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Introdução
Dentre as várias funções do administrador, destaca-se a de 

administrador financeiro. Neste campo profissional, o administrador 
utiliza todo o seu talento e conhecimentos para gerenciar os recursos 
financeiros da empresa, visando a sua otimização (alcance de maiores 
e melhores resultados econômico-financeiros em face dos recursos 
investidos) e a sua consistência com os objetivos (missão, visão, 
estratégias, políticas de negócio, etc.).

Desta maneira, o objetivo central da gestão financeira consiste em 
aumentar consistentemente, em longo prazo, o valor de mercado 
da empresa, gerando maiores retornos para os seus proprietários 
sobre o capital nela investido. Portanto, tudo o que o gestor financeiro 
decidir e/ou executar na empresa deverá focalizar na maximização do 
valor de mercado dos investimentos feitos pelos donos da empresa 
(acionistas, sócio-cotistas, entre outros.). Dessa maneira, exigi-se desse 
profissional formação abrangente, sendo necessário que ele tenha 
conhecimentos, entre outros, de: contabilidade, matemática financeira, 
economia de empresas, mercados financeiros, custos, informática 
aplicada, direito tributário.

As atividades do gestor financeiro estão conectadas diretamente 
com o objetivo acima ressaltado, e, talvez, por isso, esse gestor venha a 
se constituir, na atualidade, um dos profissionais da administração mais 
bem remunerados e com melhores oportunidades de carreira.

Em sendo assim, a área financeira é uma das mais cobradas pelos 
donos da empresa, bem como fiscalizada pelos órgãos reguladores do 
Governo.

Palavras do autor
Prezado aluno:
Você está recebendo o caderno que traz o conteúdo da disciplina 

Administração Financeira I. A partir dele, intencionamos convidá-
lo a realizar uma exploração panorâmica pelo universo das finanças 
empresarias (ou corporativas), que constitui, ao lado do marketing, dos 
RH, das operações e do P&D, uma das principais funções gerenciais 
a serem desempenhadas pelo administrador em uma organização 
produtiva orientada ao mercado.

Este material deve ser encarado apenas como mapa conceitual 
e instrumental básico em relação à disciplina, devendo o aluno buscar 
conhecimentos adicionais em outras fontes. A esse respeito, esperamos 
que este material, juntamente com os conteúdos disponibilizados na 
web e nas bibliotecas, possa estimulá-lo a aplicar os conhecimentos, 
neles sistematizados, no seu dia-a-dia, viabilizando sua contribuição 
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profissional ao desenvolvimento de seu município, de seu estado e de seu 
país.

Por se tratar de sistema de aprendizado mediado por novas 
tecnologias, torna-se indispensável um elevado nível de compromisso 
individual do aluno. Na certeza de que você reúne todas as condições para 
construir seu sucesso profissional e pessoal, desejo-lhe um frutífero e rico 
período de estudos e formação.

Aristides da Rocha Oliveira Júnior

Orientação para estudo
O presente caderno é o seu instrumento básico de estudo. Ele 

contém as quatro unidades que compõem o conteúdo programático 
da disciplina. Em cada unidade, novos conhecimentos, conceitos e 
ferramentas lhe serão apresentados, introduzindo-o (a) no desafiador 
universo da Administração Financeira. A metodologia adotada para uso 
do Caderno deve ser a seguinte:

1 - Na medida em que cada unidade for sendo estudada; atividades 
(pesquisas, exercícios, entre outras) serão propostas. Elas estão na sala 
virtual da disciplina. A realização das atividades é obrigatória e será objeto 
de acompanhamento tanto pelo professor ministrante quanto pelos tutores 
presenciais de seu município, valendo nota parcial.

2 - Prazo de entrega das atividades. Será dado um prazo para 
a entrega de cada uma delas, marcado no calendário, constante da sala 
virtual da disciplina. O (a) aluno (a) deverá entregar as atividades para a 
correção pelos tutores, com base em gabaritos elaborados pelo professor 
ministrante.

3 - Ao final do presente caderno, encontram-se as Referências 
utilizadas para a sua consulta. Isto se deve em razão de que parte das 
atividades de pesquisa e exercícios exigirá do (a) aluno (a) consulta aos 
livros. Recomendamos ao (a) aluno (a) acessar estes materiais de leitura, 
imprescindíveis a uma boa formação acadêmica na área de Gestão 
Financeira, não importando se em ambiente presencial ou à distância.

Ementa 
O papel da administração financeira e do administrador financeiro. As 
funções gerais da administração financeira empresarial. Ambiente legal, 
operacional e tributário da empresa. O sistema financeiro nacional. 
Mercado financeiro. Planejamento financeiro. Análise das demonstrações 
financeiras. Risco, retorno e valor.
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Objetivos de ensino-aprendizagem
1. Fornecer aos graduandos em Administração um conhecimento 

panorâmico sobre o papel da gestão financeira no universo empresarial, 
as suas relações técnico-profissionais com os mercados financeiros 
no Brasil e no mundo, além do exercício de dois dos mais importantes 
conjuntos decisórios da área financeira, quais sejam: a análise 
econômico-financeira e o planejamento financeiro e orçamentário.

2. Redigir, ao final da unidade I, um relatório de pesquisa, 
apresentando o caso de uma empresa real e que contenha a descrição 
da área financeira dessa empresa (estrutura organizacional, descrição 
de atividades, obstáculos e dificuldades específicos, formação do gestor 
financeiro e de seus funcionários, etc.).

3. Elaborar, ao final da unidade II, um trabalho de pesquisa 
descrevendo o funcionamento prático de um agente intermediário 
financeiro que ele escolher (banco, corretora de seguros, operadora 
de cartão de crédito, empresa financeira de pequeno porte, agência de 
fomento, etc.).

4. Redigir, ao final da unidade III, um relatório de pesquisa, no 
qual ele escolherá os demonstrativos contábeis de uma empresa real, 
calculará os índices econômico-financeiros e realizará uma análise 
vertical e horizontal completa nestes demonstrativos.

5. Ao final da unidade IV, o aluno deverá, com base no trabalho de 
pesquisa da unidade 03, prosseguir com os demonstrativos contábeis da 
mesma empresa e construir um plano financeiro de longo prazo para 
ela, a partir dos métodos apresentados.

Análise econômico-
financeira:

Conjunto de ferramentas e 
métodos para determinar 
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Síntese:
Nesta unidade, são apresentados conceitos e parâmetros fundamentais da prática da 
gestão financeira nas empresas, o que inclui a descrição de sua função, atividades e 
objetivos.
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Finanças como área de estudo e prática profissional

As finanças, de modo genérico, são definidas na literatura como 
“[...] arte e ciência de administrar fundos” (GITMAN, 1997,p.1).

As finanças, de modo genérico, são definidas na literatura como 
“[...] arte e ciência de administrar fundos” (GITMAN, 1997,p.1).

É ciência, pois envolve um conjunto de conhecimentos 
sistematizados a partir do método científico (observação empírica, 
teorização e teste de instrumentos de gestão financeira na realidade 
empresarial). É arte, pois exige do gerente financeiro a disposição de 
lidar permanentemente com a incerteza e o risco de suas decisões não se 
mostrarem as melhores, ou mesmo equivocadas; assim, o feeling gerencial 
(variável não controlável e racionalmente inexplicável) também tem o 
seu lugar no universo financeiro (ex: na decisão sobre investimentos de 
elevado grau de risco).

A área de Finanças Empresariais (ou Corporativas), como 
conjunto de estudos e técnicas de intervenção profissional, está dividida 
em duas grandes subáreas temáticas:

Figura 1 – Area de Finanças Empresariais.

 FINANÇAS

Serviços
Financeiros

Administração
Financeira

(Finanças Empresariais)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

A subárea de Serviços Financeiros é orientada à concepção e 
entrega de produtos/serviços financeiros a indivíduos e organizações 
(públicas ou privadas), visando maximizar seus valores patrimoniais, 
ou seja, relaciona-se aos mercados financeiros. As oportunidades de 
carreira nessa área podem ser encontradas em:

a) bancos comerciais ou oficiais (escriturário, analista de crédito, etc.);
b) consultoria/assessoria financeira a pessoas físicas e jurídicas;
c) corretoras/distribuidoras dos mercados financeiros (corretor, 

analista de títulos, gestor de carteiras, etc.);
d) bancos de investimento (analista de investimentos),
e) imobiliárias (agentes, corretores, avaliadores de bens imóveis, 

etc.);
f) seguradoras (corretores, subscritores, etc.), dentre outras.
Já a Administração Financeira é a subárea na qual são exercidas 

as atividades típicas do administrador financeiro em uma organização, 
quais sejam: análise, planejamento, decisões de investimento, 
decisões de financiamento e gestão do capital de giro.

 Mercados financeiros:
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crédito, mercado de capitais 

e mercado cambial.
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A função de Administração Financeira na empresa
Para entendermos o que seja Administração Financeira, como ela 

funciona, temos que considerar primeiro as atividades necessárias ao 
seu bom funcionamento. A seguir, as atividades:

a) Análise econômico-financeira: refere-se ao uso de 
instrumentos de mensuração e avaliação da situação econômica 
(patrimonial/resultados) e financeira (gestão dos recursos no dia a dia) 
da empresa;

b) Planejamento financeiro: refere-se à tomada de decisões 
no momento atual, relativas à manipulação futura (no curto ou longo 
prazo) de recursos patrimoniais e financeiros da organização, para 
atingir cenários por ela desejados;

c) Orçamento de capital (aplicação de recursos): refere-se às 
decisões sobre os investimentos que comporão o ativo da organização 
(prédios e instalações, máquinas, equipamentos, veículos, novos 
produtos, etc.);

d) Estrutura de capital (origens de recursos): refere-se às 
decisões sobre como e de quem a organização obtém os financiamentos 
necessários à realização de seus investimentos e que comporão o seu 
Passivo;

e) Gestão do capital de giro (uso dos recursos): refere-se às 
decisões sobre os recursos financeiros de curto prazo que viabilizam as 
operações quotidianas da organização.

Na visão do balanço patrimonial, as três últimas atividades da 
função financeira podem ser visualizadas assim:

Figura 2 –Capital de giro.

Ativo (investimerntos)

Temporários

Capital de Giro
(operações)

Aplicações de recursos Origens de recursos

Permanentes

( Disponibilidades,
Estoques, Títulos e 
Valores Mobiliários de
curto e longo prazo)

Capital de terceiros:

1 -  Exigível a curto prazo

1 -  Patrimônio Líquido

2 -  Exigível a longo prazo

Capital próprio:( Imóveis, participação
em empresas, máquinas e
equipamentos, marcas e patentes, etc.)

Passivo (Financiamentos)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Quando olhamos para o mundo da gestão empresarial, realizamos 
algumas constatações. 

A primeira é a de que todas as ações administrativas podem ser, 
em última análise, medidas em termos econômico-financeiros, ou seja, 
em termos de custos-benefícios.
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Em qualquer processo decisório no qual tome parte, o gerente 
financeiro usará seu treinamento e experiência para tentar mensurar 
os custos/despesas e os retornos prováveis (lucro, rentabilidade), 
envolvidos na mesma, de modo a avaliar se ela de fato representa a 
melhor (ou, pelo menos, uma boa) decisão, em termos econômico-
financeiros, para a empresa. 

A segunda é a de que as demais funções gerenciais da empresa 
(marketing, RH, operações, P & D, etc.) dependem, em alto grau, da 
função financeira, para implementarem suas ações.

Quase todas as decisões empresariais - contratação de funcionários, 
lançamento de um novo produto, construção de novas unidades de 
negócios, início de uma campanha publicitária, entre outras – envolvem 
manipulação de recursos financeiros e integram o orçamento planejado 
pela empresa, o qual está sob a supervisão e operação da área financeira.

As constatações acima mencionadas costumam acarretar uma 
prevalência, em muitos casos, da visão do gerente financeiro sobre as 
visões dos outros gerentes, além de divergências e conflitos entre a 
racionalidade da gestão financeira e a das demais áreas funcionais, que 
trabalham sob outros parâmetros, sendo alguns de difícil mensuração 
quantitativa (ex: grau de satisfação no trabalho, percepção da clientela 
sobre a qualidade do bem/serviço ofertado pela empresa, etc.). Para 
minimizar estes conflitos, dois movimentos devem ser adotados: 1) o 
gerente financeiro deve se esforçar para entender mais sobre as demais 
áreas funcionais da empresa e seus critérios decisórios, e 2) os gerentes 
das demais áreas funcionais da empresa devem compreender que a 
capacidade de avaliar decisões sob critérios econômico-financeiros é 
indispensável numa organização privada que visa o lucro; isto implica 
que eles devem dominar pelo menos razoavelmente os conceitos e 
ferramentas de gestão financeira.

A terceira constatação é a de que a amplitude, a importância e a 
complexidade da função financeira empresarial dependem diretamente 
do porte da empresa.

