
 
Gestão e Controle Financeiro 

Material de Apoio para as Unidades 4 e 5 
 
 

Você e sua equipe são responsáveis por elaborar um relatório de Análise Financeira da Empresa 
GAMA. Abaixo estão dispostos o DRE e BP do período compreendido entre os anos de 2008 e 2009. 
Os demonstrativos já foram ajustados gerencialmente. Faça a análise da empresa GAMA sabendo 
que: 

• Uma pesquisa de mercado subsidiou uma análise de custos e preços e novas estratégias de 
precificação e vendas foram implantadas em 2009; 

• Foi efetuado um planejamento fiscal aplicado em 2009; 
• Os setores de compras e estoque passaram por reestruturação de pessoal em 2009; 
• Os proprietários da empresa esperam que a remuneração de seu capital seja de pelo menos 10% 

ao ano, o que segundo eles estaria próximo da taxa Selic. 
• A empresa nunca distribuiu dividendos desde sua abertura em 2007; 
• O Patrimônio Líquido em 31/12/2007 era de R$ 26.890. 

 
O relatório de análise deve conter discussões acerca de: Demonstração de Resultados, Balanço 
Patrimonial, Liquidez e endividamento, Atividade, Capital de Giro e Rentabilidade.  
 
 

Conta 2008 Análise 2009 Análise Análise

Vertical Vertical Horizontal

VENDAS BRUTAS 200.000 112,4% 250.000 112,5% 25,0%

menos

Impostos sobre Vendas 20.000 11,2% 25.000 11,3% 25,0%

Vendas Canceladas 2.000 1,1% 2.800 1,3% 40,0%

VENDAS LIQUIDAS 178.000 100,0% 222.200 100,0% 24,8%

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS 93.000 52,2% 111.000 50,0% 19,4%

DESPESAS 0,0% 0,0%

Comerciais 10.000 5,6% 14.000 6,3% 40,0%

Administrativas 11.000 6,2% 12.000 5,4% 9,1%

Pessoal 19.000 10,7% 21.240 9,6% 11,8%

Gerais 8.500 4,8% 9.000 4,1% 5,9%

Depreciação e Amortização 4.680 2,6% 5.680 2,6% 21,4%

Financeiras(Juros) 1.500 0,8% 1.900 0,9% 26,7%

TOTAL DESPESAS 54.680 30,7% 63.820 28,7% 16,7%

LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA 30.320 17,0% 47.380 21,3% 56,3%

Imposto de Renda 10.610 6,0% 15.270 6,9% 43,9%

LUCRO LIQUIDO 19.710 11,1% 32.110 14,5% 62,9%

CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS

Estoque Inicial 10.000 12.000

Compras Brutas 95.000 112.000

(-) Estoque Final 12.000 13.000

(=) CUSTO MERCADORIAS VENDIDAS 93.000 111.000
 

 
 



2008 Análise 2009 Análise Análise 

ATIVO Vertical Vertical Horizontal

CIRCULANTE 31.100 33,3% 63.270 48,7% 103,4%

Caixa 400 0,4% 22.910 17,6% 5627,5%

Bancos 3.200 3,4% 6.800 5,2% 112,5%

Clientes a Receber 14.500 15,5% 19.000 14,6% 31,0%

Estoques 12.000 12,9% 13.000 10,0% 8,3%

Emprestimos a Funcionários/outros 800 0,9% 1.000 0,8% 25,0%

Despesas Antecipadas 200 0,2% 560 0,4% 180,0%

REALIZAVEL A LONGO PRAZO 2.500 2,7% 2.700 2,1% 8,0%

Clientes a Receber 2.500 2,7% 2.700 2,1% 8,0%

PERMANENTE 59.720 64,0% 64.040 49,3% 7,2%

INVESTIMENTOS 2.000 2,1% 2.000 1,5% 0,0%

Participação em Outras Empresas 2.000 2,1% 2.000 1,5% 0,0%

IMOBILIZADO 57.720 61,9% 62.040 47,7% 7,5%

Imóveis 49.400 52,9% 49.440 38,0% 0,1%

Moveis e Utensilios 8.320 8,9% 12.600 9,7% 51,4%

TOTAL ATIVO 93.320 100,0% 130.010 100,0% 39,3%

2008 Análise 2009 Análise Análise

PASSIVO Vertical Vertical Horizontal

CIRCULANTE 28.720 30,8% 34.300 26,4% 19,4%

Fornecedores a Pagar 20.000 21,4% 24.800 19,1% 24,0%

Salarios e Encargos a Pagar 5.000 5,4% 6.000 4,6% 20,0%

Impostos a Recolher 1.000 1,1% 2.000 1,5% 100,0%

Emprestimo Conta Garantida 2.720 2,9% 1.500 1,2% -44,9%

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 18.000 19,3% 17.000 13,1% -5,6%

Empréstimo BNDES 18.000 19,3% 17.000 13,1% -5,6%

PATRIMONIO LIQUIDO 46.600 49,9% 78.710 60,5% 68,9%

Capital Integralizado 25.000 26,8% 25.000 19,2% 0,0%

Lucros Acumulados 21.600 23,1% 53.710 41,3% 148,7%

TOTAL PASSIVO 93.320 100,0% 130.010 100,0% 39,3%

BALANÇO PATRIMONIAL 

 
 

