. A liquidez permite concluir sobre a capacidade da empresa em solver as responsabilidades a
curto prazo, isto é, com activos relativamente líquidos.
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Uma empresa é solvente no curto prazo quando é capaz de fazer face aos pagamentos que derivam de
seu ciclo de exploração. Existindo liquidez, existe equilíbrio financeiro de curto prazo.
É habitual referirem-se três rácios ou indicadores de liquidez:

Rácio de Liquidez Geral:
O cálculo deste rácio, tal como o do fundo de maneio, assenta na hipótese – arriscada – segundo a qual
os inventários podem ser liquidados a tempo de satisfazer as dívidas a c. prazo.
Este indicador estabelece a relação existente na estrutura patrimonial corrente entre investimentos e
financiamentos. Corresponde ao fundo de maneio patrimonial (activos correntes – passivos
correntes) que não deve ser confundido com o fundo de maneio funcional cujo cálculo e significado
são profundamente diferentes.
O seu valor será função do processo desenvolvido com a actividade da empresa que determina a
estrutura do corrente.
Não se pode fixar um valor de referência válido para todas as empresas embora haja quem convencione
que o valor apurado deva, preferencialmente, ser superior a um.
Uma limitação visível deste indicador é que não faz distinção entre os diferentes tipos de activos
correntes e que são bastante heterogéneos entre si. Por exemplo, uma empresa pode estar a ficar com
problemas de tesouraria e ter um forte rácio de liquidez geral.
 Assim muitos analistas preferem optar pelo rácio de liquidez reduzida cujo numerador apenas
inclui créditos e meios financeiros liquidos (designado activo maneável).
 Liquidez Reduzida:

De facto, este quick ratio admite que os inventários não podem ser transformados de imediato (é
portanto, mais conservador que o anterior) e exclui do numerador o activo corrente de menor liquidez.
A interpretação deste rácio deve ser cautelosa: um valor significativamente inferior a um tanto pode
querer dizer que a empresa mostra dificuldades de pagamento actuais ou futuras como pode querer dizer
que sabe gerir bem a tesouraria e evita a liquidez inútil e dispendiosa. Portanto, há que atender às
características de cada empresa e à sua política de recebimentos e pagamentos.

 Subsiste ainda um Rácio de Liquidez Imediata:
Mede a capacidade da empresa solver os seus compromissos de curto prazo com os meios financeiros
líquidos existentes.
A sua utilidade prática é reduzida, nomeadamente, porque as empresas evitam tesourarias activas pois a
remuneração que obtêm é significativamente inferior ao custo do financiamento. Desta forma o seu
valor tenderá para valores próximos de zero.
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Limitações dos rácios anteriores: são estáticos e permitem “maquilhar” as contas num dado momento.
Para superar este inconveniente um rácio do tipo Fundo de Maneio sobre Vendas pode responder em
certa medida a esta objecção. Contudo, uma análise da liquidez mais consistente deve assentar no
estudo dos fluxos de caixa.
10.6.4. Rácios de Tesouraria
São obtidos a partir da Demonstração dos Fluxos de Caixa ou do Mapa de Tesouraria cujo objectivo é
salientar os recebimentos e pagamentos realizados no período. Permitem detectar as necessidades de
tesouraria e os potenciais riscos (a partir dos fluxos de actividades operacionais, de investimento e
financiamento).

Avalia em que medida a empresa tem capacidade para pagar os investimentos a partir dos fluxos de
actividades operacionais (após cobertura de dividendos e juros) e dos recebimentos das actividades de
investimento.

Avalia se as origens externas de Fundos, aumentos de capital e novos empréstimos, são canalizadas e
são suficientes para pagamento de investimentos de expansão e para o reembolso de empréstimos.
10.7.Rácios Baseados no Mercado (Apenas ler)
Também designados rácios bolsistas, oferecem informação que conjuga grandezas retiradas das
demonstrações financeiras das empresas cotadas com a capitalização bolsista dessas empresas.
Os rácios bolsistas mais usuais são:
Price Earning Ratio (PER):
Exprime o preço que o mercado paga por cada unidade monetária de resultados que a empresa obtém.
Este indicador também pode ser expresso em termos globais, sendo igual à capitalização bolsista da
empresa dividida pelo seu resultado líquido. Trata-se de um indicador muito utilizado na avaliação de
empresas e reflecte o juízo que o mercado faz da gestão da empresa.