Em micro-empresas, ela é normalmente exercida pelo próprio 
dono, ou com o auxílio de familiares (negócio familiar) e um auxiliar 
direto, o qual se encarrega de atividades quase que 100% orientadas 
para a gestão contábil e do capital de giro (bancos, caixa, estoques, 
contas a receber e a pagar, etc.). Essa mesma lógica se aplica às pequenas 
empresas, nas quais costumam já existir um setor de contabilidade 
e finanças, cuja preocupação quase que exclusiva será com a gestão 
financeira de curto prazo (bancos, caixa, estoques, contas a receber e a 
pagar, etc.).
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Já em empresas de grande porte (principalmente em corporações 
transnacionais), a função financeira ganha desdobramentos complexos, 
sendo ela exercida por uma diretoria ou vice-presidência específica, a 
qual se subordinam a tesouraria e a controladoria. A preocupação se 
divide entre gestão dos recursos no curto e no longo prazo. 

A tesouraria gerencia as atividades de obtenção e aplicação de 
recursos (planejamento financeiro, análise de projetos de investimento, 
análise de crédito, relações com o mercado financeiro, gerência de 
câmbio, etc.); já a controladoria gerencia as atividades de controle do 
uso desses recursos (contabilidade, auditoria, gestão de custos, gestão 
de tributos, gestão de patrimônio, etc.) (OLIVEIRA JR., s.p.).

As figuras a seguir ilustram a variabilidade possível de estruturação 
organizacional da função gerencial financeira, conforme o porte da 
empresa (micro, pequeno ou grande), sua complexidade interna/ 
estrutura societária (sociedades anônimas ou firmas do tipo sociedades 
limitadas).

Figura 3 – Estruturação organizacional. 

Diretor
Financeiro

Presidente

ControladoriaTesouraria

Empresa de Grande  PorteEmpresa de Grande  Porte

MicroempresaMicroempresa

Dono
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Conselho de Administração 
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Fonte: Elaboradas pelo autor (2013).
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Administração Financeira e Contabilidade: delimitação e 
integração

As visões do contador e do gestor financeiro são complementares, 
e devem ser integradas, com base nas seguintes delimitações:

• A Contabilidade enfatiza o regime de competência (registro 
das movimentações de recursos na data de ocorrência dos fatos 
administrativos que lhes deram origem), e a Gestão Financeira focaliza 
o regime de caixa (reconhecimento das movimentações de recursos na 
data em que efetivamente ocorrem).

• Contadores trabalham prioritariamente (ainda que não 
exclusivamente) com os fatos administrativos passados. Gestores 
Financeiros trabalham com os fatos administrativos passados e futuros, 
com o objetivo de manipular seus efeitos correntes e futuros.

• Os principais instrumentos de trabalho do contador são os 
Demonstrativos Contábeis (ex: Balanço Patrimonial, balancetes, DRE, 
DOAR, DMPL, etc.), documentos que organizam os dados financeiros 
e patrimoniais referentes a fatos administrativos passados. A principal 
ferramenta de trabalho do gestor financeiro é o Demonstrativo de 
Fluxo de Caixa (DFC), documento que demonstra, em forma de 
gráfico ou tabela, as entradas e saídas efetivas de recursos financeiros 
ao longo de um período de tempo passado (demonstrativo de fluxos 
financeiros já ocorridos) ou futuro (projeção financeira). 

Fluxo de Caixa em Gráfico

 

Entradas 
de caixa

t1 t2 t4                          t6

t0

t3 t5

Saídas de
caixa

Figura 5 - Fluxo de Caixa em Tabela (versão simplificada)
Data Fato Administrativo Entrada – R$

(1)
Saída – R$

(2)
Saldo – R$

(3) = (1) – (2)

01/12

Saldo inicial do mês - - 120,00
Aquisição de material 
de expediente, cf. Nota 
Fiscal no 023/07.

30,00 90,00

02/12 Venda de mercadorias, 
cf. Nota Fiscal no 1.536. 6.000,00 - 6.090,00

05/12 Folha de pagamento – 
mês de novembro. 2.090,00 4.000,00

31/12 Saldo final do mês 4.000,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Objetivos da Administração Financeira e suas relações com a 
Governança Corporativa

Para discutirmos os objetivos que a Administração Financeira 
deve perseguir numa empresa, primeiro precisamos determinar sobre o 
tipo de empresa que estamos a considerar e seus impactos respectivos 
na forma de gerenciar suas finanças. Apesar de existirem vários tipos 
jurídicos de empresas, previstos na legislação societária, os dois mais 
usuais são as Sociedades por Quotas (ou Cotas) de Responsabilidade 
Limitada (“LTDA.”) e as Sociedades Anônimas (“S/A”).

As sociedades do tipo LTDA. apresentam como algumas de suas 
características distintivas: 

(1) em caso de falência, a responsabilidade financeira dos sócios 
(quotistas ou cotistas), a qual é limitada pelo valor de suas cotas de 
capital investido, subscritas no contrato social; 

(2) possibilidade dos sócios receberem parcelas diretas do lucro 
líquido da empresa (já pagos todos os custos e despesas) todos os meses; 

(3) tendência de possuir uma contabilidade mais simples, com a 
inexigibilidade legal de publicar os balanços em veículo de comunicação 
social de ampla circulação; 

(4) reduzido acesso dos agentes de mercado (financiadores, 
investidores, governo, etc.) a informações e dados financeiros da 
empresa; e, por consequência;

(5) menor número de opções disponíveis de financiamento de 
longo prazo (restritas, basicamente, a empréstimos bancários da rede 
privada ou de agências oficiais de fomento).

As sociedades do tipo S/A constituem o tipo mais complexo 
e avançado de empresa do capitalismo contemporâneo, e também 
o modelo que mais cresce em adoção nos países desenvolvidos. 
Apresentam como características distintivas: 

(1) são regulamentadas não apenas no Código Civil, mas também 
por legislação específica, os quais instituem normas para o seu 
funcionamento e sua contabilidade (em grande parte aplicável também 
aos demais tipos de empresa);

(2) seu capital total é dividido em ações, títulos de propriedade que 
representam o valor de mercado da parcela do patrimônio empresarial 
comprada por investidores (pessoas físicas ou jurídicas, que passam a 
ser denominados de acionistas) no mercado de capitais (Bolsas de 
Valores). As ações, também, estabelecem o valor ao qual está restrita 
a responsabilidade financeira de cada acionista em caso de falência, 
assim como ocorre com as cotas da LTDA. As ações compradas pelos 
investidores lhes dão o direito de receber dividendos, parcelas do lucro 
líquido anual auferido pela companhia, distribuídas somente uma vez 
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ao ano, sempre após o encerramento do Balanço Patrimonial. Existem 
dois tipos de ações, conforme os direitos corporativos e financeiros os 
quais são propiciados aos acionistas, mas que são vendidas pelo mesmo 
preço no mercado de capitais: as ações ordinárias dão direito a voto 
na Assembléia-Geral de Acionistas, mas não garantem prioridade no 
recebimento dos dividendos; e as ações preferenciais que não dão 
direito a voto na Assembléia-Geral de Acionistas, mas geram preferência 
no recebimento de dividendos logo após apurado o lucro líquido;

(3) são obrigadas por lei a publicar seus demonstrativos contábeis 
em veículos de comunicação social de ampla circulação (jornais e 
revistas), informando ao mercado, com transparência, sobre a sua real 
situação econômico-financeira, de modo que os investidores possam 
decidir se vale à pena ou não comprar as ações dessas empresas;

(4) as atividades de subscrição e venda de ações e contabilidade 
societária das S/A passam pelo crivo da Comissão de Valores 
Mobiliários – CVM, autarquia federal encarregada de regular e 
fiscalizar o mercado de capitais brasileiro de acordo com a legislação 
específica das S/A. A missão maior da CVM é estimular o uso 
intensivo do mercado de capitais, como alternativa segura e barata de 
financiamento ao crescimento das empresas que nele ingressam, seja 
abrindo o seu capital (no caso de uma LTDA. que se converte em S/A), 
seja iniciando suas operações já como S/A. Para alcançar este objetivo, 
a CVM precisa garantir que o mercado de capitais brasileiro funcione 
pautado na rigorosa transparência das transações entre compradores e 
vendedores de ações e outros ativos, na fidedignidade das informações 
contábeis publicadas pelas S/A (por isso é que a CVM fiscaliza a 
contabilidade das S/A) e, para tanto, além da fiscalização, normatiza 
e fomenta a adoção de boas práticas de Governança Corporativa, 
através das quais os interesses de acionistas minoritários e pequenos 
investidores sejam protegidos de especulações e transações lesivas por 
parte de grandes capitalistas. Em suma, o mercado de capitais onde 
operam as S/A somente pode existir e se fortalecer se for um local 
confiável, transparente e saudavelmente competitivo;

(5) o grau de acesso dos diferentes grupos sociais de interesses 
específicos (“stakeholders”), ou seja, financiadores, investidores, governos, 
ONG’s, fornecedores, concorrentes, funcionários e entidades sindicais, 
entre outros, em relação às informações financeiras das S/A é bastante 
grande. Por isso, se decisões administrativas forem consideradas 
impróprias por um ou mais desses grupos de interesse, isto pode 
levar a reações contrárias ou obstáculos aos objetivos empresariais, 
prejudicando a cotação do valor de mercado das ações das empresas 
S/A;
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(6) a estrutura de Governança Corporativa das S/A é composta 
por três grandes instâncias: (a) a Assembléia-Geral dos acionistas, (b) o 
Conselho de Administração e (c) o Conselho Fiscal.

(6.1) a Assembléia-Geral de Acionistas é o órgão maior e soberano 
de decisões estratégicas da empresa; reúne-se em caráter ordinário uma 
vez ao ano, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

(6.1.1) apreciação das contas dos administradores;
(6.1.2) exame, discussão e votação das demonstrações financeiras 

do exercício;
(6.1.3) destinação do lucro líquido pós-IRPJ e a distribuição de 

dividendos;
(6.1.4) eleição e destituição dos membros do Conselho de 

Administração e do Conselho Fiscal, quando for o caso;
(6.1.5) a Assembléia-Geral de acionistas também poderá se reunir, 

em caráter extraordinário, sem periodicidade prevista, para deliberar 
sobre:

• Aumento ou diminuição do capital;
• Criação e emissão de ações preferenciais e de partes 

beneficiárias;
• Dissolução da empresa ou mudança do seu ramo de atividade;
• Incorporação, cisão ou fusão com outras empresas;
• Alteração do dividendo obrigatório; e,
• Participação ou assunção do controle do capital de outra 

empresa.
(6.2) Conselho de Administração (Board): composto por três 

acionistas eleitos para mandatos de três anos, com reeleição, a quem cabe 
à governança de segunda instância. Órgão facultativo nas sociedades 
anônimas de capital fechado, mas obrigatório nas de capital aberto. 
Suas incumbências são:

(6.2.1) Traçar, junto com a Diretoria, as macro-diretrizes 
estratégicas para a empresa;

(6.2.2) Supervisionar e fiscalizar a gestão da empresa; e, finalmente;
(6.2.3) Contratar e demitir os membros do escalão máximo da 

Diretoria.
(6.3) o Conselho Fiscal, composto por três acionistas eleitos, 

não-funcionários, sem vínculo de parentesco com nenhum membro da 
diretoria e cujas incumbências são:

(6.3.1) Examinar os livros e documentos da sociedade;
(6.3.2) Fiscalizar o caixa e as diversas carteiras;
(6.3.3) Apresentar à Assembléia-Geral Ordinária parecer sobre a 

gestão daquele exercício; e,
(6.3.4) Convocar a Assembléia-Geral Ordinária, se a Diretoria 
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retardar em mais de um mês sua convocação, ou a Assembléia-Geral 
Extraordinária, em caso de motivos graves e urgentes.

O objetivo da Administração Financeira pode ser enunciado, 
de modo abrangente, como sendo a maximização da riqueza dos 
proprietários, através da geração de maiores retornos em face dos 
investimentos realizados, através de operações quotidianas lucrativas.

No caso de sociedades limitadas (LTDA.) ou firmas individuais, o 
critério para saber se o objetivo está sendo atingido é exclusivamente o 
lucro líquido para distribuição entre os sócios da firma. Já no caso das 
sociedades anônimas (S.A.), a literatura corrente aponta que o lucro, 
sozinho, não é necessariamente a melhor medida de desempenho da 
empresa, por três motivos:

(1) só é realizado uma vez ao ano, quando os acionistas recebem 
somente uma parte, que é o dividendo; os acionistas podem preferir 
receber retornos financeiros menores, mas em prazo mais curto;

(2) nem o lucro nem as receitas da empresa representam embolso 
de dinheiro para os acionistas, pois estes só recebem o dividendo anual; 
uma empresa pode atingir um elevado lucro, mas, dada uma política 
interna de dividendos restritiva, isto se traduz em pouco retorno aos 
acionistas, até mesmo com a suspensão do pagamento de dividendos 
em um ano em que se optou por fazer reinvestimentos na empresa; e,

(3) o fato de que os acionistas são avessos ao risco que aumenta 
com o tempo (risco = tempo).

Conclui-se que, no caso específico das S.A., o objetivo deve ser 
o de maximizar o valor da empresa, medido em termos do preço de 
mercado de cada ação ordinária existente. O administrador financeiro, 
pois, rejeitará ações administrativas que, na comparação entre risco 
e retorno, venham a reduzir o preço das ações e, caso contrário, as 
aprovará.

