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Apresentação Rede e-Tec Brasil
Prezado(a) estudante,
Bem-vindo (a) à Rede e-Tec Brasil!
Você faz parte de uma rede nacional de ensino que, por sua vez, constitui uma das ações do
Pronatec - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Pronatec, instituído
pela Lei nº 12.513/2011, tem como objetivo principal expandir, interiorizar e democratizar
a oferta de cursos de Educação Profissional e Tecnológica (EPT) para a população brasileira
propiciando caminho de acesso mais rápido ao emprego.
É neste âmbito que as ações da Rede e-Tec Brasil promovem a parceria entre a Secretaria de
Educação Profissional e Tecnológica (Setec) e as instâncias promotoras de ensino técnico,
como os institutos federais, as secretarias de educação dos estados, as universidades, as escolas e colégios tecnológicos e o Sistema S.
A educação a distância no nosso país, de dimensões continentais e grande diversidade regional e cultural, longe de distanciar, aproxima as pessoas ao garantir acesso à educação
de qualidade e ao promover o fortalecimento da formação de jovens moradores de regiões
distantes, geograficamente ou economicamente, dos grandes centros.
A Rede e-Tec Brasil leva diversos cursos técnicos a todas as regiões do país, incentivando os
estudantes a concluir o ensino médio e a realizar uma formação e atualização contínuas. Os
cursos são ofertados pelas instituições de educação profissional e o atendimento ao estudante é realizado tanto nas sedes das instituições quanto em suas unidades remotas, os polos.
Os parceiros da Rede e-Tec Brasil acreditam em uma educação profissional qualificada – integradora do ensino médio e da educação técnica – capaz de promover o cidadão com capacidades para produzir, mas também com autonomia diante das diferentes dimensões da
realidade: cultural, social, familiar, esportiva, política e ética.
Nós acreditamos em você!
Desejamos sucesso na sua formação profissional!
									Ministério da Educação
Maio de 2015
Nosso contato
etecbrasil@mec.gov.br
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Indicação de ícones
Os ícones são elementos gráficos utilizados para ampliar as formas de
linguagem e facilitar a organização e a leitura hipertextual.
Atenção: indica pontos de maior relevância no texto.

Saiba mais: oferece novas informações que enriquecem o
assunto ou “curiosidades” e notícias recentes relacionadas ao
tema estudado.
Glossário: indica a definição de um termo, palavra ou expressão
utilizada no texto.
Mídias integradas: remete o tema para outras fontes: livros,
filmes, músicas, sites, programas de TV.
Atividades de aprendizagem: apresenta atividades em
diferentes níveis de aprendizagem para que o estudante possa
realizá-las e conferir o seu domínio do tema estudado.
Reflita: momento de uma pausa na leitura para refletir/escrever
sobre pontos importantes e/ou questionamentos.
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Palavra do Professor-autor
Prezado/a estudante:
O conteúdo do presente caderno tem o objetivo de aumentar seus conhecimentos dentro do curso de Finanças. Estarão à sua disposição um ambiente
virtual e um professor tutor e, portanto, você não estará sozinho em sua
“caminhada” dentro da disciplina. Ao final de cada aula, note que estarão
propostas atividades de aprendizagem. Procure desenvolvê-las com dedicação e atenção, pois elas servirão como um complemento fundamental para
o entendimento da matéria. O caderno conta, ainda, com um Guia de Soluções onde são apresentadas as respostas sugeridas de todos os exercícios
propostos, mas lembre-se de consultá-lo somente após a execução da tarefa.
Aproveite esta chance de acumular informações e consolidar seu desenvolvimento dentro do curso. Todo contato com o conhecimento é uma oportunidade. Bom trabalho!
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Apresentação da Disciplina
Gerenciar negócios empresariais no país se tornou uma tarefa difícil. O processo de globalização aumentou ainda mais a já acirrada concorrência, a carga tributária continua pesada e a economia, muito embora estabilizada, fica
sempre sujeita às crises internacionais. Para sobreviver é preciso planejamento. Uma gestão bem feita deixou de ser um sinal apenas de sucesso, mas
passou a ser um requisito de sobrevivência. Assim, o planejamento, que já era
uma atividade importante, passou a ser um item fundamental, sobretudo, no
que diz respeito às finanças. É preciso tratar as finanças de maneira profissional, não havendo mais espaço para uma administração financeira amadora.
A tarefa não é fácil, porém existem instrumentais de planejamento financeiro
que podem ser utilizados para o aprimoramento da gestão das empresas.
Este instrumental de planejamento financeiro é o assunto deste caderno.
O planejamento financeiro das empresas é um dos alicerces do curso de Finanças. Portanto, fique atento ao conteúdo da disciplina, pois falaremos de
orçamento, fluxo de caixa, capital de giro, dentre outros assuntos, todos eles
fundamentais para um estudante de Finanças.
O assunto é envolvente! Bons estudos!