 Rendibilidade Bolsista:
Este rácio, que é o inverso do PER, é uma medida da rendibilidade bolsista da empresa.
 Payout Ratio:
Este indicador evidencia a parte dos resultados que é distribuída aos accionistas sob a forma de
dividendos (política de dividendos seguida pela empresa). Em regra as empresas com melhores
resultados distribuem mais dividendos.
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 Market to Book Ratio:
Este rácio compara o valor de mercado com o valor contabilístico. È um rácio útil pois afere o valor
criado para o accionista.
 Earning per Share (EPS):
Trata-se de um rácio que expressa o resultado líquido por acção. A sua interpretação deve ser cuidadosa
pois depende do valor nominal das acções.
10.8. Conclusão
Em conclusão, e tal como foi possível observar ao longo deste capítulo, a utilização de rácios é
simples e fornece boas informações, sintéticas e objectivas, sobre a actividade, a estrutura e o
desempenho da gestão das empresas, desde que criteriosamente seleccionados e comparados de
forma válida.
De facto, e não obstante a sua importância como instrumento para a interpretação e análise das
contas das empresas, esta metodologia de análise apresenta limitações que implicam alguns cuidados
no tratamento da informação disponibilizada, evitando-se desta forma conclusões distorcidas.
Exemplos de cuidados a ter: informação passada versus futura, não consideração do risco
operacional e financeiro, custos históricos versus inflação, valores de final de ano versus situação
média, distorções contabilísticas, etc.

CASO 1

São conhecidos os
seguintes
dados da
empresa
XYZ:

11
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1. Embora se trate de uma análise isolada a uma empresa, não sendo possível efectuar comparações
com padrões que não estão disponíveis, é possível aferir um conjunto de ilações sobre a sua evolução
económico-financeira ao longo do triénio.
2. Saliente-se, desde logo, a tendência positiva de evolução dos negócios, observada a partir do
indicador de actividade escolhido (variação das vendas), que apresenta crescimentos muito
significativos.
Esta evolução é acompanhada pela generalidade das grandezas (indicadores) associadas à produção e
vendas.
Esta forte expansão parece ter sido feita sem deterioração das condições de exploração da empresa.
3. A rendibilidade económica da empresa mantém, ao longo do período, níveis relativamente elevados,
e desenha, inclusive, uma ligeira tendência de melhoria.
Da rendibilidade operacional das vendas ou da sua rendibilidade líquida decorre a boa capacidade da
empresa para gerar resultados. A explicação para a sua evolução, no período em análise, reside
fundamentalmente no menor acréscimo dos gastos operacionais comparativamente às vendas e
prestação de serviços. Observa-se, assim, um ligeiro ganho de eficiência ou das condições de
exploração.
Se descermos ao nível dos resultados líquidos, constata-se que estes acompanham a evolução favorável
dos resultados operacionais, e ainda beneficiam da redução dos encargos financeiros (cujo peso não é
expressivo).
Os indicadores referentes à rendibilidade dos investimentos confirmam, no essencial, que a empresa
apresenta capacidade para remunerar suficientemente os capitais aplicados nos activos (o custo dos
capitais alheios implícito na dívida é reduzido) e que é mesmo particularmente generosa para com os
accionistas. Com efeito, a parcela que fica para remunerar os capitais próprios afigura-se muito positiva.
Uma explicação para a evolução favorável da rendibilidade dos capitais próprios encontra-se na
melhoria da rotação do activo e da rendibilidade das vendas, apesar da evolução oposta do grau de
endividamento (redução da alavanca financeira).
4. Os rácios de funcionamento espelham o notório agravamento da gestão do capital corrente. Verificase que, no que toca aos recebimentos, se processa um encurtamento continuado dos prazos, enquanto
nos pagamentos verifica-se, num primeiro momento, um ligeiro alargamento do prazo que se fortaleceu
no último período. Desta forma e com o aumento dos prazos médios dos inventários – possivelmente,
como reflexo do crescimento – a contrariar qualquer esforço de melhoria do ciclo de tesouraria, este
ciclo sofreu uma ligeira quebra do primeiro para o segundo ano e um ligeiro aumento no terceiro ano,
fixando-se a necessidade de financiar o ciclo de tesouraria em 43 dias.
5. Do ponto de vista dos equilíbrios financeiros, os rácios que apreciam o equilíbrio das massas
patrimoniais do balanço indiciam que a empresa apresenta alguma insuficiência de capitais
permanentes, confirmada, aliás, pelo rácio de liquidez geral, muito embora a sua evolução já reflicta,
genericamente, uma tendência financeira de melhoria.
Como foi referido, o rácio de liquidez geral, embora mantendo estabilidade ao longo do período, traduz
uma situação de desequilíbrio financeiro que podemos associar a um fundo de maneio negativo e a
capitais permanentes insuficientes. Já a liquidez reduzida mostra um comportamento algo errático,
apresentando valores possivelmente inferiores aos desejáveis.
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Os níveis de endividamento partem duma situação ligeiramente desfavorável, mas acabam por fixar-se
em valores satisfatórios (graças à capacidade de auto-financiamento da empresa que duplicou no
período analisado), embora esse menor grau de endividamento assente numa estrutura que privilegia o
curto prazo, o que, em última análise, poderá indiciar maior pressão de tesouraria, dada a suposta
exigibilidade dos financiamentos a curto prazo.
Finalmente, parece poder inferir-se, face ao que se acaba de referir, que a situação evoluirá no sentido
do reequilíbrio financeiro mediante um continuado aumento do peso dos capitais próprios, uma melhor
cobertura dos investimentos (capitais permanentes/investimentos) e uma crescente autonomia
financeira. Estes contributos positivos derivam da capacidade da empresa para gerar fundos
internamente. Desta forma, a empresa apresenta capacidade para financiar o seu crescimento e,
portanto, garantir o equilíbrio a longo prazo.
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CASO 2
Atente nas Demonstrações Financeiras da empresa Fernandes, Lda.