Além da maximização da riqueza dos proprietários, os conceitos 
recentes de responsabilidade sócio-ambiental e ética empresarial têm 
promovido outro critério orientador do objetivo da gestão financeira, 
complementar ao da maximização da riqueza do acionista: preservação 
da riqueza dos stakeholders, i.e, os grupos sociais que mantém algum 
tipo de interesse específico nas organizações empresariais e com os 
quais elas têm de lidar ao longo do tempo. Ex: funcionários, clientes, 
governo, sociedade civil, etc.

Um problema típico de governança corporativa refere-se à 
questão da ética. O mundo das finanças (empresariais ou do mercado 
de capitais) exibe vários casos de atitudes criminosas e nãoéticas. 
As mais comuns referem-se a: 1) evasão fiscal; 2) manipulação da 
cotação de ativos nos mercados financeiros, através de lances falsos, 
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causando prejuízos desleais a outros investidores; 3) subornos em 
troca de informações privilegiadas sobre decisões governamentais que 
podem afetar o valor das ações de empresas específicas; 4) auditorias 
fraudulentas e “maquiagem” contábil de balanços para não revelar o 
verdadeiro status financeiro da empresa; e 5) “lavagem” de dinheiro, 
oriundo de atividades criminosas através do sistema financeiro.

Cabe aos órgãos governamentais (Banco Central, CVM, Fisco, etc.) 
coibir estes crimes. Porém, isto não isenta as empresas e seus gestores 
financeiros de assumirem responsabilidades éticas sobre o exercício da 
gestão das finanças dessas empresas. Além do mais, diversas pesquisas 
recentes têm demonstrado que a adoção de padrões éticos elevados nos 
negócios revela-se um valioso instrumento de Governança Corporativa, 
na medida em que contribui para elevar o conceito da empresa perante 
seus acionistas e perante o mercado em geral, elevando, também, o seu 
valor econômico de seu capital/patrimônio (ex: preço das ações de uma 
S.A., negociadas na Bolsa de Valores).

Vá ao ambiente virtual e 
realize as atividades referentes 
a esta unidade.

www





Os mercados financeiros e o 
sistema financeiro brasileiro
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Síntese:
Nesta unidade, são discutidos o significado e a importância da intermediação 
financeira, bem como a segmentação dos mercados financeiros, com seus produtos/
serviços e características próprias, além de uma sumária caracterização do sistema 
financeiro brasileiro.
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A Intermediação financeira: uma visão teórica
Para exercer suas funções de modo eficiente e eficaz, o gerente 

financeiro de uma empresa precisa conhecer a lógica de funcionamento 
dos mercados financeiros em geral, suas instituições, seus produtos e 
serviços ofertados, as condições de acesso a estes produtos/serviços, 
bem como a estrutura do sistema financeiro nacional.

De modo geral, pode-se afirmar que os mercados financeiros 
surgem, historicamente, a partir da generalização do fenômeno da 
intermediação financeira, associado aos seguintes fatores, segundo os 
teóricos J. Gurley e E. Shaw:

• Economia monetária (superação do escambo – a troca direta 
de mercadorias entre si - com a utilização de instrumentos monetários 
para mediar as relações de troca de mercadorias);

• Instituições financeiras (leis, cultura e organizações 
especificamente orientadas ou favoráveis à atividade financeira); e, 
principalmente;

• Existência de agentes econômicos deficitários (os que precisam 
de mais recursos do que possuem) e superavitários (os que possuem 
mais recursos do que precisam e desejam usar este excedente para gerar 
mais riqueza para si).

É importante esclarecer que todas as pessoas físicas e jurídicas 
podem ser agentes superavitários e deficitários em momentos distintos 
do tempo. Ex: uma pessoa aplica parte de seu 13º salário na poupança ou 
num fundo de renda fixa, para gerar um rendimento. Neste momento, 
ela atua como agente superavitário, ofertante de recursos financeiros. 
Mas se esta mesma pessoa deseja adquirir um automóvel, e não possui 
recursos para comprá-lo à vista, recorre a um financiamento de 24 
meses por meio do Crédito Direto ao Consumidor – CDC. Neste outro 
momento, ela atua como agente deficitário, demandante de recursos 
financeiros.

Entre os agentes deficitários e superavitários, operam 
as instituições intermediadoras (bancos, corretoras, 
financeiras, operadoras de cartão de crédito, seguradoras, 
factors, entre outras), que canalizam as poupanças dos 
superavitários (mutuantes) para os deficitários (mutuários), 
conforme demonstra o esquema na Figura 6.

Figura 6 – Intermediários financeiros  

Agentes 
Econômicos 

Superavitários 

Agentes 
Econômicos 
Deficitários 

Intermediários 
Financeiros 

Oferta de recursos Demanda por recursos 

Pagamento de juros 
(Taxa de Captação) 

Pagamento de juros 
(Taxa de Aplicação) 

<<  

Fonte: Elaborado pelo autor (2013). Note-se que a remuneração financeira (juros) paga 
pelos deficitários aos intermediadores é superior àquela 
que é paga por estes aos superavitários, pois é daí que 
provém a fonte de ganho dos intermediadores, o que 

justifica sua operação enquanto negócio. Chama-se à taxa de juros paga 
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pelos intermediadores pelo uso dos recursos dos superavitários de taxa 
de aplicação de recursos. À taxa de juros paga pelos deficitários aos 
intermediadores pelos financiamentos recebidos chama-se de taxa de 
captação de recursos; e à diferença entre ambas denomina-se “spread”.

A intermediação financeira acarreta importantes benefícios 
tanto microeconômicos (para os agentes econômicos, individualmente 
considerados, e para segmentos de mercado específicos) quanto 
macroeconômicos (para a economia social como um todo).

Benefícios microeconômicos da intermediação financeira:
a) Os intermediários (financeiras, bancos, etc.) são organizações 

profissionais e especializadas, tecnologicamente equipadas para: 
identificar oportunidades de aplicação das poupanças dos agentes 
privados superavitários; avaliar os riscos e custos destas aplicações; e 
distribuir os produtos financeiros por toda a sociedade, conforme as 
necessidades específicas tanto dos poupadores quanto dos aplicadores. 
Isto significa níveis crescentes de racionalidade, eficiência, tecnificação 
e profissionalismo no trato dos recursos financeiros pertencentes às 
pessoas físicas e jurídicas;

b) Os intermediários promovem a redução do custo das aplicações 
financeiras, pois operam com fundos coletivos, ampliando a escala de 
oferta de recursos, o que é muito melhor do que ocorreria se somente 
existissem operações de financiamento isoladas e eventuais entre alguns 
indivíduos/empresas;

c) A intermediação favorece o encontro das necessidades dos 
agentes deficitários com as dos superavitários no exato momento em 
que ocorre, o que seria muito improvável caso o mercado financeiro 
não existisse, pois seria necessário haver uma coincidência de interesses 
e um contato direto entre agentes superavitários e deficitários.

Benefícios macroeconômicos da intermediação financeira:
a) A intermediação estimula a formação de capital pela ampliação 

da poupança privada e sua canalização para investimentos produtivos; 
e,

b) A intermediação promove ganhos de eficiência na alocação de 
recursos escassos, através do financiamento prioritário de projetos de 
investimento analisados de modo criterioso, e que sejam mais lucrativos, 
face aos custos envolvidos.

Quando observamos a história do desenvolvimento sócio-
econômico dos países capitalistas e dos seus mercados financeiros, 
descobrimos que os países mais desenvolvidos são justamente 
aqueles que possuem mercados financeiros mais sofisticados, sólidos 
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e diversificados. Isto ocorre porque os mercados financeiros são os 
principais fornecedores de capital barato e abundante para as empresas 
e investidores, estimulando ainda mais o investimento em empresas 
novas ou já existentes, tecnologias de ponta, etc.

Segmentação dos mercados financeiros
De modo genérico, pode-se afirmar que os mercados financeiros 

são segmentos do mercado capitalista nos quais se compram e vendem 
o próprio dinheiro (moeda nacional ou moedas estrangeiras) e outros 
ativos financeiros de naturezas múltiplas (ex: Títulos de Dívida do 
Governo ou de Empresas, Ações de Empresas, Empréstimos, Crédito 
Direto ao Consumidor –CDC; Títulos de Capitalização, entre outros.).

Por serem muito complexos e abrangentes, os mercados 
financeiros exigem classificação de suas operações, destacando, para 
cada segmento: as características do tipo de ativo que é negociado; 
o perfil dos demandantes e ofertantes; e como se forma o preço de 
mercado resultante da interação entre esses agentes. É o que faremos 
a seguir.

Mercado monetário
A moeda, em uma sociedade que superou o estágio de escambo, 

cumpre diversas funções, dentre as quais destacamos:
a) Instrumento de troca -> viabiliza o intercâmbio econômico de 

bens e serviços;
b) Medida de valor (unidade de conta) -> permite aos agentes 

econômicos apurar o valor econômico dos bens, serviços e patrimônios;
c) Reserva de valor -> proteção patrimonial dos agentes 

econômicos; e,
d) Símbolo de identidade nacional (a moeda que identifica um 

país; por exemplo, o real – Brasil - ou o dólar - EUA) ou regional (a 
moeda única de um bloco regional de países, por exemplo, o euro, de 
parte da União Européia - UE).

O mercado monetário é, portanto, aquele no qual se transaciona a 
moeda nacional do país ou do bloco regional. Nele, a oferta de moeda 
é realizada exclusivamente pelas autoridades monetárias (no caso 
brasileiro, o Conselho Monetário Nacional - CMN e o Banco Central 
do Brasil - BCB), ou seja, ocorre o monopólio estatal da emissão e 
controle da circulação da moeda. A Política Monetária, exercida pelas 
autoridades monetárias (CMN como instância deliberativa e BCB 
como órgão executor), significa a determinação do volume de meios 
de pagamento circulantes na economia para um dado período. Ela 
constitui uma das políticas econômicas mais fundamentais de um país, 
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pois se destina, principalmente, a defender o poder de compra da moeda 
nacional, evitando ou reduzindo a inflação nos preços dos produtos, ou 
a estimular a atividade econômica, evitando ou reduzindo a recessão. Os 
principais instrumentos de Política Monetária são a seguir explicados:

1. Depósitos Compulsórios: percentual dos depósitos captados 
pelos bancos e que são mantidos por estes junto ao Banco Central, 
sobre o qual os bancos não podem intermediar; 

2. Operações de Mercado Aberto (Open Market): compra 
e venda de títulos públicos para “enxugar” ou “injetar” moeda na 
economia. Quando o BCB compra esses títulos, ele injeta dinheiro na 
economia; quando vende títulos a um preço maior do que o de mercado, 
ele retira parte do dinheiro em circulação;

3. Política de Redesconto Bancário: quando um banco 
comercial apresenta problemas de caixa, pode recorrer a uma operação 
de desconto de títulos que possua em sua carteira de recebíveis 
(duplicatas, bônus, etc.) com o BCB (que, na prática, funciona como 
uma espécie de “banco dos bancos”). O BCB adianta o valor dos 
títulos para o banco, descontados de uma parcela correspondente a 
uma taxa de desconto menor do que aquela praticada pelo mercado. 
Como esses títulos já são frutos de operações de desconto feitas junto 
à clientela do mercado chama-se a essa prática de redesconto bancário. 
Quando o BCB deseja injetar dinheiro na economia, ele reduz a taxa de 
redesconto, estimulando os bancos a captarem recursos mais baratos 
junto ao próprio BCB; quando deseja retirar excesso de liquidez de 
circulação, o BCB eleva a taxa de redesconto; e,

4. Empréstimos de Liquidez: ocorrem entre os próprios 
bancos, supervisionados pelo BCB, de modo que uma instituição 
bancária auxilie outra que está em dificuldades financeiras, ou quando 
o próprio BCB empresta parcela do valor acumulado em seus cofres, 
oriundos dos depósitos compulsórios feitos pelos próprios bancos. A 
taxa de juros cobrada nesse tipo de empréstimo é menor do que a de 
mercado.

Deixemos os instrumentos da Política Monetária e passemos a 
considerar os tipos de Política Monetária. Os principais tipos de Política 
Monetária são:

• Expansionista: que objetiva expandir o volume de dinheiro 
circulante na economia, para estimular o aquecimento dos negócios e 
o crescimento de curto prazo. Com o dinheiro circulando em maior 
quantidade, a oferta de crédito é mais farta, exercendo um efeito 
baixista sobre a taxa de juros básica da economia, já que esta é o preço 
da mercadoria dinheiro; e,
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• Contracionista: que visa reduzir o volume de oferta monetária 
na economia, para desaquecer o ritmo dos negócios no curto prazo, 
combatendo a inflação. Com menos dinheiro circulando na economia, 
a oferta de crédito torna-se mais restrita, exercendo um efeito altista 
sobre a taxa de juros básica da economia.

Façamos, agora, a relação entre os instrumentos de Política 
Monetária com os dois tipos acima vistos:

Quadro 1 – Instrumentos de política monetária.

Instrumentos de Política 
Monetária

Tipos de Política Monetária

Expansionista Contracionista

1. Depósitos Compulsórios O BCB determina a 
redução do percentual.

O BCB determina a 
elevação do percentual.