Lucro 2007 1.890       

Lucro 2008 19.710      

Lucro 2009 32.110      

Lucros Acumulados 53.710      



Tabelas Auxiliares: 
LIQUIDEZ 2008 2009 Fórmula significado Parâmetro

Liquidez Geral 0,72 1,29 Ativo Circulante + Real. L Prazo Capacidade de pagamento de Quanto Mais, 
Passivo Circulante+Exig. L Prazo dividas a Curto e Longo Prazo Melhor

Liquidez Corrente 1,08 1,84 Ativo Circulante Capacidade de pagamentos de Quanto Mais,
Passivo Circulante dívidas a Curto Prazo Melhor

Liquidez Imediata 0,13 0,87 Disponibilidades Utilização do Caixa e Bancos Quanto Mais,
Passivo Circulante para pagamento do P.Circulante Melhor

Liquidez Seca 0,66 1,45 Ativo Circulante-(Desp.Antecipada+Estoques) Idem, excluindo os ativos não Quanto Mais,
Passivo Circulante realizáveis de imediato Melhor

Capital Circulante 2.380 28.970 Ativo Circulante menos Passivo Circulante Indica a folga financeira da Quanto Mais,
Liquido (R$) empresa no curto Prazo melhor

 
 

ENDIVIDAMENTO 2008 2009 Fórmula Significado Parâmetros
Endividamento Geral 1,00 0,65 Passivo Circulante+Exig. L Prazo Indicador de cobertura de dívida Quanto Menor,

Patrimonio Liquido (solvência) junto a credores Melhor

Endividamento 0,44 0,24 Empréstimos e Financiamentos Indicador de cobertura de dívida Quanto Menor,
Financeiro Patrimonio Liquido (solvência) com o setor bancário Melhor

Custo de Capital Terceiros (ki) 9,2% Juros Pagos Percentual médio pago Quanto Menor,
Empréstimos e Financ. do período anterior pelo uso de capital de terceiros Melhor

Custo de Capital Próprio (ke) 10,0% Avaliação segundo o risco do negócio Percentual esperado pelos proprietários Relativo a risco 
e expectativas dos investidores (proprietários) e retorno

Indice de Cobertura 0,07 0,06 Despesas Financeiras Indica a capacidade de pagamento Quanto Menor,
de Juros Lucro Operacional de juros a terceiros (bancos) Melhor  
Lucro Operacional ou LDIRAJ: é o resultado contábil oriundo da atividade principal de uma empresa, sem considerar os efeitos do uso de capitais de terceiros. 
Considerado nos exercícios como Lucro Depois do Imposto de Renda e Antes dos Juros (LDIRAJ). 

INDICADORES 2008 2009 Fórmula Significado Parâmetros
Prazos Médios (dias)

Recebimento 30,6 31,2 Clientes a Receber vezes 360 dias Média do prazo(dias) de recebimento Padrão do setor
Vendas Brutas das vendas a prazo ou produto

Pagamento 75,8 79,7 Fornecedores a Pagar vezes 360 dias Média do prazo(dias) de pagamento Padrão do setor
Compras Brutas das compras a prazo ou produto

Estocagem 46,5 42,2 Estoque Matéria Prima vezes 360 dias média do prazo(dias) em que quanto menor, 
Custo Merc. Vendidas o estoque fica parado melhor

 
 

2008 2009
Dias Dias

Prazo Médio de Recebimento dos Clientes 30,6 31,2
Prazo Médio dos Estoques 46,5 42,2
Prazo Médio de Pagamento aos Fornecedores 75,8 79,7
Ciclo Econômico = PME + (PME - PMP) + PMR 47,7 35,9
Ciclo Financeiro = PME + PMR - PMP 1,3 -6,3

DADOS OBTIDOS DOS INDICADORES ECONOMICO FINANCEIROS

 
 

INDICADORES 2008 2009 Fórmula Significado Parâmetros

EBITDA 36.500,00    54.960,00    Lucro Líquido + Impostos, Juros, Depreciações e Amortizações Lucro antes dos Quanto Maior, 
 Juros, Depreciações, Impostos e Melhor. 

amortizações Produto/Setor

EVA 17.021,00    27.450,00    Lucro Líquido - Remuneração do Capital Próprio (10%) Lucro econômico idem

 
 
INDICADORES 2008 2009 Fórmula Significado Parâmetros

EBITDA % 20,5% 24,7% EBITDA Lucro percentual antes dos Quanto Maior, 
Vendas Liquidas  Juros, Depreciações, Impostos e Melhor. 

amortizações Produto/Setor

ROS % 11,1% 14,5% Lucro Liquido Lucro final percentual obtido idem
Vendas Liquidas sobre cada venda

EVA % 9,6% 12,4% EVA Lucro econômico percentual idem
Vendas Liquidas sobre as vendas

ROA % 34,4% Lucro Liquido Retorno sobre os ativos idem
Ativo Total do Período Anterior eficiência  dos recursos utilizados

ROE % 73,3% 68,9% Lucro Liquido Remuneração do capital próprio idem
Patrimônio Liquido do Período Anterior Indicador de rentabilidade final

ROI % 36,4% Lucro Operacional Retorno que os ativos(investimentos) idem
Ativo Total do Período Anterior da empresa geram antes do pag. de Ki e Ke  

 