17

18
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Autoria: ACGestão
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Caso 3

21

11– EFEITO ALAVANCAGEM
11.1 – O EFEITO ALAVANCAGEM, PROPRIAMENTE DITO
O efeito alavancagem (correspondente ao termo francês levier) conduz a que a taxa de
rendibilidade dos capitais próprios pode ser superior, inferior ou igual à taxa da rentabilidade do
investimento total (activo económico).
Ou seja, podemos ter:
RL/CPP

>

RL + Gastos financeiros
Investimento total (ou Activo Económico ou AT);

RL/CPP = RL + Gastos financeiros/Investimento total (ou Activo Económico ou AT);
RL/CPP < RL + Gastos financeiros/Investimento total (ou Activo Económico ou AT).
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Estas situações devem-se à influência conjunta, na rendibilidade dos CPP (RCP), da estrutura dos
Capitais e do custo médio dos Capitais alheios. [Adaptado Arlindo Santos].
O DESENVOLVIMENTO DO MODELO:
RCP x Cpp = Rop x AE – Ef x CA
Em que:
Cpp: Capitais próprios.
RCP: Rendibilidade dos Capitais próprios (em termos internacionais designa-se por ROE – Return On
Equity);
Rop: Rendibilidade do activo económico ou Investimento total (na terminologia anglo saxónica,
designa-se por ROI – Return On Investment);
AE: Activo económico;
Ef: Encargos financeiros; e
CA: Capitais Alheios.
RCP x Cpp = Rop x AE – Ef x CA ---- ficando Rcpp no1.º membro, vem
RCP = Rop x AE – Ef x CA/ Cpp

--- Pondo em evidência Rop, vem

RCP = Rop x (Cpp + CA) – Ef x CA/ Cpp --- substituiu-se o AE, por Cpp+CA
RCP = Cpp x Rop + CA x (Rop – Ef)/ Cpp ---- da multiplicação, resultou.
Efeito de Alavancagem
RCP = Rop + CA x (Rop – Ef)
Cpp

Rendibb do Activo Ec.º

Diferença entre a rendibilidade

independente de

Estrutura de capitais

do Activo e o custo médio dos

quem financia

tem a ver como a

Capitais alheios.

empresa se financia.