9

Rede e-Tec Brasil

Sumário
Aula 1. A decisão de investimento
1.1 O investimento das empresas

13
13

1.2 A administração financeira

16

1.3 O planejamento financeiro

19

Aula 2. A decisão de financiamento
2.1 Capital de giro e capital fixo

23
23

2.2 Fontes internas e externas de financiamento

26

2.3 Financiamento de curto e longo prazo

27

Aula 3. Planejamento empresarial
3.1 O tempo e o planejamento econômico-financeiro

35
35

3.2 O conceito e a elaboração de orçamentos

37

3.3 O planejamento econômico de curto prazo

40

3.4 Planejamento econômico de longo prazo

46

Aula 4. Fluxo de caixa
4.1 Elaboração do fluxo de caixa
4.2 Acompanhamento de fluxo de caixa
Aula 5. Controle financeiro
5.1 Ações de controle financeiro
5.2 Instrumentos de controle financeiro

51
51
55
61
61
66

Palavras Finais

74

Guia de Soluções

75

Referências

82

Currículo do Professor-autor

83

11

Rede e-Tec Brasil

Aula 1. A decisão de investimento

Objetivos:
• definir porque as empresas tomam a decisão de realizar investimentos;
• apresentar as funções do administrador financeiro; e
• demonstrar a importância do planejamento financeiro para administração das empresas.
Prezado (a) estudante,
Toda empresa tem como objetivo maior a maximização de seu valor de mercado. Um empresário só realiza um investimento quando tem a expectativa
de obter retorno. A administração das empresas se utiliza dos instrumentos
financeiros para garantir que haja retorno e este seja o máximo possível.
Para atingir este objetivo, um componente importante dentro da administração é o desenvolvimento das ações de planejamento financeiro. Neste nosso
primeiro encontro, falaremos inicialmente sobre a decisão de investimento.
Neste contexto, iremos estabelecer um conceito de administração financeira. E, por fim, iremos inserir nesta definição já estabelecida uma noção
inicial da definição de planejamento financeiro. Nossa primeira aula se inicia
agora. Preparados? Então vamos ao trabalho!

1.1

O investimento das empresas

Por que investir? Esta é a primeira pergunta que deve ser feita para um
empresário que possui capital e pretende investir em um negócio qualquer.
Por que um empresário investe? Por acaso você, aluno, já parou para pensar
nesta pergunta? A resposta inicialmente é fácil: o empresário investe para
obter retorno. Ou sofisticando um pouco mais: investe para obter um valor
maior que o investido. Essa tomada de decisão, no entanto, é um pouco
mais complexa e, por isso, vamos tentar entender como ela funciona.
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Como dissemos, ao decidir realizar um investimento, o empresário busca retorno. Mas, para determinar quais ativos são rentáveis ou não, é necessário o
estabelecimento de um ponto de referência. Este ponto é conhecido como
taxa requerida de retorno. Dessa forma, os investidores estabelecem uma
taxa de retorno que esperam de cada investimento. O retorno esperado são
as receitas futuras que os investidores pretendem receber por assumirem o
risco de investir. O investimento só será feito em um novo ativo caso o retorno esperado seja maior que a taxa de retorno estabelecida como ponto de
referência. Groppelli e Nikbakht (2002, p. 160) acreditam que “esse ponto
de referência, a taxa de retorno desejada pela empresa, é denominado custo
de capital. A empresa deve ganhar uma taxa mínima de retorno para cobrir
o custo de geração de fundos para financiar seus títulos e ações.
A meta de uma empresa é procurar obter a maximização da rentabilidade de
seus ativos, ao menor custo possível, ou seja, comprometendo minimamente
suas fontes de financiamento. O custo de capital representa a taxa de retorno
(custo) que a empresa deve pagar aos investidores para convencê-los a correr
o risco de investir seus fundos em títulos e ações emitidos pela empresa.
Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005) acreditam que o retorno esperado dos
investimentos é o principal balizador das decisões. As empresas realizam
investimentos quando têm a expectativa de obter retorno. Os investimentos
podem ser feitos em ativos físicos ou em títulos do mercado. Os ativos fixos,
normalmente os que mais interessam às finanças corporativas, podem ser:
aquisição de máquinas e equipamentos, instalação de novas plantas industriais, lançamento de novos produtos, entrada em novos mercados, dentre
outros.

Figura 1
Fonte: ilustradora

Os retornos esperados podem variar em função de inúmeros fatores, dentre
os quais Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 123) destacam:
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• gerenciamento de projeto;					
• disponibilidade matéria-prima e mão de obra adequada;		
• comportamento do mercado consumidor;			
• variações na legislação do setor; e				
• políticas econômicas.

O impacto desses fatores pode levar ao sucesso ou ao fracasso de um empreendimento. As condições de mercado, a condução da economia por parte do governo ou mesmo fatores internos da estrutura das empresas trazem um ambiente de incerteza e podem representar maior ou menor risco
para quem se decide por fazer um investimento. Podemos perceber que,
no processo de decisão de investimentos, três palavras são de fundamental
importância: risco, incerteza e retorno. Vejamos como Lemes Júnior, Rigo e
Cherobim (2005, p. 123) definem estes três termos:
RISCO: Possibilidade de prejuízo financeiro ou, mais formalmente, a
variabilidade de retorno associado a determinado ativo.		
INCERTEZA: É a situação de dúvida ou insegurança de se obter um
resultado, sem forma de quantificar as possibilidades de ocorrência
das situações positivas ou negativas.				
RETORNO: É o total de ganhos ou de perdas de um proprietário ou
aplicador sobre investimentos realizados. Refere-se a variações de valor
dos ativos e das distribuições de lucros.