Relatório de Avaliação da Cia Beta 
Período 2008 - 2009 

Demonstração de Resultados 
As vendas brutas representaram um aumento de 25,0%. Os Custos com mercadorias tiveram uma 
evolução inferior ao das vendas devido a políticas de renegociação com fornecedores, ou seja, 
decresceram 2,2 pontos percentuais (de 52,2% para 50% sobre as vendas). As despesas globais tiveram 
uma redução de 2 pontos percentuais (de 30,7% para 28,7% sobre as vendas). A maior exceção, as 
despesas comerciais foram aumentadas devido a aplicação de campanhas publicitárias e premiação de 
vendedores. 
Foi efetuado um planejamento fiscal que representou economia de imposto de renda, cuja alíquota 
passou de 35,0% para 32,2%. 
Todos estes fatores fizeram com que o lucro antes de imposto de renda tivesse uma evolução de 56,0%, 
passando de 17% para 21,3% sobre as vendas. O lucro líquido cresceu 62,9%, o que representou um 
aumento da lucratividade(ROS) de 11,1% em 2008 para 14,5% em 2009. 
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Liquidez, endividamento e estrutura de capital 
O lucro apurado e a não distribuição de dividendos ao fim de 2009 possibilitou a redução do 
endividamento(de 1,00 para 0,65) permitindo que os indicadores tivessem uma evolução favorável 
refletida no índice de liquidez corrente de 1,08 para 1,84 e na folga financeira medida pelo Capital 
Circulante Líquido (de R$ 2.380 para R$ 28.970). Em 2009 a empresa pagou em média 9,2% de juros em 
empréstimos e financiamentos, representando assim seu custo de capital de terceiros (ki).  
O indicador de Endividamento Geral que é dado pela divisão do passivo exigível(circulante e de longo 
prazo) pelo patrimônio líquido era de 1,00 em 2008 e passou para 0,65 em 2009. O comportamento 
desse indicador nos anos de 2008 e 2009 mostra que a empresa alterou sua estrutura de capital, 
aumentando a proporção de capital de próprio em relação ao capital de terceiros. 
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Atividade e Giro 



Houve um aumento de performance nos itens componentes do capital de giro, passando de 1,2 dias 
desfavoráveis para 6,3 dias favoráveis em seu Ciclo Financeiro. Entretanto, o prazo médio de 
recebimento de clientes aumentou em 2009, indicando que a empresa tem demorado mais tempo para 
efetivar seus recebimentos. O prazo médio em que a mercadoria fica em estoque diminuiu e o prazo 
para pagamento junto aos fornecedores aumentou. Os dois último indicadores compensaram a piora do 
prazo de recebimento.  
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Rentabilidade 
Os indicadores tiveram evolução em relação ao período precedente, como conseqüência da gestão 
operacional visualizada no DRE. Conseqüentemente, elevaram a rentabilidade sobre o Patrimônio 
Líquido e o  Ativo. O ROE da empresa tem apresentado sucessivos aumentos(73% em 2008 e 68,9% em 
2009) superando e muito as taxas de renda fixa como caderneta de poupança e CDB. Vale destacar que 
o ano de 2008 foi marcado pela crise financeira internacional e 2009 foi um ano de recuperação. A 
bolsa brasileira fechou o ano de 2009 com valorização de 82,66%. Em 2008, o Ibovespa, havia registrado 
queda de 41,2%. A empresa apresentou evolução do EBITDA de 20,5% para 24,7% indicando eficácia da 
gestão da empresa por parte de seus dirigentes. Além disso, o lucro econômico(EVA) apontou que a 
empresa tem gerado lucros que seriam suficientes inclusive, para cobrir os juros de 10% ao ano 
esperados pelos seus proprietários. 
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Parecer Final 
A empresa analisada teve uma performance econômica e financeira muito positiva. As estratégias 
operacionais implantadas trouxeram maior resultado econômico (Lucro Líquido, EBITDA e EVA) que 
elevou a remuneração sobre o capital empregado(ROA e ROE). Além dos resultados econômicos 
alcançados, a empresa diminuiu o risco de insolvência pois aumentou os indicadores de liquidez.  
 
 



 
Política de Dividendos 

 
Após o cálculo dos índices e desenvolvimento do relatório, você é questionado pelos proprietários sobre a política 
de dividendos que a empresa deve implementar. Os sócios desejam usufruir dos lucros de seu negócio, porém não 
desejam prejudicar as atividades da empresa, em especial gerando problemas de liquidez. Como não há uma regra 
para a distribuição dos dividendos para empresas de capital fechado, os proprietários pensaram sobre a 
possibilidade de utilizar o critério de pelo menos 25% dos lucros, como fazem as empresas de capital aberto 
negociadas em bolsa. Avalie como essa política afetará os indicadores de liquidez da empresa.  
 