Dois casos
CASO A:

Res. líquidos após gastos financeiros 570=1.200-630
Taxa de rendibilidade dos CPP: 19% = 570/3000

ACTIVO
12.000,00

Res. operacional: 1200 e Tx Rendibb do activo:10%=1200/12 000

Capitais próprios

3 000,00

Capitais Alheios

9 000,00

Gastos financeiros: 630.:.Taxa de Gastos
Financeiros: 7% = 630/9 00
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Taxa de remuneração dos capitais
taxa
ACTIVO ECONÓMICO

10%
Componente a ser alavancada - positiva

7%

Remuneração do Activo ec.º (invto.)

Capitais alheios

Cap. próprio

0

Capitais

9 000 12 000

Taxa de remuneração dos capitais
taxa
19%

Componente alavancada-positiva
270
Remuneração
dos Cpp:
(570)

10%
7%
Remuneração dos capitais alheios

300

630

Capitais alheios
0

Cap. próprios
9 000

Capitais
12 000

Neste caso A houve um acréscimo de rendimento para os detentores de Cpp relativamente à
remuneração dos activos económicos (10%  19%).
19% = 10% + 9 000/3 000 x 10% (10% - 7%)
Rcpp

Rop

CA/Cpp

Rop - Ef

Efeito de Alavancagem positiva
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Res. líquidos após gastos financeiros 180=1.080-900

CASO B:

Taxa de rendibilidade dos CPP: 6% = 180/3000

ACTIVO
12.000,00

Res. operacional: 1080 e Tx Rendibb do activo:9%=1080/12 000

Capitais próprios

3 000,00

Capitais Alheios

9 000,00

Gastos financeiros: 900.:.Taxa de Gastos
Financeiros: 10% = 900/9 000

Taxa de remuneração dos capitais
taxa
ACTIVO ECONÓMICO

10%
Componente a ser alavancada - negativo

9%
REMUNERAÇÃO do Activo
Ec.º (inv.)

Capitais alheios
0

Cap. próprios
9 000

Capitais

12 000

Taxa de remuneração dos capitais
taxa
10%
9%

Componente alavancada negativa

90
6%
Remuneração dos capitais alheios

180

Remuneração dos Cpp

900
Capitais alheios
0

Cap. próprios
9 000

Capitais

12 000
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Neste caso B houve um decréscimo de rendimento para os detentores de Cpp relativamente à
remuneração dos activos económicos (9%  6%).
6% = 9% + 9 000/3 000 x 10% (9% - 10%)

Rcpp

Rop

CA/Cpp

Rop - Ef

Efeito de Alavancagem negativo

EXPLICAÇÃO ALTERNATIVA
Desenvolvimento analítico
Para melhor elucidação, vamos socorrer-nos de dois modelos muito simples:
1.º Exemplo:
A empresa W
Investimento global (Activo)……………………….………….. € 12.000,00
. Capitais próprios………………………… € 3.000,00
. Capitais alheios………………………….. € 9.000,00
Encargos financeiros do exercício………………………………. € 630,00
Lucro líquido do exercício (após impostos e encargos financ.)… € 570,00
INFLUÊNCIA DO EFEITO ALAVANCA
. Taxa de rendibilidade do investimento total (RL + Enc. Fin/Activo):
RL + Ef = 570 + 630 = 10%
Inv.total
12.000
Os capitais aplicados da empresa foram remunerados à taxa de 10%, isto é, quer os capitais alheios,
quer os capitais próprios renderam 10%.
No entanto, os capitais alheios custaram à empresa: 630/ 9 000 = 7%
o que quer dizer que deram 1 rendimento superior ao s/custo financeiro.
Após o pagamento dos encargos financeiros, o diferencial entre o rendimento (10%) e o custo (7%)
dos capitais alheios.
(10% de 9 000 – 7% de 9 000 = € 270,00)
valor que passa a pertencer à empresa e portanto aos detentores dos capitais próprios, que assim verão
aumentar os seus lucros:
Rendimento dos capitais próprios (10% de 3 000)……………....................... € 300,00
Diferença entre o rendimento e o custo financeiro dos cap . alheios………… € 270,00
TOTAL…………………………………………………..……………………