A relação que se estabelece entre risco e retorno é muito importante para
os investidores, já que é uma relação proporcional, sendo tanto maior o risco quanto maior o retorno. Natural, portanto, que quem pretende ganhar
mais precise se submeter a um risco maior. A relação pode ser entendida de
maneira mais clara com o gráfico a seguir:
Quadro: Risco e Retorno

Figura 2
Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 125)
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1.2 A administração financeira
Concluímos, de acordo com o item anterior desta aula, que a meta das empresas, ao realizar investimentos, é a obtenção da maior rentabilidade ao
menor custo. Essa é uma maneira de se chegar a um objetivo fim, que é a
ampliação do valor de mercado da empresa. Portanto, o objetivo econômico
das empresas é a maximização de seu valor de mercado. Hoji (2003, p.21)
corrobora esta ideia: “Para a Administração Financeira, o objetivo das empresas é a maximização de seu valor de mercado a longo prazo, pois desta forma será aumentada a riqueza de seus
proprietários [...].” Para atingir este
objetivo, as empresas contam com
os administradores financeiros, que
são os principais responsáveis pelas
atividades de criação de valor, ações
que envolvem decisões estratégicas,
como seleção de alternativas de investimento, decisões de financiamento
de longo prazo, além das operações
Figura 3
de curto prazo (LEMES JÚNIOR, RIGO
Fonte: sxc.hu
e CHEROBIM, 2005).
Todas as empresas possuem por trás delas seus donos e investidores, que são
quem aplica seu capital para o desenvolvimento das atividades da empresa.
Remunerar este capital da forma mais rentável possível é, portanto, o maior
motivador do empresário quando abre seu negócio. Se há outra forma de
remunerar seu capital, seja investindo em outros negócios, seja aplicando no
mercado financeiro, o empresário provavelmente irá optar pelo caminho mais
rentável. A decisão de investir está intimamente ligada à rentabilidade do
negócio. O empresário só vai aplicar seus recursos se tiver a garantia de que
o empreendimento alvo dos investimentos será o que lhe trará maior retorno.
Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005) acreditam que a maximização do lucro,
tida por muito tempo como o principal objetivo das empresas, é um objetivo
impreciso, tendo em vista que ações tomadas para maximizar os lucros atuais
podem diminuir os lucros futuros e vice-versa.
A função da administração financeira é propiciar condições para que o capital
dos investidores seja remunerado da melhor forma possível. Como fazer isso?
Utilizando-se de instrumental financeiro realizando ações de planejamento,
controle, orçamento, previsões, fluxo de caixa, investimentos, financiamen-
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tos, crédito, cobrança, câmbio, operações bancárias e gerenciamento de risco
(LEMES JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2005). Este instrumental serve para o
administrador financeiro criar valor, ou seja, aumentar o valor da empresa,
tendo vista que já definimos que este é o objetivo a ser perseguido. Como
fazê-lo?
De duas maneiras básicas, segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2009): 1. procurando adquirir ativos que produzam mais caixa do que custaram; e 2. vendendo obrigações, ações e outros instrumentos financeiros que produzam
mais caixa do que custaram. Em outras palavras, a empresa deve obter um
retorno maior que o investimento em suas operações ou deve obter rendimentos acima dos investidos no mercado financeiro ou de ações. A empresa
seguirá o caminho que for mais rentável.
Para definir onde aplicar seus recursos, os administradores financeiros dispõem, hoje em dia, de diversas ferramentas para solucionar seus problemas
empresariais. De acordo com Groppelli e Nikbakht (2002, p. 4), “antes dos
anos 70, a ênfase incidia sobre novas formas de atingir eficácia na administração do capital de giro, melhorando os métodos para manutenção de
registros financeiros e de interpretação de balanços patrimoniais e demonstrativos de resultados”. Hoje, no mundo moderno e globalizado, fazer um
detalhado acompanhamento do desempenho das empresas se tornou algo
ainda mais necessário, na verdade, vital para a sobrevivência das empresas.
Evidentemente que a internet e o avanço da tecnologia ampliaram a obtenção de informações e o cruzamento de dados, favorecendo o desenvolvimento de novas ferramentas de administração financeira.
De uma maneira geral, as funções do administrador financeiro são, conforme
Hoji (2003, p. 23): “a) Análise, planejamento e controle financeiro; b) tomadas
de decisões de investimentos; e c) tomadas de decisão de financiamento”. Realizar a análise, planejamento e controle financeiro significa, através de dados
financeiros, monitorar todas as atividades da empresa, definindo o volume de
capital necessário. As decisões de investimentos estão relacionadas à destinação de recursos para aplicação em ativos da empresa, levando-se em consideração a taxa de risco e de retorno dos capitais investidos. As decisões de financiamento objetivam a captação de recursos para financiamento de ativos.
Normalmente, nas grandes empresas, a administração financeira é atribuída a um alto executivo, normalmente um vice-presidente ou um diretor de
finanças. Abaixo deste dirigente, encontramos, em um mesmo nível, duas
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funções importantes: o tesoureiro e o controlador. A ilustração a seguir demonstra uma estrutura organizacional hipotética da área financeira:		
										