2. Operações de Open 
Market

Compra de títulos da 
dívida pública.

Venda de títulos da 
dívida pública.

3. Política de Redesconto Redução da taxa do 
redesconto.

Elevação da taxa do 
redesconto.

4. Empréstimos de Liquidez Elevação do volume de 
empréstimos.

Redução do volume de 
empréstimos.

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Abordemos, agora, o outro lado do mercado monetário, que é o 
da demanda por moeda. Esta é exercida por todas as pessoas físicas e 
jurídicas da nação e também do estrangeiro (ex: investidores externos 
ou turistas que precisam converter via câmbio certos valores que 
possuem da moeda de seu país para a moeda do país com o qual estão 
fazendo negócios); por isso, o mercado monetário é o mais inclusivo de 
todos os segmentos do mercado financeiro, todos participam dele. As 
razões pela demanda monetária são várias: investimentos; operações de 
compra e venda de bens e serviços; pagamento de pessoas por serviços 
prestados; entre ouros. Os demandantes satisfazem essa procura através 
de transferências diretas de dinheiro de mão em mão ou por meio da 
rede bancária nacional ou estrangeira (manipulação de valores em 
conta corrente através de saques, depósitos, transferências eletrônicas, 
pagamentos usando sistemas de débito automático, etc.).

O preço de equilíbrio entre a oferta e a demanda por moeda é 
a taxa de juros básica da economia; no caso brasileiro atual, a Taxa 
Referencial – TR, que serve de referência para todas as demais taxas 
financeiras utilizadas na economia (ex: taxas de longo prazo para 
investimentos em ativo fixo, taxa de juros para financiamento de capital 
de giro, taxas de captação de recursos de poupança, etc.). Quanto maior 
for a demanda monetária (realizada por toda a sociedade) e menor for a 
oferta monetária (realizada pelo BCB) maior será o preço do dinheiro, 
ou seja, a taxa de juros. Quanto menor for a demanda monetária e 
maior for a oferta monetária, menor será o custo do dinheiro, i.e., a 
taxa de juros.
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Este conhecimento é fundamental para qualquer administrador 
financeiro, pois, quando a organização em que trabalha precisar, por 
exemplo, captar financiamentos para alguma finalidade (ex: investimentos 
em ampliação de capacidade produtiva, reforço de capital de giro, etc.), 
ele deverá estar ciente da conjuntura do mercado monetário e da taxa 
de juros que estará sendo praticada naquele momento, para avaliar se 
vale à pena a empresa captar estes recursos àquela taxa ou não.

Mercado de crédito
Neste segmento do mercado financeiro, são realizadas operações 

de concessão de crédito de curto e médio prazo, associadas às 
necessidades de crédito para: (a) compras de bens/serviços por pessoas 
físicas e jurídicas; e, (b) financiamento do capital de giro de empresas.

Os principais produtos do mercado de crédito para compras de 
bens/serviços por pessoas físicas e jurídicas são a seguir sumarizados:

1) Cartões de crédito;
2) Crédito Direto ao Consumidor – CDC;
3) Conta corrente com limites de empréstimos;
4) Arrendamento mercantil (Leasing); e,
5) Fomento mercantil (Factoring).

Os ofertantes desse segmento de mercado são bancos privados 
e públicos e empresas de crédito não-bancárias (financeiras, factors, e 
empresas de arrendamento mercantil). Os demandantes são pessoas 
físicas e jurídicas de algum porte. O preço de equilíbrio desse mercado 
está representado nas taxas de juros cobradas nas operações de curto e 
médio prazo.

Mercado de capitais 
Operações de financiamento a médio e longo prazo, associadas 

principalmente aos investimentos produtivos de empresas e à formação 
de capital fixo (construção imobiliária, obras públicas, etc.). O mercado 
de capitais está principalmente representado pelas Bolsas de Valores 
(ex: Bolsa de Valores do Estado de São Paulo – BOVESPA; Bolsa de 
Valores de Nova York – NYSE, etc.) e Bolsas de Mercadorias e Futuros 
(ex: Bolsa de Chicago). No caso brasileiro, em 2008 a BOVESPA se uniu 
à antiga Bolsa Mercantil e de Futuros - BM&F, criando a NovaBolsa.

Os produtos negociados neste segmento de mercado são ações 
de empresas, títulos de dívida públicos e privados (bônus, debêntures, 
etc.), financiamentos para capital fixo e crédito imobiliário, além de 
mercadorias (trigo, petróleo, ouro, etc.) e opções de securitização de 
preços e índices associados a contratos futuros. Estes caracterizam 
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os chamados mercados derivativos, pois constituído por operações 
financeiras derivadas do mercado de capitais principal.

Tanto os ofertantes quanto os demandantes desse mercado 
podem ser pessoas físicas e jurídicas de algum porte, financiadores 
não-bancários públicos (BNDES, BASA, AFEAM, etc.) e privados 
(distribuidoras e corretoras de ações, títulos e valores mobiliários, 
sociedades de crédito imobiliário, etc.).

As operações diárias das Bolsas são denominadas de pregão e o 
volume diário de transações realizadas é medido permanentemente pelos 
índices de cada bolsa, como, por exemplo, o IBOVESPA (BOVESPA), 
o Índice Dow Jones (NYSE), o Índice Merval (Bolsa de Buenos Aires), 
o Índice Nikkei (Bolsa de Tóquio, no Japão), etc. Os índices refletem 
as expectativas dos investidores e intermediários que operam nas 
bolsas.  Como estas operam, hoje em dia, de modo interligado, graças à 
Internet, um problema grave ocorrido na economia de um país ou em 
alguma empresa ou segmento importante desse país afeta não apenas 
a bolsa daquela nação, mas pode afetar também as bolsas de outros 
países. Isto porque o investidor do moderno mercado de capitais não 
possui fronteiras geográficas; ele aplica dinheiro em ativos financeiros 
oriundos de vários países e negociados de modo espalhado por bolsas 
de várias partes do mundo. Assim, problemas graves no mercado de 
capitais internacional tendem a se transmitir como uma espécie de 
“infecção viral” por boa parte dos mercados.

O preço de equilíbrio do mercado é representado pelas taxas de 
juros associadas às operações financeiras de longo prazo (ex: taxa de 
juros de longo prazo – TJLP) ou a operações de capitalização rápida 
para os aplicadores da bolsa, além do próprio valor dos ativos (ações, 
títulos, contratos futuros, mercadorias, etc.) nele negociados.

Nos países capitalistas mais adiantados, o mercado de capitais 
constitui a principal forma de financiamento de pequenas, médias e 
grandes empresas, desde que sejam de capital aberto; ou públicas 
(S/A’s).

Mercado cambial
Neste segmento de mercado ocorre a compra e a venda de 

moedas estrangeiras, vinculadas ao comércio exterior (importações 
e exportações), ao turismo (emissivo e receptivo) e a financiamentos 
internacionais (recebidos ou concedidos).

Tanto os ofertantes quanto os demandantes desse mercado 
são financiadores bancários e não bancários, além de pessoas físicas 
e jurídicas de algum porte, com destaque especial para as casas/
corretoras de câmbio individuais ou integrantes de grupos bancários. 
As transações oficiais (documentadas) são registradas no Banco 
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Central, que é o guardião das chamadas reservas cambiais (estoque de 
moedas estrangeiras em poder das autoridades monetárias, para fins 
de regulação da cotação de cada uma delas e para bancar pagamentos 
feitos em moeda estrangeira por agentes nacionais).

Seu preço de equilíbrio específico é a taxa de câmbio (preço 
da moeda estrangeira expresso em moeda nacional), que é afetado 
diretamente pela interação entre oferta e demanda das moedas 
estrangeiras e, indiretamente, pelas políticas monetárias dos países; 
pois, quando as taxas de juros de um país se elevam, isso pode atrair 
investimentos especulativos externos para o mercado financeiro daquele 
país, o que significa retirada de moeda estrangeira dos demais, afetando 
a cotação da moeda do país que elevou sua taxa de juros nos mercados 
cambiais dos demais países.

O Sistema Financeiro Brasileiro
A estrutura do Sistema Financeiro Brasileiro atual resulta, em 

sua parcela majoritária, da grande reforma pela qual passou o sistema 
em 1964, criando a maior parte das instituições ainda hoje existentes. 
A seguir, é mostrada a grande subdivisão da estrutura do SFB: (I) o 
subsistema de intermediação que congrega todos os agentes que 
comercializam produtos/serviços financeiros nos diversos segmentos 
de mercado que estudamos; e (II) o subsistema normativo que 
congrega as instâncias reguladoras, governamentais, que dispõem 
regras, e exercem autoridade fiscalizatória sobre o funcionamento de 
todos os mercados e seus agentes operadores. Os esquemas a seguir 
detalham esta subdivisão do SFB.

Figura 7 – Sistema Financeiro Nacional.

 SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL (SFN)

Subsistema de Intermediação Subsistema Normativo

Banco do Brasil (BB)

Banco Central do Brasil 
(BACEN)

Conselho Monetário Nacional 
(CMN)

Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM)

Caixa Econômica Federal (CEF)

Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES)

Instituições Financeiras 
Bancárias

Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo 

(SBPE)

Instituições Financeiras Não-
Bancárias

Instituições Não-
Financeiras

Instituições Auxiliares



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I

144

A composição do Subsistema de Intermediação é abaixo detalhada:

Subsistema de Intermediação

Instituições Financeiras 
Bancárias

Instituições Financeiras 
Não-Bancárias

Sociedades de Arrendamento 
Mercantil (Leasing)

Bancos de Desenvolvimento

Bancos de Investimento

Sociedades de Crédito, 
Financiamento e Investimento

Sociedades de Crédito Imobiliário

Cooperativas de Crédito

Bancos Comerciais

Caixas Econômicas

Bancos Múltiplos

Associações de Poupança e Empréstimo

 

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Figura 8 – Subsistema de Intermediação.
 

Subsistema de Intermediação

Sistema Brasileiro de Poupança e 
Empréstimo (SBPE) Instituições Auxiliares

Agentes Autônomos de 
Investimento

Sociedades Corretoras de Títulos e 
Valores Mobiliários (CTVM)

Bolsas de Valores

Sociedades Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários 

(DTVM)

Caixa Econômica Federal 
(CEF)

Associações de Poupança e 
Empréstimo

Sociedades de Crédito 
Imobiliário

Bancos Múltiplos

 Fonte: : Elaborado pelo autor (2013).

Figura 9 – Subsistema de Intermediação.
 

Subsistema de Intermediação

Instituições Não-Financeiras

Sociedades de Fomento 
Comercial (Factoring)

Seguradoras

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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Análise econômico-financeira 
empresarial

3

Síntese:
Nesta unidade, são considerados por que e como se dá o processo de Análise 
Econômico-Financeira no âmbito da empresa, e como são utilizadas as suas 
ferramentas, a saber: as Análises Vertical, Horizontal e aquelas que se faz através dos 
Índices Econômico-Financeiros.
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A Análise Econômico-Financeira como função do gestor 
financeiro

A Análise Econômico-Financeira de Empresas visa extrair 
informações das Demonstrações Contábeis (ex: Balanço Patrimonial; 
Demonstração de Resultados do Exercício – DRE; Demonstração de 
Origens e Aplicações de Recursos – DOAR; Demonstração de Fluxo 
de Caixa – DFC, etc.) para a tomada de decisões tanto econômicas 
(vinculadas a questões como rentabilidade e lucratividade) quanto 
financeiras (vinculadas a questões sobre a gestão do fluxo de recursos 
financeiras presentes e futuros), no âmbito da empresa.

Os usuários das informações econômico-financeiras podem ser: 
proprietários das empresas (foco no subsídio à tomada de decisões); 
investidores (decidem se investem ou não em ativos de empresas 
que estão sendo ofertados nos mercados financeiros); financiadores 
(decidem financiamento para empresas que solicitam crédito); sindicatos 
patronais ou de trabalhadores (subsidiam negociações coletivas); 
governo (acompanha a situação dos diversos segmentos empresariais 
e estabelecer políticas de tributação); fornecedores (subsidiam a busca 
por novos e melhores clientes); concorrentes (permitem que comparem 
seus desempenhos econômico-financeiros entre si); entre outros.

De modo geral, os mercados buscam na Análise das Demonstrações 
Contábeis os dados essenciais para a avaliação do valor de mercado 
das empresas (ex: publicações como a “Melhores e Maiores”, encarte 
da Revista EXAME), o que implica, consequentemente, na avaliação 
sobre o sucesso ou não da gestão dessas empresas. 

O processo de análise econômico-financeira numa empresa está 
abaixo representado nos quadrados hachurados da figura:

Figura 10 – Análise econômico-financeira.
 

Classificação 
Apropriada das 

Informações 
(Contabilidade)

Tomada de Decisões 
Empresariais
(Econômico-
Financeiras)

Diagnóstico, 
Conclusões e 

Recomendações
(Relatório de 

Análise)

Comparação com 
padrões

(mercado, setor, 
estudos, etc.)

Seleção e Cálculo de 
Indicadores

(índices, quocientes, 
diferenças absolutas, 

etc.)