€ 570,00
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Cálculos analíticos (arrumados):
O rendimento do Investimento total (antes de encargos financeiros):
10%*12 000 = 1 200;
O rendimento dos Capitais alheios:
10%*9 000 = 900;
O rendimento dos Cpp (sem ter em conta a existência dos Capitais alheios e os encargos financeiros
respectivos):
10%*3 000 = 300;
Custo dos Capitais alheios (encargos financeiros):
630 = 7%*9 000;
Diferença entre o rendimento dos Capitais alheios e o seu custo:
900 – 630 = 270
Portanto, os € 570,00 de lucro líquido (€ 270,00 correspondem ao diferencial entre o rendimento e o
custo financeiro dos capitais alheios, e, assim, a taxa de rendibilidade dos capitais próprios sobe, por
força da estrutura de capitais e do custo médio dos capitais alheios, de 10% para 19%, ou seja: 570/3
000 = 19%.
Os cálculos feitos podem ser sintetizados na fórmula: I x T – Ca x C = Cp x R
Em que: R – Taxa de rendibilidade dos capitais próprios; T – Taxa de rendibilidade do investimento
total; C – Custo médio dos capitais alheios; I – Investimento global; Ca – Capitais alheios; e Cp –
Capitais próprios (visto antes)
No nosso exp., aplicando a fórmula vem: R = (12 000*10% - 9.000*7%) /3 000 = (1 200 – 630) /3 000 = 19%.
a estrutura de capitais funcionou como alavanca do rendimento, aumentando a taxa de
rendibilidade dos capitais próprios para um valor superior à do investimento total – Alavancagem
positiva (gráfico):
Rendimento dos capitais próprios após a dedução do custo dos capitais alheios (570), em que 300 são
Cpp e 270 Ca (900-630=270).
taxas
10%

7%
630

Que após Efeito alavancagem

Custo financeiro dos Cap.alheios

(gráfico a seguir) passam a 570

300

0

9 000 de CA

3 000 de Cpp

elevando a RcCpp para 19%.

Capitais

Investimento total =12 000
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Gráfico onde se demonstra o efeito alavancagem (positivo):

19%

270

10%
7% Efeito Alavanca

300
Cap. alheios

Cap. próprios

Capitais

O rendimento dos Cpp passou, após a cobertura dos encargos financeiros de 10% para 19%.
taxa
19%
O rendimento dos Cpp passou, após a co-

270

bertura dos enc.financeiros, de 10% p/19%
10%

300

Capitais alheios

Cap. próprios

Capitais

2.º Exemplo:
Outro exemplo, agora para a empresa Z
Investimento global……………………………………………. € 12 000,00
Capitais próprios………………………… € 3 000,00
Capitais alheios…………………………. € 9 000,00
Encargos financeiros……………………………………………. € 900,00
Lucro líquido……………………………………………………. € 180,00
INFLUÊNCIA DO EFEITO ALAVANCA
. Taxa de rendibilidade do investimento total:
180 + 900 = 9%
12 000
Custo médio dos capitais alheios: 900/ 9 000 = 10%
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o que quer dizer que deram 1 rendimento inferior ao s/ custo financeiro.
. Diferença entre o rendimento dos capitais alheios e o seu custo financeiro (9%-10%): (9% de 9 000
– 10% de 9 000 = - € 90,00)
. Como o rendimento dos capitais alheios é inferior ao seu custo financeiro, o diferencial apurado terá
que ser suportado pela empresa, portanto pelos detentores dos capitais próprios, à custa do seu próprio
rendimento, que assim diminuirá:
Rendimento dos capitais próprios (9% de 3 000)…………………..... € 270,00
Diferença entre o rendimento e o custo financeiro dos cap. alheios… - € 90,00
TOTAL……………………………………………… € 180,00
A taxa de rendibilidade dos capitais próprios desce então de 9% para 6%, ou seja: 180/3 000 = 6%.
O total dos capitais, de que a empresa dispôs, obteve, sem contar com a sua origem e eventual custo
financeiro, uma taxa de rendibilidade de 9%. No entanto, os capitais próprios, como tiveram que
suportar o diferencial entre o rendimento dos capitais alheios e o seu custo, acabaram por ver a sua taxa
de rendibilidade baixar para 6%. Utilizando a fórmula eleita para a empresa W, vem:
R = (12 000*9% - 9 000*10%)/3 000 = (1080 – 900) = 180/3 000 = 6%.
Aqui o efeito ALAVANCAGEM funcionou para baixo, isto é, houve uma diminuição da taxa de
rendibilidade dos capitais próprios (gráfico):