Quadro: estrutura Organizacional da área Financeira

Figura 4
Fonte: Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p.26)

Através do quadro a seguir, podemos verificar com mais precisão quais são
as funções da Tesouraria e da Controladoria:
Quadro: Funções da Tesouraria e Controladoria
Tesouraria

Controladoria

- Administração de caixa
- Administração de crédito e cobrança
- Administração de risco
- Administração de Câmbio
- Decisão de financiamento
- Decisão de investimento
- Planejamento e controle financeiro
- Proteção de ativos
- Relação de acionistas e investidores
- Relação com bancos

- Administração de custos e preços
- Auditoria interna
- Contabilidade
- Orçamento
- Patrimônio
- Planejamento tributário
- Relatórios gerenciais
- Desenvolvimento e acompanhamento de
sistemas de informação financeira

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 5)
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O administrador financeiro é o um “tomador” de decisões. Ele precisa analisar as condições de sua empresa, as circunstâncias do mercado e optar pelo
caminho a ser seguido. Cabe a ele a melhor alocação possível dos recursos
da empresa e a procura pelas melhores e mais baratas fontes de financiamento. Também está dentro de suas funções a busca pela combinação de
ativos disponíveis, que resultará no mais alto retorno com o menor risco dentro dos limites das mudanças esperadas no cenário econômico. É necessário,
portanto, que o administrador fique atento aos fatores micro e macroeconômicos que atuam sobre a economia na qual estão inseridos. A observação
das condições microeconômicas garante ao administrador financeiro a percepção das alterações nas condições de demanda, de oferta e de preços no
desempenho de seu negócio. De acordo com Groppelli e Nikbakht (2002),
a venda de produtos com lucro depende muito da habilidade de os administradores analisarem e interpretarem as condições de oferta e demanda.
Ainda com relação aos fatores macroeconômicos, é de fundamental importância a observação por parte dos administradores financeiros das mudanças
nas condições econômicas, tais como aumento ou declínio na atividade comercial ou as alterações na legislação tributária. Faz-se necessária, também,
a observação das condições de inflação, taxas de crescimento econômico
do PIB, taxas de câmbio, taxas de juros e todas as informações que possam
traçar um cenário econômico com vistas orientar a empresa em sua atuação.

Saiba de maneira resumida
como a Administração Financeira
facilita a tomada de decisões,
acessando o link no site do
Sebrae: http://www.sebraemais.
com.br/noticias-midia/
administracao-financeira-facilitaa-tomada-de-decisoes.

1.3 O planejamento financeiro
Pudemos observar que, dentro da estrutura da administração financeira,
existe a figura do tesoureiro, que, entre outras funções, é o responsável pelo
planejamento financeiro. O planejamento financeiro faz parte da administração financeira. Se a administração é
a maneira como o empresário vai gerir
seu negócio, o planejamento é o meio
pelo qual as metas definidas pelo gestor serão alcançadas. Trata-se de uma
previsão de futuro, do que se pretende
para a empresa no tempo que ainda há
de vir. É no planejamento financeiro
que se definem os objetivos da empresa
e toda a estrutura financeira necessária para o atingimento desses objetivos.
Figura 5
Fonte: sxc.hu
Nas palavras de Ross, Westerfield e Ja-
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ffe (2009, p. 589), “o planejamento financeiro estabelece o método pelo
qual as metas financeiras devem ser atingidas”. É o “caminho das pedras”
das finanças da empresa. Para Groppelli e Nikbakht (2002, p.319), “planejamento financeiro é o processo por meio do qual se calcula quanto de
financiamento é necessário para se dar continuidade às operações de uma
companhia e se decide quando e como a necessidade de fundos será financiada”.
O planejamento financeiro envolve sempre um conjunto de premissas, nas
quais são avaliadas as condições e o cenário em que a empresa atua. Assim,
normalmente, são traçados três cenários: 1. Pior cenário: onde são feitas as
piores suposições a respeito da economia e do desempenho da empresa;
2. Cenário normal: suposições mais prováveis a respeito do desempenho
da empresa e das condições de mercado; 3. Melhor cenário: desenho das
hipóteses mais otimistas da atuação da empresa, normalmente, projetando
expansão e lançamento de novos produtos (ROSS, WESTERFIELD E JAFFE,
2009). Para trabalhar com estes cenários, é preciso planejar.
A base de um planejamento bem feito são os orçamentos. Portanto, os ingredientes para o desenvolvimento de um modelo de planejamento financeiro envolvem o desenvolvimento de orçamentos, sobretudo, nas áreas de
vendas, produção e custos.