Considerando que seriam pagos 25% dos lucros acumulados, isso equivale a 25% de R$53.717, ou seja, 
R$13.427,50. Caso R$13.427,50 sejam retirados do “caixa” da empresa e entregue a seus proprietários, a 
liquidez da empresa diminuiria e os indicadores calculados novamente ficariam como na tabela a seguir: 

 
LIQUIDEZ 2008 2009 Após Pag. Dividendos Fórmula significado Parâmetro

Liquidez Geral 0,72 1,29 1,02 Ativo Circulante + Real. L Prazo Capacidade de pagamento de Quanto Mais, 
Passivo Circulante+Exig. L Prazo dividas a Curto e Longo Prazo Melhor

Liquidez Corrente 1,08 1,84 1,45 Ativo Circulante Capacidade de pagamentos de Quanto Mais,
Passivo Circulante dívidas a Curto Prazo Melhor

Liquidez Imediata 0,13 0,87 0,47 Disponibilidades Utilização do Caixa e Bancos Quanto Mais,
Passivo Circulante para pagamento do P.Circulante Melhor

Liquidez Seca 0,66 1,45 1,06 Ativo Circulante-(Desp.Antecipada+Estoques) Idem, excluindo os ativos não Quanto Mais,
Passivo Circulante realizáveis de imediato Melhor

Capital Circulante 2.380 28.970 15.543 Ativo Circulante menos Passivo Circulante Indica a folga financeira da Quanto Mais,
Liquido (R$) empresa no curto Prazo melhor

 
 
 
O que deve nortear a política de dividendos é, sem dúvida, o plano de negócios da empresa, que passa pela 
análise, dimensionamento e classificação das melhores oportunidades de investimento (aqueles que possuem e/ou 
geram valor para a empresa).  Deve-se ressaltar que a política de dividendos deve atender aos objetivos da 
empresa e dos acionistas de forma que não prejudiquem seus projetos e não desestimulem os proprietários. 
 



 
GLOSSÁRIO  

PRINCIPAIS CONCEITOS MENCIONADOS NESTE TEXTO E QUE SÃO ÚTEIS PARA UM MELHOR ENTENDIMENTO , A SABER : 

• Alavancagem Financeira:  é o efeito provocado sobre a rentabilidade dos investidores em virtude do financiamento dos 
investimentos com capital de terceiros. 

• Capital Circulante Líquido: é a diferença entre o ativo circulante (disponível, contas a receber, estoques e despesas pagas 
antecipadamente) e o passivo circulante (fornecedores, contas a pagar e outras exigibilidades do exercício seguinte) em 
determinada data. 

• EBITDA:  significa na linguagem inglesa, Earning Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization, ou seja, lucro antes 
dos juros, impostos (sobre o lucro), depreciação e amortizações. Na nossa língua ficaria LAJIDA. O EBITDA representa o 
potencial de geração genuinamente operacional de caixa que o ativo operacional de uma empresa é capaz de produzir, 
antes inclusive de considerar o custo de qualquer capital tomado emprestado. Não corresponde ao efetivo fluxo de caixa 
físico já ocorrido no período porque parte das vendas pode não estar recebida e parte das despesas pode não estar paga. 
As formas de contabilizar depreciação, dívidas e impostos só são comparáveis dentro de um mesmo país, dessa forma o 
EBITDA é utilizado também para comparação entre empresas de diferentes países. 

• EVA: economic value added, ou valor econômico agregado é uma marca registrada de propriedade da Stern Stewart e que 
representa o "lucro" de uma atividade após remunerar inclusive seu capital próprio.  É dado pelo Lucro Operacional menos a 
remuneração do capital de terceiros e próprio (CMPC). 

• Ke: sigla que convenciona a remuneração do capital próprio, ou o custo do capital próprio. É representado pelas 
expectativas de ganho do investidor em relação ao seu capital. 

• Ki : sigla que convenciona a remuneração do capital de terceiros, ou custo do capital de terceiros. É a taxa de juros cobradas 
nas operações. 

• Lucro Líquido : lucro operacional menos as despesas financeiras e o imposto de renda. É o lucro que vai remunerar o 
patrimônio líquido pois já foram deduzidas as despesas de capital de terceiros. 

• Lucro Operacional ou LDIRAJ : é o resultado contábil oriundo da atividade principal de uma empresa, sem considerar os 
efeitos do uso de capitais de terceiros. Considerado nos exercícios como Lucro Depois do Imposto de Renda e Antes dos 
Juros (LDIRAJ). 

• Política de Dividendos:  Uma das principais decisões a serem tomadas pela administração de uma empresa consiste em 
definir quanto ao destino do lucro, no que concerne à percentagem a ser distribuída em forma de dinheiro, a título de 
dividendos ou participações, vinculadas de forma direta ao resultado obtido. O que deve nortear a política de dividendos é, 
sem dúvida, o plano de negócios da empresa, que passa pela análise, dimensionamento e classificação dos melhores 
projetos de investimento (aqueles que possuem geram valor para a empresa). Contudo, as decisões relativas a estes 
investimentos têm influências diretas na capacidade de endividamento, nas necessidades adicionais de caixa e no perfil de 
risco ao qual a empresa está exposta. Deve-se ressaltar que a política de dividendos deve atender aos objetivos da empresa 
e dos acionistas de forma que não prejudiquem seus projetos e não desestimulem os proprietários. 

• ROA*: returno on assets, estabelece a eficiência dada pela administração ao recurso utilizado na empresa, ou seja, o 
retorno dos ativos depois de pagos os juros de capital de terceiros. Dado pelo lucro líquido dividido pelos ativos totais. 

• ROE*: return on equity, taxa de retorno sobre o patrimônio líquido. Lucro líquido dividido por Patrimônio Líquido. Quando o 
ROE é maior do que as taxas disponíveis no mercado, a empresa mostra-se como uma melhor aplicação do capital. 

• ROI: return on investment, ou taxa de retorno de investimento de uma empresa ou projeto e serve de parâmetros para a 
utilização de capitais de terceiros. Dado pelo Lucro Operacional dividido pelo investimento (ativos). Quando o ROI é maior 
do que o Ki tem-se uma alavancagem financeira favorável, e vice-versa. 