Cálculos dos diversos itens da Empresa Z (mesmos cálculos da empresa W):
.Rendimento do investimento total (antes de encargos financeiros): 9% x 12 000 = 1 080
.Rendimento dos capitais alheios: 9% x 9 000 = 810
Rendimento dos capitais próprios (sem ter em conta a existência de capitais alheios e os encargos
financeiros respectivos.): 9% x 3 000 = 270.
.Custo dos capitais alheios: 10% x 9 000 = 900;
.Diferença entre o custo dos capitais alheios e o seu rendimento: 810 – 900 = - 90
Como os capitais alheios renderem menos (810) do que o seu custo financeiro (900), a diferença terá
que ser suportada pelo rendimento dos capitais próprios, que diminuirá em contrapartida.
Parte dos custos alheios não cobertos pelo rendimento dos mesmos e portanto a ser suportada pelo
rendimento dos Cpp.
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taxas
10%

- 90

9%

Capitais alheios (9 000)

Cap. próprios (3 000)

Capitais

Gráfico onde se demonstra o efeito alavancagem (Negativa):
taxa
10%
9%

‘90’
Efeito alavanca

6%

Custo dos cap. Alheios: 900

Como antes os rend

180

Cap. próprios
taxas

Capitais

O rendimento dos Cpp passou, após a cobertura dos enc. financeiro,
que excederam o rendimento dos cap. alheios, de 9% para 6%.

9%

-90

6%

180

Cap. próprios

Capitais
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EXERCÍCIOS
Caso 1
Uma empresa apresenta o seguinte balanço (em milhares de u.m.)
Capital próprio
ACTIVO
12 200

1 300

Crédito bancário a MLP 2 000
Crédito bancário a CP

5 000

Fornecedores

3 900

A empresa consegue obter crédito bancário, de curto prazo, à taxa de 8% ao ano e faz aplicações à taxa
de 5% ao ano. A tesouraria está equilibrada.
Informações adicionais:
- Rendibilidade mínima exigida pelos detentores do capital (Rcpp): 12%;
- Custo do crédito de médio /longo prazo: 8,5%;
- Custo da dívida a fornecedores: 0%;
- Taxa de tributação sobre os lucros: 25%; e
- Prazo médio de pagamento: 90 dias.
Questões:
a) Qual é custo médio ponderado dos capitais da empresa?
b) Será vantajoso para a empresa:
b1-substituir o crédito bancário de MLP por capital próprio?
b2-Substituir o crédito de fornecedores por crédito bancário de c. prazo?
b3-Substituir o crédito de fornecedores por crédito bancário de c. prazo, no caso de conseguirem
desconto de pronto pagamento de 2,75%.
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RESOLUÇÃO
O primeiro aspecto é transformar a rendibilidade depois de impostos dos detentores de capital em
rendibilidade antes de impostos.
Rcpp (depois de impostos): 12%
Taxa de tributação: 25%
Rcpp (após impostos): 16% = 12%/(1-25%)
Qual é o custo médio ponderado dos capitais da empresa?
Capital próprio……………………………… 1 300*16% = 208,00
Crédito bancário a médio e longo prazo…… 2 000*8,5% = 170,00
Crédito bancário a curto prazo…………….. 5 000*8,0% = 400,00
Fornecedores………………………………. 3 900*0,0% =
TOTAL…………………………….