Resumo
Por que investir? Esta é a primeira pergunta que deve ser feita para um
empresário que possui capital e pretende investir em um negócio qualquer.
Por que um empresário investe? Ao decidir realizar um investimento o empresário busca retorno. Mas, para determinar quais ativos são rentáveis ou
não, é necessário o estabelecimento de um ponto de referência. Este ponto
é conhecido como taxa requerida de retorno. Dessa forma, os investidores
estabelecem uma taxa de retorno que esperam de cada investimento. A
meta de uma empresa é procurar obter a maior rentabilidade possível de
seus ativos, ao menor custo possível, ou seja, comprometendo minimamente
suas fontes de financiamento.
O objetivo econômico das empresas é a maximização de seu valor de mercado. Todas as empresas possuem por trás delas seus donos e investidores, que
são quem aplicam seu capital para o desenvolvimento das atividades da empresa. Remunerar este capital da forma mais rentável possível é, portanto, o
maior motivador do empresário quando abre seu negócio. Se há outra forma
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de remunerar seu capital, seja investindo em outros negócios, seja aplicando
no mercado financeiro, o empresário provavelmente irá optar pelo caminho
mais rentável. A decisão de investir este intimamente ligada à rentabilidade
do negócio. A função da administração financeira é propiciar condições para
que o capital dos investidores seja remunerado da melhor forma possível.
Como fazer isso? Utilizando-se de instrumental financeiro e realizando ações
de planejamento, controle, orçamento, previsões, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos, crédito, cobrança, câmbio, operações bancárias e gerenciamento de risco. Este instrumental serve para o administrador financeiro
criar valor, ou seja, aumentar o valor da empresa, tendo vista que já definimos
que este é o objetivo a ser perseguido. A empresa deve obter um retorno
maior que o investimento nas suas operações ou deve obter rendimentos
acima dos investidos no mercado financeiro ou de ações. A empresa fará o
que for mais rentável. Normalmente, nas grandes empresas, a administração
financeira é atribuída a um alto executivo, normalmente um vice-presidente
ou um diretor de finanças. Abaixo deste dirigente, encontramos em um mesmo nível duas funções importantes: o tesoureiro e o controlador.
O tesoureiro é o responsável pelo planejamento financeiro. O planejamento financeiro faz parte da administração financeira. Se a administração é a
maneira como o empresário vai gerir seu negócio, o planejamento é o meio
pelo qual as metas definidas pelo gestor serão alcançadas. Trata-se de uma
previsão de futuro, do que se pretende para a empresa no tempo que ainda há de vir. É no planejamento financeiro que se definem os objetivos da
empresa e toda a estrutura financeira necessária para o atingimento destes
objetivos. O planejamento financeiro envolve sempre um conjunto de premissas, nas quais são avaliadas as condições e o cenário em que a empresa
atua. Os ingredientes para o desenvolvimento de um modelo de planejamento financeiro envolvem o desenvolvimento de orçamentos nas áreas de
vendas, produção, custos, dentre outros.

Atividade de Aprendizagem
1. Quais fatores levam os empresários a tomarem a decisão de realizar um
investimento. Comente sobre o assunto.
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2. Fale sobre as funções do administrador financeiro e sobre a importância
do planejamento financeiro para as empresas.

Caro (a) estudante,
Esta foi nossa primeira aula. Aqui introduzimos assuntos que servirão como
base para o entendimento de todo o curso. Revise este conteúdo e não
deixe de resolver as questões de aprendizagem como complemento de seu
trabalho. Estamos apenas começando! Preparados para continuar?
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Aula 2. A decisão de financiamento
Objetivos:
• explicar o conceito de capital de giro e o motivo pelo qual as
empresas precisam desse tipo de recurso;
• analisar a diferença entre financiamento interno e externo;
• apresentar quais as fontes de financiamento de curto e longo
prazo; e
• demonstrar a estrutura de capital.

Prezado (a) Estudante:
Todas as empresas necessitam de capital para seu funcionamento. A forma
de captação destes recursos é o que indica como a empresa financiará suas
ações. Na presente aula iremos nos aprofundar mais neste assunto, procurando entender o que representa financiamento de curto e longo prazo,
qual o significado de capital de giro e capital fixo, e ainda onde as empresas
podem buscar os recursos para financiar suas ações. A forma de financiamento faz parte do processo de planejamento financeiro das empresas e,
portanto, é assunto fundamental para um entendimento global do tema de
nosso caderno. Preparados para acumular mais conhecimento? Mais uma
aula se inicia agora!

2.1 Capital de giro e capital fixo
Toda empresa precisa de capital. O capital é o “combustível” das empresas,
é o que lhes propicia a condição de atuar nos mercados. Sem capital, não há
empresa. Capital é o total de recursos próprios ou de terceiros, que financiam as necessidades da empresa, podendo ser dividido entre capital de giro
ou circulante e capital fixo ou permanente.
O capital de giro representa aquele que a empresa necessita para o pagamen-
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to das despesas rotineiras do dia a dia,
é o capital disponível para a condução normal dos negócios da empresa.
O capital de giro é aquele utilizado
dentro um mesmo ciclo operacional
da empresa que vai desde a aquisição
de matéria-prima até a venda e o recebimento dos produtos vendidos. O
quadro abaixo nos mostra uma representação do ciclo operacional.