• ROS*: return on Sales ou margem sobre vendas, é obtido por meio da fórmula: lucro líquido dividido pelo montante das 
vendas. 

 
*Os indicadores gerados a partir dos demonstrativos financeiros são calculados de diferentes formas e muitas vezes aparecem 
com a mesma nomenclatura nos diversos livros e trabalhos publicados. Por isso é importante que o analista desenvolva seu 
índice de acordo com o objetivo da análise, detalhando a origem dos valores e chamando a atenção para sua interpretação. Em 
resumo não existe uma única forma de se calcular os indicadores citados acima, o importante é identificar qual é sua utilidade 
para a tomada de decisão dentro da organização. Vale ressaltar que ao se comparar valores dos indicadores deve-se atentar 
para a origem dos mesmos, ou seja, se foi utilizada a mesma metodologia para o cálculo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Necessidade de Capital de Giro e Orçamento de Fluxo de Caixa 
 
Considere os seguintes dados levantados em uma empr esa 
 - Ativos totais no valor de R$1.000.000. A empresa  não possui dívidas; 
 - Vendas Mensais de R$ 200.000; 
 - Compras 60% das vendas mensais(considera-se que a empresa mantém seus estoques no mesmo nível, ou s eja, 
compras equivalem ao CMV); 
 - Despesas de Pessoal, Funcionamento e gerais, tota lizando R$ 50.000 mensais; 
 - Imposto de renda sobre o lucro equivale a 33,33%  do lucro. 
 
Ciclo Financeiro 
 - Vendas são recebidas a 60 dias em relação ao mês de competência 
 - Compras são pagas com 30 dias em relação ao mês de competência. 
 - Despesas são pagas dentro do mês de competência 
 - Imposto de Renda é pago no mês subseqüente. 
 
Com base nos dados acima resolva as questões abaixo : 
1 - Elaborar a Demonstração de Resultados simplifica da. Considerar que as compras e Custo das Mercadori as Vendidas 
são o mesmo  montante. 
2 - Elaborar a Previsão de Tesouraria(Orçamento de Fl uxo de  Caixa) para 5 meses para o mesmo nível de a tividades. 
Considerar que as vendas e compras são realizadas d urante todo o mês linearmente (o que significa que são efetuadas 
na média no dia 15 de cada mês). 
3 - Qual é a necessidade inicial de Caixa(Necessida de de Capital de Giro) para que a empresa não tenha  déficit de Caixa 
(apesar de estar apresentando Lucro Contábil). 
Solução: 

Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 total
1.Vendas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
2.Compras = CMV 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000
3.Despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Lucro Antes Imp.Renda 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 150.000
5.Imposto de Renda 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
6.Lucro Liquido 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 100.000

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 
 

PREVISÃO DE TESOURARIA
Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 total

1.Entradas por recebimento de vendas 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
2.Saídas por pagamento de compras 120.000 120.000 120.000 120.000 120.000 600.000
3.Saídas por pagamento de despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Saídas por pagamento de Imp.Renda 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 50.000
5.total das entradas de dinheiro 0 0 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 1.000.000
6.total das saídas de dinheiro 50.000 180.000 180.000 180.000 180.000 130.000 900.000
7.Entradas menos saídas no mês -50.000 -180.000 20.000 20.000 20.000 70.000 200.000 100.000
8.Entradas menos saídas acumulado -50.000 -230.000 -210.000 -190.000 -170.000 -100.000 100.000  

Comentários da resposta: 
Apesar de apresentar lucro contábil não há o correspondente ingresso no Caixa no mesmo período. Caso a 
empresa tivesse somente 5 meses de operações(supondo que ela encerrasse suas atividades ao fim do 5 mês), 
constata-se que o lucro seria realizado no Caixa somente no 3º mês. Isto, devido ao ciclo financeiro ser negativo 
face ao prazo de venda (60 dias) ser muito superior aos prazos de pagamento: de fornecedores (30 dias), tendo 
ainda as despesas pagas no mês de competência, há necessidade da empresa colocar recursos iniciais para 
financiamento do capital de giro em R$ 230.000(esta é a necessidade de capital de giro), cobrindo a necessidade 
de 50.000 no mês 1 e 180.000 no mês 2. Outras ações poderiam ser tomadas como avaliar a redução nos prazos 
médios de recebimento, dilatação de prazos de fornecedores e diminuição de prazos de estoques. 
OBS: Neste exemplo a depreciação não foi considerada e por isso o valor do lucro é exatamente o valor gerado 
pelo caixa da empresa. Optou-se por esse artifício para destacar os problemas gerados quando a necessidade de 
capital de giro é ignorada nas análises financeiras. Atento a todos que a depreciação deve ser utilizada sempre que 
se perceber a desvalorização dos bens da empresa com o passar do tempo, o que simplesmente diminuiria o lucro 
sem afetar o caixa da empresa.  
Neste exemplo buscou-se também chamar a atenção para a importância da análise de caixa(regime de caixa) 
juntamente com a econômica(regime de competência). Se a empresa não obtiver recursos (230.000 
especificamente) ela não continuará suas atividade, pois não terá recursos para pagar seus compromissos e isso 
fatalmente fará com que os fornecedores não vendam mais, sem mercadoria ou matéria-prima, a empresa 
consequentemente não terá o que vender. Em resumo esse é o comum exemplo de empresa LUCRATIVA que 
pode falir por falta de CAIXA. 