Fatos 
Administrativos

(= Variações 
Patrimoniais)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

O Processo da análise econômico-financeira pode ser realizado 
a qualquer tempo. É imprescindível, no entanto, em algum momento, 
como no caso de quando um novo administrador assume a direção 
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da empresa, e, antes de tomar qualquer decisão, ele querer visualizar 
com clareza tanto a situação econômica quanto a situação financeira da 
empresa. A situação econômica se refere aos resultados do investimento 
total, realizado ao longo do tempo na empresa, e é normalmente medida 
em termos de lucro, lucratividade e rentabilidade. A situação financeira 
se refere às condições de sustentabilidade operacional da empresa no 
curto, médio e longo prazo.

A análise econômico-financeira é desenvolvida sobre os dados 
constantes nas Demonstrações Contábeis da empresa, especialmente 
o Balanço Patrimonial – BP anual, a Demonstração de Resultados do 
Exercício – DRE, os balancetes mensais, o Demonstrativo de Fluxo 
de Caixa – DFC, dentre outros. A seguir, a fim de permitir o exercício 
da capacidade de interpretação do significado financeiro dos valores 
constantes nas Demonstrações Contábeis, apresentamos a estrutura e 
as relações matemáticas existentes entre os componentes do BP e da 
DRE, segundo a Lei 6.404/76.

Figura 11 – Balanço Patrimonial - BP

4. 4. Patrimônio Patrimônio LLííquido (PL)quido (PL)
4.1. Capital Social
4.2. Reservas (de Capital, de Reavaliações 
e de Lucros)
4.3. Lucros ou Prejuízos Acumulados

3.2. Imobilizado
Patrimônio tangível e intangível
3.3. Diferido
Despesas de implantação das operações

2. 2. ExigExigíível a Longo vel a Longo Prazo (PELP)Prazo (PELP)
2.1. Obrigações a pagar após um ano

33. . Resultado de ExercResultado de Exercíícios cios Futuros Futuros 
(REF)(REF)
3.1. Receitas antecipadas de exercícios 
futuros

2. 2. RealizRealizáável a Longo vel a Longo Prazo (ARLP)Prazo (ARLP)
2.1. Direitos a receber após um ano
2.2. Empréstimos a coligadas e 
controladas
3.3. Permanente (AP)Permanente (AP)
3.1. Investimentos
Participações em outras empresas

1. 1. Circulante (PC)Circulante (PC)
1.1. Obrigações de curto prazo (antes 
de um ano)

1. 1. Circulante (AC)Circulante (AC)
1.1.  Disponibilidades (caixa, bancos)
1.2.  Realizável (direitos a receber) a

curto prazo

PASSIVO TOTAL (PT)ATIVO TOTAL (AT)

4. 4. Patrimônio Patrimônio LLííquido (PL)quido (PL)
4.1. Capital Social
4.2. Reservas (de Capital, de Reavaliações 
e de Lucros)
4.3. Lucros ou Prejuízos Acumulados

3.2. Imobilizado
Patrimônio tangível e intangível
3.3. Diferido
Despesas de implantação das operações

2. 2. ExigExigíível a Longo vel a Longo Prazo (PELP)Prazo (PELP)
2.1. Obrigações a pagar após um ano

33. . Resultado de ExercResultado de Exercíícios cios Futuros Futuros 
(REF)(REF)
3.1. Receitas antecipadas de exercícios 
futuros

2. 2. RealizRealizáável a Longo vel a Longo Prazo (ARLP)Prazo (ARLP)
2.1. Direitos a receber após um ano
2.2. Empréstimos a coligadas e 
controladas
3.3. Permanente (AP)Permanente (AP)
3.1. Investimentos
Participações em outras empresas

1. 1. Circulante (PC)Circulante (PC)
1.1. Obrigações de curto prazo (antes 
de um ano)

1. 1. Circulante (AC)Circulante (AC)
1.1.  Disponibilidades (caixa, bancos)
1.2.  Realizável (direitos a receber) a

curto prazo

PASSIVO TOTAL (PT)ATIVO TOTAL (AT)

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

As relações matemáticas entre os itens patrimoniais, relacionados 
no BP, são as seguintes:

(1) Ativo Total = Passivo Total:
AT = PT

Significado: os investimentos totais feitos na empresa no período 
são rigorosamente iguais a todos os financiamentos obtidos para fazer 
esses investimentos. Não podem “sobrar” recursos obtidos que não se 
transformem em algum tipo de aplicação, nem que seja fazer o dinheiro 
ficar parado na conta Caixa da empresa.
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(2) Ativo Total = Ativo Circulante + Ativo Realizável em longo 
prazo + Ativo Permanente

AT = AC + ARLP + AP

Significado: a composição dos investimentos totais feitos na 
empresa é a soma entre:

2.1 Os investimentos temporários (no sentido de que têm 
prazo determinado para sair do patrimônio da empresa) em operações 
rotineiras da empresa (compras, produção, estocagem e vendas), que 
geram bens (dinheiro no caixa ou na conta bancária, estoques de 
mercadorias ou insumos) e direitos recebíveis (títulos, duplicatas, contas 
a receber) em curto prazo (até um ano, representado pelo AC) ou em 
longo prazo (mais de um ano, representado pelo ARLP); e,

2.2 Os investimentos permanentes (no sentido de que não 
têm prazo determinado para sair do patrimônio da empresa) em 
infraestrutura operacional/patrimonial da empresa (representado pelo 
AP), que geram bens a serem usados por ela para cumprir suas finalidades 
comerciais (ex: edificações, instalações, terrenos, veículos, móveis e 
utensílios, ferramentas, máquinas e equipamentos, computadores, entre 
outros). Do ponto de vista estritamente financeiro, aplicar recursos 
em ativo permanente significa “congelar” estes recursos, pois eles não 
“giram” ou “circulam” no negócio da empresa para gerar mais receitas; 
ao contrário, os itens do ativo permanente costumam gerar só custos e 
despesas para a empresa, mas, obviamente, eles são indispensáveis ao 
bom funcionamento ou à modernização tecnológica das operações da 
empresa; o que tende a melhorar lucros futuros.

(3) Passivo Total = Passivo Exigível + Patrimônio Líquido
PT = PE (Passivo Exigível) + PL

Significado: os financiamentos totais obtidos pela empresa 
naquele exercício ou em outros são compostos por:

3.1) Financiamentos obtidos com terceiros (fornecedores 
de bens/serviços privados/públicos, financiadores bancários ou não-
bancários, governo, entre outros.) e que geram dívidas/obrigações a 
pagar (títulos, duplicatas, boletos, tributos, juros, folha de pagamento, 
etc.); e,

3.2) Financiamentos obtidos com os proprietários da 
empresa (capital próprio), representado pelo PL. Financeiramente, a 
dívida com o capital próprio difere da dívida com terceiros; pois, a 
primeira é contingente (se a empresa der lucro, parte desse lucro pode ser 
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apropriada pelos proprietários, sob a forma de pró-labore, dividendos, 
etc.), ao passo que a última é obrigatória (independentemente de a 
empresa dar lucro ou não, as dívidas com terceiros deverão ser pagas).

(4) Passivo Exigível = Passivo Circulante + Passivo Exigível em 
longo prazo + Resultado de Exercícios Futuros

PE = PC + PELP + REF

Significado: os financiamentos obtidos junto a terceiros (PE) 
são compostos por:

4.1) Financiamentos com terceiros em curto prazo (até um 
ano, representado pelo PC);

4.2) Financiamentos com terceiros em longo prazo (mais de 
um ano, representado pelo PELP); e,

4.3) Financiamentos com terceiros resultantes de 
adiantamentos financeiros neste exercício por produtos/serviços 
que só serão entregues em exercícios futuros (representado pelo 
REF; ex: um estaleiro naval que recebe adiantado do armador parte 
do pagamento pela construção de um navio que só será entregue 
daqui a dois anos; uma construtora que recebe adiantado as prestações 
imobiliárias dos clientes que compraram as casas/apartamentos ainda 
em construção e que somente serão entregues daqui a alguns anos).

Demonstração de Resultados do Exercício – DRE
A DRE mostra, de modo detalhado, como o resultado econômico 

do exercício (ano/mês) foi alcançado, a partir das operações de compra, 
venda, despesas e outras receitas. Na parte superior da DRE, mostra-se 
a geração de receitas brutas da empresa, e daí segue retirando todos os 
custos e despesas incorridos no mesmo período, exibindo, ao final, o 
resultado da comparação entre todas as receitas geradas e os custos/
despesas incorridos. Se o valor final for positivo, significa que as receitas 
superaram os custos e as despesas, e o resultado do exercício chama-se 
lucro líquido do exercício. Se o valor final for negativo, significa que as 
receitas geradas no período não conseguiram cobrir o total de custos/
despesas incorridos, e o resultado do exercício chamar-se-á prejuízo 
líquido do exercício.

A seguir, no Quadro 2, exibe-se um modelo clássico da DRE:
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Quadro 2 - Demonstração de Resultados do Exercício – DRE.
 

(=) LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(=) Lucro / Prejuízo por Ação (LPA)

(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL
(+) Receitas Não-Operacionais
(-) Despesas Não-Operacionais
(=) Resultado do Exercício Antes do IRPJ (LAIR)
(-) IRPJ + Contribuição Social s/ o Lucro Líquido (CSLL)
(-) Participações (debenturistas, empregados, administradores, etc.)
(-) Contribuições para fundos de pensão dos empregados

(=) LUCRO BRUTO
(-) Despesas Comerciais
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(+) Outras Receitas Operacionais

(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS / SERVIÇOS
(-) Custo das Mercadorias Vendidas / dos Produtos Vendidos / dos Serviços Prestados

RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS
(-) Devoluções e Abatimentos
(-) Impostos

(=) LUCRO / PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(=) Lucro / Prejuízo por Ação (LPA)

(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL
(+) Receitas Não-Operacionais
(-) Despesas Não-Operacionais
(=) Resultado do Exercício Antes do IRPJ (LAIR)
(-) IRPJ + Contribuição Social s/ o Lucro Líquido (CSLL)
(-) Participações (debenturistas, empregados, administradores, etc.)
(-) Contribuições para fundos de pensão dos empregados

(=) LUCRO BRUTO
(-) Despesas Comerciais
(-) Despesas Financeiras
(-) Despesas Gerais e Administrativas
(+) Outras Receitas Operacionais

(=) RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS / SERVIÇOS
(-) Custo das Mercadorias Vendidas / dos Produtos Vendidos / dos Serviços Prestados

RECEITA BRUTA DE VENDAS / SERVIÇOS
(-) Devoluções e Abatimentos
(-) Impostos

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Se a empresa for uma S/A, também se pode ter uma linha 
chamada lucro/prejuízo por ação (LPA). O LPA nada mais é do que 
o resultado da divisão entre o valor do resultado líquido do exercício 
(lucro ou prejuízo) e o volume de ações (ordinárias e preferenciais) 
que compõem o capital registrado da empresa. Um LPA de R$ 5,00 
por ação não significa, porém, que cada acionista receberá R$ 5,00 do 
lucro líquido da empresa para cada ação que compuser o seu lote. Os 
acionistas, é bom relembrar, receberão apenas o dividendo, que é uma 
parte do lucro gerado. Assim, o LPA é apenas uma medida de sucesso 
ou insucesso na geração de resultados empresariais positivos.

As técnicas ou ferramentas de Análise Econômico-Financeira 
(AEF) a serem demonstradas no presente caderno serão: (1) Análise 
Vertical (ou de Estrutura), (2) Análise Horizontal (ou de Evolução), 
e (3) Análise Através de Índices. Elas cobrem a situação econômica 
(aquela que tem a ver com os resultados da atividade empresarial, ou 
seja, a lucratividade e a rentabilidade) e a situação financeira (aquela que 
se refere ao financiamento das operações normais da empresa, a saber: 
compras, estocagem, produção/transformação e vendas).

Análises horizontal e vertical
O primeiro tipo de ferramenta de análise econômico-financeira 

que utilizaremos é a Análise Vertical (ou de Análise de Estrutura). Seu 
objetivo é mostrar, através de cálculos de percentuais, a representatividade 
ou o peso de cada conta e subgrupo do BP e da DRE nos valores totais 
de cada um deles.