Figura 6
Fonte: Marcos Santos/ USP imagens

Quadro – Ciclo Operacional da Empresa

Figura 7
Fonte: Hoji (2003, p. 26) adaptado pelo autor

De acordo com Hoji (2003), o estudo do conceito do capital de giro é importante para a administração financeira porque a empresa precisa recuperar
todos os custos e despesas incorridos durante o ciclo operacional a fim de
obter o lucro desejado.
Visto sob a ótica contábil, o capital de giro equivale ao ativo circulante que
é onde estão os bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no
curto prazo. Na tentativa de avançar mais na definição de um conceito, percebemos que a circulação do capital de giro não fica apenas restrita ao ativo
circulante. Ela circula também pelas contas do passivo circulante. Natural,
pois a rotina da empresa não para, de modo que, além do recebimento de
bens e direitos, existem também o pagamento de obrigações. Como o passivo circulante representa as obrigações (contas a pagar, dívidas com fornecedores, impostos a recolher) que normalmente são pagas dentro de um ano,
é possível concluir que o capital de giro envolve recebimentos e pagamentos. Aprofundando o conceito, temos a definição de capital de giro líquido
conforme Hoji (2003, p. 111), par quem “a diferença entre o ativo corrente
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(ativo circulante) e o passivo corrente (passivo circulante) é o capital circulante líquido (CCL), ou capital de giro líquido (CGL)”. Ross, Westerfield e Jaffe
(2009, p.42 e 43) concordam com esta conceituação e vão além: “O capital
de giro líquido é positivo quando o ativo circulante é maior do que o passivo circulante. Isso significa que o dinheiro que se tornará disponível nos 12
meses seguintes será superior ao dinheiro que deverá ser desembolsado”.
Abaixo representaremos um modelo de balanço patrimonial de uma empresa qualquer para um melhor entendimento de como funciona o capital de
giro dentro de sua estrutura financeira.
Quadro: Balanço Patrimonial da Empresa – Capital de Giro Líquido

Figura 8
Fonte: Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p. 24)

No quadro que acabamos de demonstrar, fica claro que, no balanço patrimonial das empresas, os ativos estão localizados no lado esquerdo. Entre os
ativos, temos os ativos circulantes (bens e direitos de curto prazo) e os permanentes, divididos entre duráveis tangíveis (prédios) e intangíveis (patentes
e marcas). Do lado direito, temos as dívidas de longo prazo e as de curto
prazo (inferior a um ano) referentes ao passivo circulante. O patrimônio dos
acionistas está também do lado direito. Na parte de cima do modelo, é possí-
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vel perceber o capital de giro líquido como a diferença entre ativo circulante
e passivo circulante. Diante do exposto no quadro fica mais fácil entender
que as finanças devem ser vistas como estudo das três seguintes questões,
segundo Ross, Westerfield e Jaffe (2009): 1. Em quais ativos de longo prazo
a empresa deve investir; 2. Como poderia a empresa levantar recursos para
efetuar os dispêndios de capital necessários para seu crescimento; 3. Como
a empresa deve gerir seu fluxo de caixa de curto prazo associado ao capital
de giro líquido da empresa.

Figura 9
Fonte: ilustradora

Saiba um pouco mais sobre
capital de giro, acessando o
link no site do Sebrae: http://
www.sebrae.com.br/sites/
PortalSebrae/artigos/O-que%C3%A9-e-como-funciona-ocapital-de-giro%3F.

Se o capital de giro é aquele utilizado para pagamento das despesas rotineiras do dia a dia, o capital fixo é aquele que não é consumido dentro um
mesmo ciclo operacional e, portanto, está mais ligado a recursos materiais
de renovação lenta, como imóveis, máquinas e equipamentos. De acordo
com Sandroni (1994, p. 41), capital fixo é o “conjunto dos bens de uma
empresa representados por imóveis, máquinas e equipamentos. É também
chamado de ativo fixo”.