Utilizando os mesmos dados e informações do exercício anterior, pede-se: apurar a Necessidade de Capital de Giro 
para uma evolução no volume de vendas de 15% e 25%. Considere que as despesas são fixas dentro desse 
intervalo de vendas e que o percentual de IR é de 33% do lucro. 
Solução:    

   

Incremento Vendas
Rubrica 15% 25%
Venda Mensal 230.000 250.000
Compras 60% 138.000 150.000
Despesas (*) 50.000 50.000
Lucro Antes Imp.Renda 42.000 50.000
Imposto Renda 33% 13.860 16.500
Lucro Liquido 28.140 33.500
(*) fixas= mantidas  

Com aumento de 15% nas vendas 

Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 total
1.Vendas 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.150.000
2.Compras = CMV 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 690.000
3.Despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Lucro Antes Imp.Renda 42.000 42.000 42.000 42.000 42.000 210.000
5.Imposto de Renda 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860 69.300
6.Lucro Liquido 28.140 28.140 28.140 28.140 28.140 140.700

PREVISÃO DE TESOURARIA
Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 total

1.Entradas por recebimento de vendas 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.150.000
2.Saídas por pagamento de compras 138.000 138.000 138.000 138.000 138.000 690.000
3.Saídas por pagamento de despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Saídas por pagamento de Imp.Renda 13.860 13.860 13.860 13.860 13.860 69.300
5.total das entradas de dinheiro 0 0 230.000 230.000 230.000 230.000 230.000 1.150.000
6.total das saídas de dinheiro 50.000 201.860 201.860 201.860 201.860 151.860 1.009.300
7.Entradas menos saídas no mês -50.000 -201.860 28.140 28.140 28.140 78.140 230.000 140.700
8.Entradas menos saídas acumulado -50.000 -251.860 -223.720 -195.580 -167.440 -89.300 140.700

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 
Com aumento de 25% nas vendas 

Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 total
1.Vendas 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000
2.Compras = CMV 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000
3.Despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Lucro Antes Imp.Renda 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
5.Imposto de Renda 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 82.500
6.Lucro Liquido 33.500 33.500 33.500 33.500 33.500 167.500

PREVISÃO DE TESOURARIA
Rubrica mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 total

1.Entradas por recebimento de vendas 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000
2.Saídas por pagamento de compras 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 750.000
3.Saídas por pagamento de despesas 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000
4.Saídas por pagamento de Imp.Renda 16.500 16.500 16.500 16.500 16.500 82.500
5.total das entradas de dinheiro 0 0 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000
6.total das saídas de dinheiro 50.000 216.500 216.500 216.500 216.500 166.500 1.082.500
7.Entradas menos saídas no mês -50.000 -216.500 33.500 33.500 33.500 83.500 250.000 167.500
8.Entradas menos saídas acumulado -50.000 -266.500 -233.000 -199.500 -166.000 -82.500 167.500

DRE-DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

 
 
Comentários da resposta: 
Considerando que a empresa tenha incrementos em suas vendas, neste caso ela necessitará de mais capital para 
financiar suas atividades, ou seja, maior será a necessidade de capital de giro. Para um aumento de vendas de 15% 
a necessidade será de R$251.860 e para aumento de vendas de 25% a necessidade será de R$ 266.500. 
 



 
Ainda no exercício anterior verifique se haverá aum ento de valor para a empresa (Lucro) caso ela aumen te 
suas vendas em 15% e 25%. Considere que para captar   recursos junto a uma determinada instituição 
financeira a empresa terá que pagar juros de 2,5% a o mês. O juro incidirá sobre a necessidade de capit al de 
giro. 

 Normal Aumento de 15% nas 
vendas 

Aumento de 25% 
nas vendas 

Venda 200.000,00 230.000,00 250.000,00 

CMV 60% 120.000,00 138.000,00 150.000,00 

Despesas 50.000,00 50.000,00 50.000,00 

Lucro Antes do IR 30.000,00 42.000,00 50.000,00 

IR 33% 10.000,00 13.860,00 16.500,00 

Lucro Operacional (LDIRAJ) R$ 20.000,00 28.140,00 33.500,00 

Necessidade de Capital de Giro 230.000,00 251.860,00 266.500,00 

Custo de capital de terceiros (Ki = 2,5% ao mês) 5.750,00 6.296,50 6.662,50 

Lucro Líquido R$ 14.250,00 21.843,50 26.837,50 

Comentários da resposta: 
Nas três situações a empresa ainda apresentará lucros mesmo após o pagamento dos juros para financiar a 
necessidade de capital de giro. 
 
Com base nos 3 cenários (normal, com aumento de 15%  e com aumento de 25% na vendas), a empresa 
conseguiria arcar com prestações mensais para pagar  os financiamentos de capital de giro? Considere qu e 
foi acordado com o banco o sistema price em 24 veze s e carência de 3 meses para o principal, ou seja, nos 
três primeiros meses a empresa paga apenas os juros  da dívida e somente a partir do 4° mês a dívida 
começa a ser amortizada. 
 