No caso do BP, os valores totais (que equivalerão a 100%) são os 
do Ativo e do Passivo. Assim, procede-se ao cálculo de quanto, cada 
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conta ou subgrupo, representa o peso nos 100% do ativo e nos 100% 
do passivo, respectivamente, de acordo com a fórmula do Quadro 3. 
Veja o exemplo numérico seguinte, utilizando a fórmula:

Quadro 3 - Peso da conta/subgrupo = Valor Absoluto ($) da Conta/Subgrupo / 
Valor Total (Ativo ou Passivo)

ATIVO 31/12/2009 AV (%) PASSIVO 31/12/2009 AV (%)
Ativo Circulante R$ 6.100,00 33,33 Passivo Circulante R$ 4.600,00 25,14
Caixa e Bancos R$ 200,00 1,09 Fornecedores R$ 3.000,00 16,39
Duplicatas a receber R$ 2.500,00 13,66 Contas a pagar R$ 1.600,00 8,74
Estoques R$ 3.400,00 18,58 Empréstimos bancários R$ 0,00 0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 2.000,00 10,93 Passivo Exigível a Longo Prazo R$ 1.000,00 5,46
Títulos a receber após 01 ano R$ 2.000,00 10,93 Títulos a pagar após 01 ano R$ 1.000,00 5,46
Ativo Permanente R$ 10.200,00 55,74 Patrimônio Líquido R$ 12.700,00 69,40
Imobilizado R$ 8.100,00 44,26 Capital social R$ 4.850,00 26,50
Móveis e utensílios R$ 2.100,00 11,48 Reservas de capital R$ 5.750,00 31,42

Lucros acumulados R$ 2.100,00 11,48
TOTAL R$ 18.300,00 100,00 TOTAL R$ 18.300,00 100,00

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Quando se olha para uma série histórica de BP’s (três anos 
seguidos, por exemplo), é possível constatar que a importância do uso 
da Análise Vertical (recebe este nome porque a composição dos 100% 
se dá na vertical) reside em captar como evoluirá a representatividade 
de cada subgrupo e a conta específica dentro da estrutura patrimonial 
da empresa, o que reflete decisões econômicas passadas. Tomemos 
alguns exemplos:

Quadro 4 - Ex. no 01:

Ano Ativo Circulante 
– AC (1)

Ativo Realizável em 
longo prazo - ARLP (2)

Ativo Permanente 
- AP (3)

Ativo Total
(4) = (1) + (2) + (3)

2007 30% 30% 40% 100%
2008 40% 30% 30% 100%
2009 50% 30% 20% 100%

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Nesse exemplo, enquanto os valores do AC e do ARLP foram se 
elevando ao longo dos três anos, os valores do AP foram diminuindo 
sua representatividade. Qual o significado disso? Quando observamos 
a interpretação financeira dos subgrupos e contas, anteriormente 
abordada, percebemos que o significado é o de que, em termos relativos, 
a empresa está investindo cada vez mais no giro de suas operações, 
representada pelo AC e pelo ARLP e menos em sua infraestrutura 
patrimonial, representada pelo AP. Essa estratégia de investimento 
tende a gerar uma situação financeira mais confortável; pois, a empresa 
está privilegiando os investimentos em ativos que geram recebíveis a 
curto (AC) e longo prazo (ARLP), em detrimento dos investimentos em 
ativos permanentes (imóveis, máquinas e equipamentos, veículos, etc.) 
que não geram nenhuma perspectiva de receita futura, mas que geram 



ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA I

152

custos/despesas (manutenção, reposição, energia elétrica, etc.). Por 
outro lado, também não é uma situação ideal a empresa escolher essa 
estratégia de investimentos para sempre; pois, em alguns momentos de 
sua trajetória, a empresa será obrigada realizar investimentos em ativos 
permanentes, especialmente os de natureza tecnológica, de modo a 
melhorar sua produtividade, a qualidade dos bens/serviços que produz, 
para manter-se competitiva ou até melhorar sua competitividade no 
mercado. Nesses momentos, portanto, se o gestor realizar uma Análise 
Vertical, ele comprovará a tendência de incremento dos percentuais de 
AP e o decréscimo dos percentuais dos subgrupos AC e/ou ARLP.

Quadro 5 - Ex. no 02:

Ano Passivo Circulante - 
PC (1)

Passivo Exigível em 
longo prazo - PELP (2)

Patrimônio 
Líquido - PL (3)

Passivo Total
(4) = (1) + (2) + (3)

2007 50% 30% 20% 100%

2008 40% 30% 30% 100%

2009 20% 30% 50% 100%
Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Neste caso, os passivos com terceiros (PC + PELP) estão 
declinando a sua participação, em favor do incremento dos passivos 
com os proprietários (PL). O significado financeiro disso é o de que a 
empresa, ao longo desses três anos, passou a dever mais para os seus 
próprios donos e menos para terceiros. A principal implicação disso é 
que, financeiramente, é melhor dever para o capital próprio, que não gera 
obrigações de juros, do que para o capital de terceiros, pois: (a) sobre 
as dívidas com capital próprio não incidem juros, ao passo que, sobre 
as dívidas com terceiros, incidem encargos de juros; e (b) enquanto a 
relação financeira da empresa com o capital próprio é contingente, isto 
é, somente se remunera os proprietários se a empresa der lucro, a relação 
financeira com terceiros é compulsória, ou seja, independentemente 
se a empresa der lucro ou prejuízo, ela tem de pagar as dívidas com 
terceiros. Mas a verdade é que, na prática, nenhuma empresa consegue 
manter a situação ilustrada pelo Exemplo 02 por muito tempo; pois, 
em alguns momentos, ela pode precisar se endividar com terceiros em 
montante bem maior para atingir algum objetivo específico como, por 
exemplo, a necessidade de financiar um grande investimento em novas 
unidades produtivas, ou a aquisição de um concorrente direto, o que ela 
não disporia de capital próprio suficiente.

Vejamos, agora, o exemplo do uso da Análise Vertical com a DRE. 
Neste caso, se observa que o total de 100% corresponde à Receita Bruta 
com Vendas e, a partir dela, se calcula a participação percentual de cada 
grupo de custos e despesas, o que será importante para efeito de se 
ponderar a importância de cada tipo de custo/despesa na estrutura 
financeira operacional da empresa. 
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Quadro 6 – Análise vertical com a DRE.

 

DRE 31/12/2009 AV (%)
Receita Operacional Bruta R$ 25.000,00 100,00
( - )  Impostos sobre Vendas (ICMS, IPI, PIS, COFINS) R$ 8.712,50 34,85
( - ) Devoluções e abatimentos R$ 1.250,00 5,00
( = ) Receita Operacional Líquida R$ 15.037,50 60,15
( - ) Custo Operacional (Fixos + Variáveis) R$ 6.000,00 24,00
( = ) Lucro Bruto R$ 9.037,50 36,15
( - ) Despesas Operacionais + Não-operacionais R$ 5.100,00 20,40
( = ) Base de cálculo do IRPJ + CSLL R$ 3.937,50 15,75
( - ) Provisão para IRPJ + CSLL R$ 1.299,38 5,20
( = ) Lucro Líquido do Exercício R$ 2.638,13 10,55

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

No exemplo numérico, o dado mais relevante em termos de 
análise é a participação percentual do Lucro Líquido do Exercício sobre 
a Receita Operacional Bruta, ou seja, trata-se, como veremos mais 
adiante, de um indicador de lucratividade (quanto a empresa consegue 
lucrar sobre cada R$ 1,00 de receita gerada); no caso de 10,55%, toda 
a receita gerada se transforma em lucro líquido. O ideal, claro, é que 
a empresa possa elevar este percentual ao longo do tempo, mas, para 
que isto se concretize, duas condições não excludentes deverão ser 
atingidas: (a) a empresa deverá se esforçar para elevar o peso percentual 
de sua receita ao longo do tempo; e/ou (b) a empresa deverá se esforçar 
para reduzir o peso percentual dos itens de custos e de despesas. Deste 
simples exemplo, pode-se perceber porque as empresas enfatizam tanto 
a redução de custos e a luta para vender cada vez mais e melhor – pois 
é desta equação é que provém a fonte de uma maior lucratividade, o 
próprio coração do enriquecimento dos donos da empresa.

Enquanto a Análise Vertical se preocupa com o peso percentual 
de cada item econômico-financeiro nos totais do Ativo, Passivo e 
Receita Bruta, a Análise Horizontal focaliza a evolução percentual 
do mesmo item ao longo do tempo, para avaliar se ele apresentou 
comportamento crescente ou decrescente. Ilustremos com um 
exemplo numérico:

Quadro 7 – Análise horizontal.
ATIVO 31/12/2009 AH 31/12/2010 AH 31/12/2011 AH

Ativo Circulante R$ 6.100,00 100,00 R$ 22.250,00 364,75 R$ 68.300,00 1.119,67
Caixa e Bancos R$ 200,00 100,00 R$ 1.350,00 675,00 R$ 2.480,00 1.240,00
Duplicatas a receber R$ 2.500,00 100,00 R$ 9.700,00 388,00 R$ 31.540,00 1.261,60
Estoques R$ 3.400,00 100,00 R$ 11.200,00 329,41 R$ 34.280,00 1.008,24
Ativo Realizável a Longo Prazo R$ 2.000,00 100,00 R$ 3.000,00 150,00 R$ 4.000,00 200,00
Títulos a receber após 01 ano R$ 2.000,00 100,00 R$ 3.000,00 150,00 R$ 4.000,00 200,00
Ativo Permanente R$ 10.200,00 100,00 R$ 24.450,00 239,71 R$ 59.700,00 585,29
Imobilizado R$ 8.100,00 100,00 R$ 19.600,00 241,98 R$ 48.400,00 597,53
Móveis e utensílios R$ 2.100,00 100,00 R$ 4.850,00 230,95 R$ 11.300,00 538,10
Ativo Total R$ 18.300,00 100,00 R$ 49.700,00 271,58 R$ 132.000,00 721,31

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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O método utilizado na ilustração numérica foi o seguinte: 
primeiro, se determina um ano-base – normalmente o primeiro ano da 
série histórica que se quer analisar – e se atribui a todos os itens daquele 
ano um índice de 100,00; depois, se calcula a evolução do índice de cada 
item de um ano para outro através da fórmula abaixo:

Índice da conta = [Valor ($) da conta no ano atual / Valor ($) da 
conta no ano-base] x 100

Uma vez determinado o índice atual, a diferença entre ele e o 
índice do ano-base (100,00) nos informará a evolução percentual da 
conta. Tomemos o caso da conta “Móveis e Utensílios” como exemplo. 
O valor do investimento da empresa neste tipo de ativo se elevou ao 
longo dos três anos observados, mas em quantos % ? O cálculo foi 
feito em dois momentos:

1 - foram calculados os índices atuais dos anos 2010 e 2011, ou 
seja, [R$ 4.850,00 / R$ 2.100,00] x 100 = 230,95 e [R$ 11.300,00 / R$ 
2.100,00] x 100 = 538,10;

2 - calculam-se, então, os percentuais de evolução, por diferença 
com o índice do ano-base, isto é: 2009 para 2010 -> 230,95 – 100,00 = 
130,95%; 2009 para 2011 -> 538,10 – 100,00 = 438,10%.

A leitura desses números, portanto, é a de que a empresa elevou 
seus investimentos em móveis e utensílios em 130,95% de 2009 
para 2010 e em 438,10% de 2009 para 2011. A Análise Horizontal 
complementa as informações extraídas da Análise Vertical, na medida 
em que permite traçar uma trajetória de decisões financeiras (de 
investimentos realizados ou de financiamentos obtidos pela empresa) 
ao longo de certo período de tempo.

Análise através de índices econômico-financeiros
Os índices econômico-financeiros são fórmulas que expressam 

relações entre as contas patrimoniais (do BP) e de resultado (da DRE) 
para gerarem informações sobre a situação econômica (rentabilidade / 
lucratividade) e sobre a situação financeira (capacidade de financiamento 
das operações corriqueiras da empresa). Serão mostrados aqui três 
grupos de índices, dois vinculados à situação financeira e um vinculado 
à situação econômica do negócio:

(1) Índices de estrutura de capital (ou de endividamento): 
índices financeiros vinculados às relações e tamanho da estrutura dos 
financiamentos assumidos pela empresa;

(2) Índices de liquidez: índices financeiros vinculados à 
capacidade da empresa de pagar dívidas de curto e longo prazo, ou seja, 
o seu grau de liquidez;

(3) Índices de resultado: índices econômicos que procuram 
demonstrar o tamanho do retorno líquido que a atividade empresarial 
está gerando o que é de especial interesse dos seus proprietários.
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Nos quadros abaixo, seguem os três grupos de Índices, com suas 
respectivas fórmulas e sua interpretação:

Quadro 8 – Índices de estrutura de capital.

 

•Que percentual dos recursos não-
correntes, i.e., aqueles que se 
destinam a investimentos, foi 
destinado ao Ativo Permanente.
•Quanto menor, melhor.

AP
PL + PELP

IMOBILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS NÃO-

CORRENTES

•Quanto a empresa aplicou no 
Ativo Permanente para cada $ 
100,00 de Patrimônio Líquido.
•Quanto menor, melhor.

AP
PL

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

•Qual o percentual de obrigações a 
curto prazo em relação às 
obrigações totais.
•Quanto menor, melhor.

PC
PE

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO

•Quanto a empresa tomou de 
capitais de terceiros (PE) para cada 
$ 100,00 de capital próprio (PL).
•Quanto menor, melhor.

PE
PL

PARTICIPAÇÃO DO 
CAPITAL DE TERCEIROS 

(ENDIVIDAMENTO)

INDICAFÓRMULAÍNDICE

•Que percentual dos recursos não-
correntes, i.e., aqueles que se 
destinam a investimentos, foi 
destinado ao Ativo Permanente.
•Quanto menor, melhor.

AP
PL + PELP

IMOBILIZAÇÃO DOS 
RECURSOS NÃO-

CORRENTES

•Quanto a empresa aplicou no 
Ativo Permanente para cada $ 
100,00 de Patrimônio Líquido.
•Quanto menor, melhor.