2.2 Fontes internas e externas de 		
financiamento
As empresas necessitam de recursos para o pagamento de despesas operacionais, de dívidas e de impostos para crescer e ampliar suas atividades.
Em outras palavras, as empresas precisam de recursos tanto para sobreviver
quanto para se desenvolver. Nenhuma empresa sobrevive sem uma fonte
estável de financiamento. De uma maneira geral, a política de financiamento
pode ser definida como sendo o conjunto de decisões que tem por objetivo
a obtenção dos capitais necessários ao crescimento e à gestão da empresa.
Os fundos à disposição de uma empresa podem-se originar tanto de fontes
internas como de fontes externas. Os fundos gerados internamente estão
relacionados a recursos por ela gerados, fruto de sua atividade operacional.
O financiamento interno é também chamado de autofinanciamento, pois
corresponde à retenção pelas próprias empresas dos resultados por elas gera-
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dos (os resultados líquidos retidos), acrescidos da dotação anual para amortizações e da variação de provisões. As receitas das empresas costumam ser
uma das principais fontes de financiamento interno, principalmente para as
empresas que estão lucrando com suas operações. As empresas podem-se
utilizar das receitas que excedem as despesas da maneira que acharem melhor. Evidente que certas obrigações, como passivos e dividendos, devem ser
contabilizadas, mas um negócio lucrativo, normalmente, tem receita extra no
final para investir de volta na empresa.
Os autores Groppelli e Nikbakht (2002, p. 163) apontam que “as origens
dos fundos gerados internamente podem ser encontradas nos balanços patrimoniais e nas demonstrações de resultado, que relacionam o montante dos
fundos gerados pela retenção dos lucros e pela depreciação”. A utilização
destes fundos é importante para as empresas reduzirem a necessidade de
financiamento externo. Por serem os fundos internos fontes alternativas de
recursos, eles devem ser vistos como possuidores de um custo de oportunidade, já que sem eles a empresa precisaria emitir novas ações ou títulos, o que
significaria pagar mais dividendos ou juros.
O financiamento externo é obtido através de recursos próprios ou de recursos
de terceiros. No caso de recursos próprios, eles são captados junto aos sócios
atuais da empresa através de um aumento na subscrição e integralização de
capital social, ou através da venda de ações da própria empresa na busca
de novos sócios. No caso de recursos de terceiros, o financiamento é obtido
através de empréstimos. Em uma conceituação mais genérica, o financiamento externo é aquele realizado com recursos a partir de fontes de fora da
empresa. “As fontes externas de fundos aparecem do lado direito do balanço
patrimonial” (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2002, p. 164).

2.3 Financiamento de curto e longo prazo
No decorrer desta aula, vimos que as empresas precisam tanto de capitais
para o pagamento das despesas de curto prazo (despesas do dia a dia), bem
como precisam de financiamentos mais longos para novos investimentos
visando ao crescimento da empresa. Agora, vamos falar das fontes de financiamento de curto e longo prazo, para entendermos quais são elas e como
os empresários podem recorrer a elas quando necessitam de recursos.
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OS FINANCIAMENTOS DE CURTO PRAZO
Os financiamentos de curto prazo servem para cobrir deficiências de fundos
quando as entradas de caixa são insuficientes para cobrir aumentos repentinos de despesas. O objetivo é captar fundos temporariamente em antecipação a futuras entradas de caixa que possibilitarão à empresa recursos para
o pagamento da dívida.
De acordo com Groppelli e Nikbakht (2002, p. 294), as empresas podem
obter empréstimos de curto prazo de duas maneiras: “1. Empenhando-se
na captação de recursos a curto prazo com a emissão de seu próprio título;
2.Captando recursos externamente por meio de intermediários financeiros”.
Os capitais próprios para financiamento externo de curto prazo são aqueles
aportados nas empresas via patrimônio líquido e podem ser fonte de recursos para as empresas pela subscrição e integralização de capital social. A empresa pode buscar, também, em fontes internas de autogeração de recursos
e respectivo investimento, os recursos para financiamento de curto prazo.
Existe a possibilidade de se recorrer a capitais externos de terceiros para o
financiamento de curto prazo, que são representados pelo endividamento
das empresas. Portanto, como pertencem a terceiros, exigem o pagamento
de encargos financeiros que seriam uma espécie de aluguel por sua utilização. As fontes de recursos de curto prazo utilizadas para financiar o capital
de giro das empresas estão divididas em duas categorias: crédito comercial
e crédito bancário.
O crédito comercial é fruto do crédito de fornecedores, de impostos e obrigações sociais ou de outros créditos operacionais. Os créditos de fornecedores
são obtidos pelas empresas através da realização de compras a prazo que
fornecem crédito comercial para financiamento de capital de giro. O mesmo
ocorre com créditos de impostos e obrigações sociais, já que normalmente as
empresas têm prazo para recolher os impostos. Esses prazos constituem crédito sem ônus para as empresas, sendo importante fonte espontânea de cobertura de capital de giro. Outra fonte de créditos comerciais são alguns créditos
operacionais como pagamento de salários, por exemplo, já que a legislação
oferece prazo de cinco dias úteis, após o mês, para pagamento dos salários.
O crédito bancário é também uma fonte de captação para recursos de curto
prazo, que são obtidos através de operações de empréstimo. Segundo Le-

Rede e-Tec Brasil

28

Planejamento Financeiro

mes Júnior, Rigo e Cherobim (2005), as condições contratuais das operações
de crédito bancário englobam: 1. O valor da operação; 2. Os custos da operação; 3. Os encargos tributários; 4. Os prazos da operação; e 5. As garantias
exigidas pelo emprestador.
As principais modalidades de crédito bancário são os descontos de títulos
(operações comuns realizadas pelas empresas junto a bancos comerciais) e
os créditos rotativos (operações facilitatoras e simplificadoras da utilização
de empréstimos junto a bancos).
OS FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO
De acordo com Groppelli e Nikbakth (2002, p. 300 e 301), algumas das razões pelas quais as empresas se comprometem em financiamentos de longo
prazo são as seguintes:
1. Os aumentos esperados nas vendas futuras requerem fundos para
área de marketing e demais funções de apoio para manterem-se competitivas.							
2. Com o crescimento da empresa, suas capacidades operacionais precisam aumentar.						
3. Uma empresa deve continuar a se modernizar e a introduzir equipamentos mais eficientes.					
4. Mudanças na demanda forçam a empresa a abandonar suas instalações obsoletas e a investir numa nova capacidade de produção.
5. O financiamento de longo prazo de projetos de pesquisa e desenvolvimento promove um ciclo de vida sustentável.			
6. No longo prazo, grande parte do capital circulante torna-se permanente e deve ser financiado como tal.