 Normal Aumento de 15% nas 
vendas 

Aumento de 25% nas 
vendas 

VP (NCG) 230.000,00 251.860,00 266.500,00 

Prestação 12.859,95 14.082,20 14.900,77 

 
 
Considerando a situação Normal, calcule o Custo Méd io Ponderado de Capital após o financiamento do 
capital de giro. 
 
Comentários da resposta: 
Antes de financiar o capital de giro a empresa não tinha dívidas, ou seja, o valor em Ativos Totais (R$1.000,00) era 
todo dos sócios/proprietários. Sendo assim a empresa tinha que remunerar apenas o Capital Próprio. Considerando 
que os sócios e administradores da empresa chagaram a um acordo de que a empresa deveria pagar 1,5% ao mês 
de remuneração sobre o Capital Próprio, podemos considerar que este era o custo de capital da empresa, ou seja, 
ela deve pagar por mês R$15.000,00 (1,5% x R$1.000.000,00) aos sócios para remunerar seu capital aplicado na 
empresa. Podemos então nos perguntar: qual é o custo de capital para a empresa? Se ela não tem dividas com 
terceiros, sobra apenas o custo de capital próprio, ou seja, o custo de capital da empresa é o próprio custo de 
capital próprio (Ke) que é de 1,5%. 
É importante ressaltar que não existe regra na remuneração do capital próprio. Isso deve ser acordado entre os 
administradores da empresa e seus proprietários/acionistas analisando as necessidades e riscos da empresa com 
as expectativas dos investidores. Na legislação tributária existem limites para essa remuneração uma vez que 
podem ser utilizadas para reduzir o lucro e por conseqüência reduzir o imposto de renda e contribuição social sobre 
o lucro(para empresas optantes do Lucro Real). 
 É justo que quem aplicou dinheiro na empresa receba por isso. Os juros sobre capital próprio não devem ser 
confundidos com os dividendos da empresa, uma vez que os dividendos são considerados como “parte dos lucros 
que são distribuídos aos acionistas”. 
Voltando ao exercício, a empresa fará um financiamento para capital de giro e isso terá o custo (ou juros) de 2,5% 
ao mês, sendo considerado este o custo de capital de terceiros (Ki).  
Mas e agora, se a empresa paga juros aos proprietários de 1,5% ao mês e para terceiros paga 2,5% ao mês, qual é 
seu custo de capital? 
Poderíamos pensar em fazer uma média simples com o 1,5% e o 2,5%, ou seja, (1,5+2,5 dividido por 2) = 2% ao 
mês. Mas isso significaria que a empresa paga em média 2% ao mês sobre o capital nela aplicado. Porém, existem 
R$1.000.000,00 que são remunerados a 1,5% e R$230.000,00 que são remunerados a 2,5%, ou seja, a maior parte 
do capital é remunerada ao menor juros e uma pequena parte ao maior, então a média simples não é a correta. Por 
isso utilizamos a média “ponderada” e daí vem o no Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC).  



Se a empresa tem R$ 1.230.000,00 de capital, significa que R$1.000.000,00 representa 81,3% do capital e 
R$230.000,00 representa 18,7%. 
Agora podemos fazer a média ponderada: 
81,3% de 1,5% + 18,7% de 2,5 
Assim temos um Custo Médio Ponderado de Capital de 1,69% ao mês. 
 
 
Considerando o Cenário “Normal”, durante o período de pagamento das prestações do financiamento 
pergunta-se: a empresa teria condições de distribui r 25% de seus lucros a seus proprietários/acionista s? 
 
Comentários da resposta: 
Uma vez que no cenário normal a empresa gera um lucro mensal de R$20.000,00 e que a empresa pretende adotar 
como política de dividendos o percentual de 25% dos lucros, isso corresponde ao montante de R$5.000,00. Como 
nesta empresa a geração de caixa também é de R$20.000,00 mensais, esse valor seria suficiente para pagar os 
dividendos e também a parcela do financiamento no valor de R$12.859,95. Em resumo a empresa teria 
desembolsos da ordem de R$17.859,95 (parcela+dividendos) e geração de caixa de R$20.000,00, estimando-se 
assim uma sobra de R$2.140,05. 
 
 
Considerando ainda os mesmos exercícios, apresente as ações que você poderia adotar para equilibrar a 
situação financeira da empresa considerando que no momento NÃO estão disponíveis linhas de crédito 
para capital de giro. Neste caso voce deverá tentar  ajustar o Ciclo Financeiro da empresa. 
 

 Mês1 Mês2 Mês3 Mês4 Mês5 

1 - Entrada por recebimento de vendas  125.000   250.000   250.000   250.000   250.000  

2 - Saídas por pagamento de compras    150.000   150.000   150.000   150.000  

3 - Saídas por pagamento de despesas  50.000  50.000  50.000  50.000  50.000 

4 - Saídas por pagamento de IR    16.500   16.500   16.500   16.500  

5 - Total das entradas de dinheiro  125.000   250.000   250.000   250.000   250.000  

6 - Total das saídas de dinheiro  50.000   216.500   216.500   216.500   216.500  

7 - Entradas menos saídas no mês  75.000   33.500   33.500   33.500   33.500  

8 - Entradas menos saídas acumulado  75.000   108.500   142.000   175.500   209.000  