AP
PL

IMOBILIZAÇÃO DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

•Qual o percentual de obrigações a 
curto prazo em relação às 
obrigações totais.
•Quanto menor, melhor.

PC
PE

COMPOSIÇÃO DO 
ENDIVIDAMENTO

•Quanto a empresa tomou de 
capitais de terceiros (PE) para cada 
$ 100,00 de capital próprio (PL).
•Quanto menor, melhor.

PE
PL

PARTICIPAÇÃO DO 
CAPITAL DE TERCEIROS 

(ENDIVIDAMENTO)

INDICAFÓRMULAÍNDICE

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

Quadro 9 – Índices de liquidez.

 

•Quanto de recebíveis de rápida 
conversibilidade existem para cada 
$ 1,00 de pagáveis a curto prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC - Estoques
PC

LIQUIDEZ SECA

•Quanto a empresa possui de 
recebíveis a curto prazo para cada 
$ 1,00 de pagáveis a curto prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC
PC

LIQUIDEZ CORRENTE

•Quanto a empresa possui de 
recebíveis a curto e longo prazos 
para cada $ 1,00 de pagáveis a 
curto e longo prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC +ARLP
PC + PELP

LIQUIDEZ GERAL

INDICAFÓRMULAÍNDICE

•Quanto de recebíveis de rápida 
conversibilidade existem para cada 
$ 1,00 de pagáveis a curto prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC - Estoques
PC

LIQUIDEZ SECA

•Quanto a empresa possui de 
recebíveis a curto prazo para cada 
$ 1,00 de pagáveis a curto prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC
PC

LIQUIDEZ CORRENTE

•Quanto a empresa possui de 
recebíveis a curto e longo prazos 
para cada $ 1,00 de pagáveis a 
curto e longo prazo.
•Quanto maior, melhor.

AC +ARLP
PC + PELP

LIQUIDEZ GERAL

INDICAFÓRMULAÍNDICE

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

 Quadro 10 – Índices de resultado.
 

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 de 
capital próprio investido, em 
média, do exercício.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
PL médio

RENTABILIDADE DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 de 
investimento total.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
AT

RENTABILIDADE DO 
ATIVO

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 
vendidos.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
Receita Operacional Líquida

MARGEM LÍQUIDA

•Quanto a empresa vendeu para 
cada $ 1,00 de investimento total.
•Quanto maior, melhor.

Receita Operacional Líquida
AT

GIRO DO ATIVO

INDICAFÓRMULAÍNDICE

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 de 
capital próprio investido, em 
média, do exercício.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
PL médio

RENTABILIDADE DO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 de 
investimento total.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
AT

RENTABILIDADE DO 
ATIVO

•Quanto a empresa obtém de lucro 
líquido para cada $ 100,00 
vendidos.
•Quanto maior, melhor.

Lucro Líquido
Receita Operacional Líquida

MARGEM LÍQUIDA

•Quanto a empresa vendeu para 
cada $ 1,00 de investimento total.
•Quanto maior, melhor.

Receita Operacional Líquida
AT

GIRO DO ATIVO

INDICAFÓRMULAÍNDICE

Fonte: Elaborado pelo autor (2013).
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A partir das técnicas estudadas, o gestor/analista financeiro deverá 
elaborar um Relatório de Análise, contendo os seguintes itens:

Situação Econômica: Destacar e organizar as informações 
pertinentes aos indicadores de resultado da atividade da empresa 
naquele período. Para isso, serão fundamentais as seguintes fontes 
de dados: 1.1 – Dados extraídos das Análises Vertical e Horizontal, 
em especial as aplicadas sobre a DRE, que demonstram a estrutura 
e a trajetória das contas relativas a receitas, custos, despesas e lucro/
prejuízo, e as aplicadas sobre o subgrupo Patrimônio Líquido do Balanço 
Patrimonial; 1.2 – Dados referentes ao grupo dos Índices de Resultado, 
que mostram justamente a evolução dos indicadores relativos a giro do 
ativo, rentabilidade e lucratividade.

Situação Financeira: Destacar e organizar as informações 
pertinentes aos indicadores de sustentação das operações da empresa 
naquele período. Para isso, serão fundamentais as seguintes fontes 
de dados: 1.1 – Dados extraídos das Análises Vertical e Horizontal, 
em especial as aplicadas sobre o BP, que demonstram a estrutura e a 
trajetória dos investimentos, das contas a receber, dos financiamentos 
e das contas a pagar; 1.2 – Dados referentes aos grupos dos Índices de 
Estrutura de Capital e Liquidez, que mostram justamente a evolução 
dos indicadores relativos à proporção dos endividamentos assumidos 
a curto e em longo prazo, e a capacidade de pagamento das dívidas 
assumidas.

Vá ao ambiente virtual e 
realize as atividades referentes 

a esta unidade.

www



Planejamento financeiro e 
orçamento empresarial

4

Síntese:
Nesta unidade, são apresentadas, de modo panorâmico, as principais ferramentas de 
planejamento financeiro e de orçamentação, tanto em curto prazo quanto em longo 
prazo.
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Conceitos básicos e tipologia de planos financeiros
Na Administração, o planejamento é a função gerencial que 

consiste em: (a) antecipar as ações/decisões a serem executadas em 
cenários futuros e condições pré-estabelecida, com base em (b) análises 
técnicas e estimativas de todas as áreas funcionais da empresa, sobre 
(c) os recursos necessários, (d) atribuindo as responsabilidades de cada 
área/cargo, para (e) atingir os objetivos pré-fixados.

Na área financeira da empresa, o planejamento segue exatamente 
os parâmetros conceituais acima, sendo dividido em duas grandes 
categorias tanto em termos temporais quanto de finalidade:

(1) Planejamento Financeiro de Longo Prazo: Objetiva 
projetar uma situação econômico-financeira futura (para um ano 
ou mais) desejada, vinculada ao crescimento do porte e capacidade 
econômica da empresa; para isso, utiliza a projeção dos Demonstrativos 
Contábeis (BP e DRE), antecipando os valores futuros dos recursos 
patrimoniais e de resultado.

(2) Planejamento Financeiro de Curto Prazo: Objetiva realizar 
o Orçamento Anual da empresa, no qual estão previstas as variações 
patrimoniais e de resultado de um ano para outro, com vistas à alocação 
dos recursos financeiros nas áreas que correspondem ao cumprimento 
das metas táticas e operacionais da empresa.

Planejamento financeiro em curto prazo: o orçamento de caixa
O Orçamento Geral da empresa inclui vários tipos de 

orçamentos, vinculados às diversas áreas funcionais da empresa e que 
são geradoras de receitas, custos ou despesas. Exemplos: Orçamento de 
Vendas (Marketing), Orçamento de Produção e Materiais (Operações), 
Orçamento de Pesquisa & Desenvolvimento (P&D) e Orçamento de 
Caixa (financeiro).

Dentro deste Orçamento Geral, de cuja alimentação participa 
todos os gerentes das áreas funcionais da empresa, destacam-se 
o Orçamento de Caixa de responsabilidade, exclusiva do Gestor 
Financeiro. O Orçamento de Caixa consiste na demonstração dos 
fluxos projetados de caixa (entradas e saídas) com o fito em estimar 
as necessidades de caixa de curto prazo. Veja o Exercício-Exemplo a 
seguir:

•	A empresa SACI LTDA apresenta os seguintes valores de Vendas 
e Compras para os meses de Novembro/2009 a Abril/2010(quadro 11 
a seguir:
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Quadro 11 – Empresa SACI LTDA.Meses Compras ($) Vendas ($)
Novembro de 2009 240.000,00 270.000,00
Dezembro de 2009 200.000,00 260.000,00
Janeiro de 2010 80.000,00 240.000,00
Fevereiro de 2010 100.000,00 280.000,00
Março de 2010 100.000,00 300.000,00
Abril de 2010 100.000,00 250.000,00
Fonte: Elaboração Própria.Fonte: Elaborado pelo autor (2013).

•	A empresa faz 40% do total de suas vendas à vista e cobra 
60% de suas vendas em cada um dos meses seguintes à venda. Outros 
recebimentos são esperados: R$ 10.000,00 em novembro e abril; R$ 
15.000,00 em janeiro e março, além de R$ 25.000,00, em fevereiro. A 
empresa tem o seguinte esquema de pagamento por suas compras: 10% 
à vista; 50% no mês seguinte à compra; e 40% no segundo mês após a 
compra. 

•	A folha de pagamento corresponde a 20% das vendas no mês 
precedente. É preciso pagar o aluguel de R$ 10.000,00 por mês. A 
empresa espera pagar dividendos de R$ 20.000,00 em janeiro. O IRPJ, 
a ser pago em abril, possui um valor de R$ 60.000,00.

•	Agora vamos aos problemas a serem resolvidos:
a) Supondo que a empresa tenha um saldo de caixa de R$ 40.000,00 

no início de novembro, determine os saldos de caixa no final de cada 
mês, de novembro a abril.

b) Supondo que a empresa deseja manter um saldo mínimo de 
caixa de R$ 15.000,00, calcule as necessidades totais de financiamento 
ou os saldos de caixa excedentes, para o mesmo período.

c) Se a empresa estiver solicitando uma linha de crédito para cobrir 
o financiamento exigido para o período estipulado, de quanto deveria 
ser o valor desse financiamento? Justifique sua resposta.

Resolução dos problemas:
1º Passo: Programar os recebimentos de caixa mensais da empresa 

para o período:

 

PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS DA SACI LTDA.

nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
Vendas Totais R$ 270.000,00 R$ 260.000,00 R$ 240.000,00 R$ 280.000,00 R$ 300.000,00 R$ 250.000,00
Vendas à Vista (40%) R$ 108.000,00 R$ 104.000,00 R$ 48.000,00 R$ 112.000,00 R$ 120.000,00 R$ 100.000,00
Vendas após um mês (60%) R$ 162.000,00 R$ 156.000,00 R$ 144.000,00 R$ 168.000,00 R$ 180.000,00
Outros recebimentos R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00 R$ 10.000,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 118.000,00 R$ 266.000,00 R$ 219.000,00 R$ 281.000,00 R$ 303.000,00 R$ 290.000,00

PROGRAMAÇÃO DE RECEBIMENTOS DA SACI LTDA.

nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
Vendas Totais R$ 270.000,00 R$ 260.000,00 R$ 240.000,00 R$ 280.000,00 R$ 300.000,00 R$ 250.000,00
Vendas à Vista (40%) R$ 108.000,00 R$ 104.000,00 R$ 48.000,00 R$ 112.000,00 R$ 120.000,00 R$ 100.000,00
Vendas após um mês (60%) R$ 162.000,00 R$ 156.000,00 R$ 144.000,00 R$ 168.000,00 R$ 180.000,00
Outros recebimentos R$ 10.000,00 R$ 15.000,00 R$ 25.000,00 R$ 15.000,00 R$ 10.000,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 118.000,00 R$ 266.000,00 R$ 219.000,00 R$ 281.000,00 R$ 303.000,00 R$ 290.000,00

Observe que as vendas à vista estão alinhadas com os valores das 
vendas esperadas, constantes da 1ª linha; já as vendas com recebimento 
após um mês se posicionam sempre um mês após o fato administrativo 
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que as originou, ou seja, as vendas. Os demais recebimentos são 
posicionados nos meses a que competem e, finalmente, se obtém o 
saldo das entradas de caixa.

2º Passo: Programar os pagamentos de caixa mensais da empresa 
para o período:

 

 

  

PROGRAMAÇÃO DOS PAGAMENTOS DA SACI LTDA.

nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
Compras Totais R$ 240.000,00 R$ 200.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Compras à Vista (10%) R$ 24.000,00 R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Compras após um mês (50%) R$ 120.000,00 R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Compras após dois meses (40%) R$ 96.000,00 R$ 80.000,00 R$ 32.000,00 R$ 40.000,00
Folha de pagamento (20% do mês anterior) R$ 54.000,00 R$ 52.000,00 R$ 48.000,00 R$ 56.000,00 R$ 60.000,00
Aluguel R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Pagamento de dividendos R$ 20.000,00
IRPJ a pagar R$ 60.000,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 34.000,00 R$ 204.000,00 R$ 286.000,00 R$ 188.000,00 R$ 158.000,00 R$ 230.000,00

PROGRAMAÇÃO DOS PAGAMENTOS DA SACI LTDA.

nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10
Compras Totais R$ 240.000,00 R$ 200.000,00 R$ 80.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00 R$ 100.000,00
Compras à Vista (10%) R$ 24.000,00 R$ 20.000,00 R$ 8.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Compras após um mês (50%) R$ 120.000,00 R$ 100.000,00 R$ 40.000,00 R$ 50.000,00 R$ 50.000,00
Compras após dois meses (40%) R$ 96.000,00 R$ 80.000,00 R$ 32.000,00 R$ 40.000,00
Folha de pagamento (20% do mês anterior) R$ 54.000,00 R$ 52.000,00 R$ 48.000,00 R$ 56.000,00 R$ 60.000,00
Aluguel R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Pagamento de dividendos R$ 20.000,00
IRPJ a pagar R$ 60.000,00
TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 34.000,00 R$ 204.000,00 R$ 286.000,00 R$ 188.000,00 R$ 158.000,00 R$ 230.000,00

Note que o esquema de cálculo e apresentação dos valores à vista 
e a prazo segue a mesma lógica do quadro anterior, que dispunha o 
fluxo de recebimentos. Os demais pagamentos são posicionados nos 
meses a que competem e, finalmente, se obtém o saldo das saídas de 
caixa.