12 200

0,00
778,00

Custo médio ponderado
dos capitais da empresa ……………

778/12 200 = 6,3770%

b1-Substituir o crédito bancário de médio/longo prazo por Capital próprio:
Capital próprio……………………..……. 3 300*16% = 528,00
Crédito bancário a curto prazo…………... 5 000*8,0% = 400,00
Fornecedores…………………...……..… 3 900*0,0% = 0,00
TOTAL……………………………..…

12 200

928,00

Novo custo médio ponderado: 7,7066% = 928/12 200 > 6,3770%.
Neste caso, a substituição do crédito de médio e longo prazo por Cpp não é favorável. Todavia, há que
analisar o risco financeiro que esta hipótese comporta.
b2-Substituir o crédito de fornecedores por crédito bancário de cp;
Capital próprio………………… 1 300*16% = 208,00
Crédito bancário de MLP……… 2 000*8,5%= 170,00
Crédito bancário a c. prazo……. 8 900*8,0%= 712,00
TOTAL………………………..

12 200

1 090,00

Novo custo médio ponderado: 8,9344% = 1 090/12 200 > 6,3770%
Neste caso, a substituição dos fornecedores por crédito bancário de curto prazo parece não ser
recomendável.
No entanto, há que analisar as condições a acordar c/ os fornecedores.
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b3-Substituir o crédito de fornecedores por crédito bancário de curto prazo, no caso de conseguirem
desconto de pronto pagamento de 2,75%.
A empresa tem duas hipóteses:
a)-pagar aos fornecedores a 90 dias a totalidade da dívida;
b)-pagar a pronto pagamento com um desconto de 2,75%.
Na hipótese b), por cada 100 unidades de compra, paga a pronto 97,25.
Tem de escolher se é melhor pagar já 97,25 ou só pagar dentro de 90 d 100.
Como é dito que a Tesouraria da empresa está equilibrada, se a empresa quiser pagar a pronto, terá
que recorrer a crédito bancário:
Montante do crédito: 97,25
Taxa de juro (valor a pagar): 8%
Prazo: 90 dias.
Terá de pagar juros de: 97,25*8,0%/4 = 1,945
Sendo o custo total (ao fim de 90 dias): 99,195 = 97,25 + 1,945 < 100
Conclusão: é preferível pagar a pronto, com desconto, recorrendo, portanto, a crédito, pois o custo total
é menor, mesmo assim, do que se pagar a 90 dias.

Esquema gráfico:
desconto
97,25

100
90 dias
Empréstimo

97,25

99,195

Esta deverá
ser a hipótese
seleccionada

Poupança financeira de 0,805 = 100 – 99,195 (pelo pagamento a pronto, e c/empréstimo bancário de
97,25 à taxa de 8%/ano).
Para 3 900 de saldo de Fornc, será: 100---99,195
3900

X

 3900x99,195/100 = 3 868,6 poupa: € 31,4.
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Caso 2
A empresa XL decidiu investir num conjunto de activos, pelo que necessita de financiamento adequado.
A rendibilidade antes de juros e impostos que poderá obter com a utilização desses activos é de 10%.
Estrutura do balanço e outros dados
Capital próprio

ACTIVO 3 800

2 000

Passivo a longo prazo

500

Passivo a curto prazo

750

Fornecedores……….

?

Rendibilidade mínima pretendida pelos accionistas: 13% .
. Custo do crédito a longo prazo: 9%;
. Custo do crédito a curto prazo: 7,5%;
. Custo da dívida a fornecedores: 0%; e
. Taxa de impostos sobre lucros: 25%
Pedido: Será que esta estrutura oferece condições de rendibilidade?
Capital próprio

ACTIVO 3 800

2 000

Passivo a longo prazo

500

Passivo a curto prazo

750

Fornecedores……….

550

Activo – (Cpp + Icmlp+Iccp) = 3 800 – (2 000 + 500 +750)
Rendibilidade pretendida pelos accionistas antes de impostos: 17,33(3) % = 13%/(1 - 25%).
Custo médio ponderado dos capitais:
Cmp Capitais =2 000*17,33(3)% + 500*9,0% + 750*7,5% + 550*0% = 447,92
3 800

3 800

= 11,79%
Não.
Com a estrutura de capitais proposta, a empresa teria prejuízo, pois consegue uma rendibilidade dos activos de apenas 10%
(antes de juros e impostos), já que os 11,79%, como teste, conduzem a que, possivelmente, os capitalistas terão de suportar via
capitais próprios, parte dos capitais alheios (1,79%).
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