 
Comentários da resposta: 
Inicialmente, efetuar uma integralização de capital objetivando eliminar o “pico” deficitário da situação financeira. Por 
outro lado, tentar efetuar uma redução no ciclo operacional e financeiro, atuando sobre os prazos médios de 
recebimento (diminuindo), prazos médios de estoques (diminuindo) e prazos médios de pagamento (aumentando). 
Neste exemplo da tabela acima, os gestores tentariam trabalhar com 50% de vendas a vista e o restante em 30 
dias. Este ajuste faria com que a empresa não necessite de capital de giro. Porém, é importante pensar em cada 
organização, em cada mercado, pois muitas vezes o cliente já tem hábitos de compra adquiridos com concorrentes 
e essa variável pode impactar no volume de vendas e também no preço. No volume, pois a vista muitas pessoas 
podem não se motivar a comprar, pois podem preferir as condições do concorrente. No caso do preço, normalmente 
os consumidores “exigem” um desconto em negociações a vista e isso pode fazer com que o preço de venda seja 
menor. Existiria ainda uma possível negociação com fornecedores para dilatação do prazo de pagamento. Não 
existem regras, cada empresa deve ser analisada, pois existem clientes(com diferentes sensibilidades a preço e 
condições), fornecedores(com poder de negociação diferenciado), mercado(concorrencial ou concentrado), e em 
uma eventual necessidade de financiamento para capital de giro, deve-se verificar juros e condições de pagamento 
e diversas outras variáveis para tomar a decisão. É exatamente por não existirem regras que a função do analista 
financeiro é tão importante, pois ele auxiliará  a empresa a identificar as alternativas, mensurar os riscos e buscar o 
retorno que ajude a empresa a alcançar seus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Mais um exemplo... 
No exemplo abaixo, foram incorporadas variáveis mais condizentes com o ambiente real das empresas, sendo 
destaque: 

• Existem vendas com prazos diferentes de recebimento(a vista e com 60 dias); 
• A depreciação é introduzida como redutora do lucro para pagamento do imposto de renda, mas não como 

saída de caixa; 
 
Dados levantados em uma empresa 
 - Vendas mensais de R$ 400.000; 
 - Compras de 65% das vendas mensais (considera-se que a empresa mantém seus estoques no mesmo nível, ou seja, compras 
equivalem ao CMV); 
 - Despesas de Pessoal, de funcionamento e gerais totalizam R$ 90.000 mensais; 
 - Depreciações mensais no valor de R$ 10.000,00; 
 - Imposto de renda sobre o lucro equivale a 33,33% do lucro. 
 
Ciclo Financeiro 
 - 80 % das Vendas são recebidas com 60 dias (Mês 3) em relação ao mês de competência 
 - 20 % das Vendas são recebidas a vista (Mês 1). 
 - Compras são pagas com 30 dias (Mês 2) em relação ao mês de competência. 
 - Despesas (incluindo impostos de renda) são pagas com 30 dias (Mês 2). 
 
Questão 1   - A partir dos dados apresentados, elabore a o Orçamento do Demonstrativo de Resultado. Considere que as 
compras e Custo das Mercadorias Vendidas correspondem ao mesmo  montante. 
 

Orçamento do DRE  Mês1   Mês2   Mês3   Mês4   Mês5  
Faturamento          400.000,00              400.000,00            400.000,00            400.000,00             400.000,00  

(-)CMV          260.000,00              260.000,00            260.000,00            260.000,00             260.000,00  

(-)Despesas             90.000,00                90.000,00              90.000,00              90.000,00               90.000,00  

(-)Depreciações             10.000,00                10.000,00              10.000,00              10.000,00               10.000,00  

(=)Lucro antes imposto             40.000,00                40.000,00              40.000,00              40.000,00               40.000,00  

(-)IRPJ             13.600,00                13.600,00              13.600,00              13.600,00               13.600,00  

(=)Lucro líquido             26.400,00                26.400,00              26.400,00              26.400,00               26.400,00  

(+)Depreciação             10.000,00                10.000,00              10.000,00              10.000,00               10.000,00  

(=)Geração de Caixa             36.400,00                36.400,00              36.400,00              36.400,00               36.400,00  

 
Questão 2  – Elabore a Previsão de Tesouraria para 5 meses para o mesmo nível de atividades. 
Considere que as vendas e compras são realizadas durante todo o mês linearmente. 
 
Orçamento de 
Caixa  Mês1   Mês2   Mês3   Mês4   Mês5  
Entrada a vista 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00 

Entrada a prazo   320.000,00 320.000,00 320.000,00 

Total de Entradas 80.000,00 80.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 

Compras  260.000,00 260.000,00 260.000,00 260.000,00 

Despesas  90.000,00 90.000,00 90.000,00 90.000,00 

Imposto de Renda  13.600,00 13.600,00 13.600,00 13.600,00 

Total de Saídas  363.600,00 363.600,00 363.600,00 363.600,00 

Saldo do Mês 80.000,00 -  283.600,00 36.400,00 36.400,00 36.400,00 

Saldo Acumulado 80.000,00 -  203.600,00 -   167.200,00 -   130.800,00 -   94.400,00 

 
 
Questão 3  – Responda: Qual é a necessidade inicial de Caixa (Necessidade de Capital de Giro) para que a empresa não tenha 
déficit de Caixa? 
 
A necessidade de Capital de giro da empresa acima é de R$203.600. Com esse valor ela poderá arcar com os 
pagamentos do primeiro e segundo mês. A partir do terceiro mês a empresa já terá geração de caixa suficiente 
para cumprir suas obrigações. 