3º Passo: Construir o orçamento de caixa, comparando os 
recebimentos e os pagamentos de caixa mensais da empresa para o 
período:

ORÇAMENTO DE CAIXA - SACI LTDA.
nov/09 dez/09 jan/10 fev/10 mar/10 abr/10

TOTAL DOS RECEBIMENTOS R$ 118.000,00 R$ 266.000,00 R$ 219.000,00 R$ 281.000,00 R$ 303.000,00 R$ 290.000,00
( - ) TOTAL DOS PAGAMENTOS R$ 34.000,00 R$ 204.000,00 R$ 286.000,00 R$ 188.000,00 R$ 158.000,00 R$ 230.000,00
FLUXO LÍQUIDO DE CAIXA R$ 84.000,00 R$ 62.000,00 R$ 67.000,00 R$ 93.000,00 R$ 145.000,00 R$ 60.000,00
( + ) SALDO INICIAL DE CAIXA R$ 40.000,00 R$ 124.000,00 R$ 186.000,00 R$ 119.000,00 R$ 212.000,00 R$ 357.000,00
( = ) SALDO FINAL DE CAIXA R$ 124.000,00 R$ 186.000,00 R$ 119.000,00 R$ 212.000,00 R$ 357.000,00 R$ 417.000,00
b) SALDO MÍNIMO DE CAIXA 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
SALDO EXCEDENTE/DEFICITÁRIO DE CAIXA R$ 114.000,00 R$ 176.000,00 R$ 109.000,00 R$ 202.000,00 R$ 347.000,00 R$ 407.000,00

O Fluxo Líquido de Caixa planejado para o período resulta da 
diferença entre os recebimentos totais e os pagamentos totais de cada 
mês. Considerando-se o Saldo de Caixa Inicial do período, em Nov/09, 
de R$ 40.000,00, pode-se calcular tanto os Saldos Finais de Caixa de 
cada mês, quanto os Saldos Iniciais dos meses seguintes (note que o 
Saldo Final de Caixa de um mês é igual ao Saldo Inicial de Caixa do 
mês seguinte).

O Saldo Mínimo de Caixa significa quanto à empresa pretende 
manter no seu caixa mensalmente, o suficiente para cobrir as 
necessidades permanentes de caixa (= custos e despesas mensais que 
independem do nível de atividade ou produção e vendas), para manter a 
empresa funcionando regularmente. Observe que quando se compara, 
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mês a mês, por diferença, o Saldo Final de Caixa com o Saldo Mínimo 
de Caixa, se chega a um valor que pode representar três possibilidades:

a) Se ele for positivo, como é o caso de todos os meses do 
exercício-exemplo, isso significa Saldo Excedente de Caixa, isto é, o 
que a empresa planeja receber no curto prazo é mais do que suficiente 
para cobrir seus pagamentos + o Saldo Mínimo de Caixa.

b) Se ele for igual a zero, significa que recebimentos = pagamentos 
+ Saldo Mínimo de Caixa; não havendo necessidade, a rigor, de se 
buscar financiamentos adicionais.

c) Se ele for negativo, significa que, naquele mês, a empresa 
ficaria com seu caixa a descoberto, havendo a necessidade de buscar 
financiamentos adicionais para cobrir essa necessidade de caixa. Estes 
financiamentos poderiam ser para capital de giro (existem diversas 
modalidades no mercado financeiro, como você verá em Administração 
Financeira II).

Planejamento financeiro a longo prazo: projeção dos 
demonstrativos contábeis futuros

O objetivo central dos Planos Financeiros em longo prazo (acima 
de um ano) é garantir o crescimento da atividade e porte empresariais. 
Os planos financeiros em longo prazo baseiam-se na projeção dos 
valores desejados para as demonstrações contábeis (principalmente, 
o Balanço Patrimonial e a DRE). A construção deste tipo de Plano 
envolve o uso de dois métodos: o Método da Porcentagem de Vendas, 
usado para projetar a DRE futura, e o Método Criterioso, usado para 
projetar o BP futuro e determinar a necessidade de investimentos ou 
financiamentos futuros.

Projeção da DRE através do Método da Porcentagem de Vendas:
Seja a DRE da empresa para 2009 como o quadro a seguir. Deseja-

se projetá-la para 2010.

DRE 2009
Receita Operacional Líquida  R$  1.000.000,00 

(-) CMV (= 60% das vendas)  R$     600.000,00 

(=) Lucro Bruto  R$   400.000,00 

(-) Despesas Operacionais + Não-operacionais (= 10% das vendas)  R$     100.000,00 

(=) LAIR  R$   300.000,00 

(-) Provisão p/ o IRPJ + CSLL (= 40% do LAIR)  R$     120.000,00 

(=) Lucro Líquido do Exercício  R$   180.000,00 

(-) Dividendos (= 40% do Lucro Líquido)  R$       72.000,00 

(=) Reservas de Lucros Acumulados  R$   108.000,00 
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Os passos do método são os seguintes:
1º Passo: Estabelece-se uma projeção de crescimento das 

vendas para os próximos anos (em %). No exemplo, o departamento 
comercial da empresa estimou um crescimento das vendas para 2010 da 
ordem de 30%. Assim, teríamos uma nova Receita Operacional Líquida 
de R$ 1.300.000,00.

2º Passo: Calcula-se, nas demonstrações contábeis do ano 
atual, a participação percentual de cada item de custo/despesa 
sobre as vendas atuais. Em 2009, teremos, pois:

CMV = (R$ 600.000,00 / R$ 1.000.000,00) x 100 = 60% de 
participação sobre a ROL.

Despesas = (R$ 100.000,00 / R$ 1.000.000,00) x 100 = 10% de 
participação sobre a ROL.

3º Passo: Partindo da premissa de que as participações 
percentuais calculadas para 2009 sejam mantidas em 2010, 
projetam-se os novos valores de custos e de despesas. No exemplo, 
temos:

CMV = 60% x R$ 1.300.000,00 = R$ 780.000,00
Despesas = 10%  x R$ 1.300.000,00 = R$ 130.000,00

4º Passo: Recalcula-se o resto dos valores da DRE. Após os 
cálculos, teremos a projeção para 2010 como segue abaixo:

2009 2010
1.000.000,00R$      1.300.000,00R$   

600.000,00R$         780.000,00R$      
400.000,00R$         520.000,00R$      

(-) Despesas Operacionais + Não-operacionais (= 10% das vendas) 100.000,00R$         130.000,00R$      
300.000,00R$         390.000,00R$      
120.000,00R$         156.000,00R$      
180.000,00R$         234.000,00R$      
72.000,00R$           93.600,00R$        

108.000,00R$         140.400,00R$      

DRE
Receita Operacional Líquida
(-) CMV (= 60% das vendas)
(=) Lucro Bruto

(=) LAIR
(-) Provisão p/ o IRPJ + CSLL (= 40% do LAIR)
(=) Lucro Líquido do Exercício
(-) Dividendos (= 40% do Lucro Líquido)
(=) Reservas de Lucros Acumulados

Projeção do Balanço Patrimonial através do Método Criterioso
Após projetarmos a DRE futura, projetaremos o BP, com base 

nos resultados econômicos já encontrados na DRE projetada. No 
Método Criterioso, alteramos os valores do Balanço Patrimonial que 
queremos projetar, com base em expectativas de valores mais prováveis, 
alimentados por informações das outras áreas funcionais.

Prosseguindo no exemplo que iniciamos no tópico anterior, 
consideremos o BP da empresa em questão e os dados que serão usados 
como critérios para alteração dos valores patrimoniais no planejamento 
(veja quadro a seguir):
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ATIVO PASSIVO
Circulante R$ 620.000,00 Circulante R$ 200.000,00
Caixa R$ 25.000,00 Duplicatas a pagar R$ 150.000,00
Títulos Negociáveis R$ 210.000,00 IRPJ e CSLL a pagar R$ 40.000,00
Duplicatas a receber R$ 305.000,00 Outros passivos circulantes R$ 10.000,00
Estoques R$ 80.000,00 Exigível a Longo Prazo R$ 80.000,00
Permanente R$ 80.000,00 Patrimônio Líquido R$ 420.000,00
Máquinas e Equipamentos R$ 120.000,00 Capital social R$ 220.000,00
(-) Depreciação acumulada -R$ 40.000,00 Lucros acumulados R$ 200.000,00
    
TOTAL R$ 700.000,00 TOTAL R$ 700.000,00

(1) A empresa deseja manter um saldo mínimo de caixa de R$ 
50.000,00.

(2) As duplicatas a receber representarão em 2010 aproximadamente 
20% das vendas anuais. Assim, 

DAR2010 = 20% x R$ 1.300.000,00 = R$ 260.000,00
(3) O estoque final da empresa variará diretamente com as 

mudanças em vendas em 2010. Ou seja, acrescem-se 30% ao valor da 
conta “Estoques” do P de 2009:

Est2010 = R$ 80.000,00 + (30% x R$ 80.000,00) = R$ 104.000,00
(4) Uma nova máquina, custando R$ 50.000,00, será comprada 

em 2010. A depreciação total para 2010 será de R$ 50.000,00. Este 
valor será acrescido ao valor do BP de 2009 da conta “Máquinas e 
Equipamentos”, que é cumulativa: MEq2010 = R$ 120.000,00 + R$ 
50.000,00 = R$ 170.000,00.

(5) As duplicatas a pagar variarão diretamente com as mudanças 
nas vendas em 2010. Assim,

DAP2010= R$ 150.000,00 + (30% x R$ 150.000,00) = R$ 195.000,00
(6) O IRPJ e a CSLL a pagar igualará a provisão para o seu 

pagamento na DRE projetada (ou seja, R$ 156.000,00).
(7) Os Títulos Negociáveis, outros passivos circulantes, Passivo 

Exigível em Longo Prazo e Capital Social permanecerão inalterados.
Alterando-se os valores nas contas do BP, com base nos critérios 

estabelecidos, teremos o novo BP assim disposto:

2009 2010 2009 2010
Circulante R$ 620.000,00 R$ 624.000,00 Circulante R$ 200.000,00 R$ 361.000,00
Caixa R$ 25.000,00 R$ 50.000,00 Duplicatas a pagar R$ 150.000,00 R$ 195.000,00
Títulos Negociáveis R$ 210.000,00 R$ 210.000,00 IRPJ e CSLL a pagar R$ 40.000,00 R$ 156.000,00
Duplicatas a receber R$ 305.000,00 R$ 260.000,00 Outros passivos circulantes R$ 10.000,00 R$ 10.000,00
Estoques R$ 80.000,00 R$ 104.000,00 Exigível a Longo Prazo R$ 80.000,00 R$ 80.000,00
Permanente R$ 80.000,00 R$ 300.000,00 Patrimônio Líquido R$ 420.000,00 R$ 560.400,00
Máquina R$ 120.000,00 R$ 170.000,00 Capital social R$ 220.000,00 R$ 220.000,00
(-) Depreciação acumulada -R$ 40.000,00 -R$ 50.000,00 Lucros acumulados R$ 200.000,00 R$ 340.400,00
* Caixa (conta de ajuste) R$ 77.400,00
TOTAL R$ 700.000,00 R$ 924.000,00 TOTAL R$ 700.000,00 R$ 1.001.400,00

R$ 1.001.400,00TOTAL AJUSTADO

ATIVO PASSIVO

Observe que os valores de Ativo e Passivo em 2010 ficam 
inicialmente diferentes, após a projeção. Por isso, o planejador deve 
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inserir o valor da diferença entre ambos, no lado que apresenta o menor 
valor.

Se o menor valor estiver do lado do Ativo, isto significa que a 
empresa careceria de novos investimentos, no exato valor da diferença; 
o planejador poderá concentrar ou distribuir estes investimentos 
adicionais em quaisquer grupos que achar pertinente, observando 
a natureza financeira de cada grupo de contas (investimentos nas 
operações, através dos ativos circulante e realizável em longo prazo, ou 
investimentos em infraestrutura, através do ativo permanente).

Se o menor valor estiver do lado do Passivo, isto significa que a 
empresa carece de novos financiamentos, no exato valor da diferença; 
o planejador poderá concentrar ou distribuir estes financiamentos 
adicionais em quaisquer grupos que achar pertinente, observando a 
natureza financeira de cada grupo de contas (financiamentos obtidos 
com capital de terceiros, a curto ou em longo prazo, via Passivo Exigível, 
ou financiamentos obtidos com capital próprio, via Patrimônio Líquido).

No exercício-exemplo acima ilustrado, o Passivo totalizava R$ 
1.001.400,00 e o Ativo totalizava R$ 924.000,00. A diferença, no valor 
de R$ 77.400,00, foi localizado do lado do Ativo, o menor, para fechar 
a totalização e, indicando que a empresa precisaria de investimentos 
adicionais, a título de ilustração, inseriu-se todo o valor dos investimentos 
necessários na conta Caixa.
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