A necessidade de financiamento de longo prazo depende do quanto as empresas pretendem crescer, devendo-se considerar se esses financiamentos
estão ligados a investimentos em novos produtos, à modernização de linhas
de produção ou à busca por novas técnicas de produção, dentre outras opções. A definição de um plano de longo prazo é importante para orientar as
ações da empresa buscando a maximização de sua riqueza. Aqui no Brasil,
alguns fatores têm influenciado as empresas na busca de melhores alternativas de captação de recursos. O primeiro é a globalização que tem trazido
grande impacto nos mercaos locais. Outro fator são as modificações feitas
nos sistemas financeiros internacioais, o que facilitou em muito a transfe-
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rência de recursos entre países, empresas e investidores. Por último, há que
se levar em conta o desenvolvimento da informática e o avaço da internet,
criando novos e sofisticados instrumentos financeiros.
A maioria dos investimentos de longo prazo são feitos pela emissão de ações
e de títulos. Mas, onde as empresas devem buscar os financiamentos de longo prazo? A busca por investimentos de longo prazo precisa ser feita junto
ao Sistema Financeiro Nacional. Na composição deste sistema, estão os bancos (comerciais, de investimentos ou múltiplos), os operadores de mercado
de capitais (bolsas, corretoras, distribuidoras e agentes autônomos de investimento). Destacamos que o Banco do Brasil, o BNDES e a Caixa Econômica
Federal representam bancos especiais do sistema, já que operam tanto no
sistema normativo como no mercado financeiro, captando e concedendo
empréstimos.

Figura 10 - Banco do Brasil, BNDES e Caixa Econômica Federal
Fonte: Portal BB, Empresa Brasil de Comunicação e Agência Caixa de Notícias

No quadro a seguir, demonstramos a estrutura do Sistema Financeiro Nacional
Quadro: Estrutura do Sistema Financeiro Nacional
A. SISTEMA NORMATIVO
• Conselho Monetário Nacional
• Banco Central do Brasil
• Comissão de Valores Mobiliários
• Superintendência de Seguros Privados
• Banco do Brasil
• BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social
• Caixa Econômica Federal
B. SISTEMA DE INTERMEDIAÇÃO
Mercado Financeiro e de Capitais
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MERCADO FINANCEIRO

MERCADO DE CAPITAIS

• Bancos Comerciais
• Bancos Múltiplos
• Caixas Econômicas
• Bancos de Desenvolvimento
• Bancos de Investimento

• Bolsa de Valores
• Bolsa Mercantil e de Futuros
• Sociedades Corretoras
• Sociedades Distribuidoras
• Agentes Autônomos de Investimentos
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INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO BANCÁRIAS

INSTITUIÇÕES NÃO FINANCEIRAS

• Sociedades de Crédito, Financiamentos e Investimentos
• Sociedades de Arrendamento Mercantil
• Cooperativas de Crédito

• Sociedade de Fomento Comercial -factorings
• Seguradoras
• Empresas de Capitalização
• Sociedades de Seguros de Saúde
• Fundos de Pensão
• Administradoras de Cartões
• Consórcios
• Fundos de Investimento

POUPANÇA E EMPRÉSTIMO
• Sociedade de Crédito Imobiliários
• Associações de Poupança e Empréstimos

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p.219)

Falamos das instituições que fornecem financiamento de longo prazo. Veremos no quadro a seguir as cacterírticas e tipos de financiamento de longo
prazo disponíveis.
Quadro: Caracteríticas e Tipos de Financimento de Longo Prazo
Instituições

Tipos de Financiamento

Bancos Comerciais

Raramente concedem financiamentos de longo prazo. Fazem, no
entanto, concessão de crédito rotativo, que pode atender necessidades permanentes de capital de giro.

Bancos de Desenvolvimento

Empréstimos de longo prazo, a custos menores que o do
mercado.

Bancos de Investimento e
Bancos Múltiplos

Lideram ou participam de lançamentos de debêntures e de ações.
Fazem repasses do BNDES, de recursos captados no exterior,
lease-back, financiamentos com recursos próprios.

Financeiras

Empréstimos para compra de equipamentos e máquinas. No Brasil, operam no financiamento de bens duráveis para pessoa fisica.

Arrendamento Mercantil

Operação de leasing de bens de capital, novos, usados, nacionais
ou importados

Factoring

Operação de compras de contas a receber das empresas. No Brasil, operam também negociando cheques pré-datados.

Fundos de Pensão

Compra de debêntures e ações

Fundos de Investimento

Compra de debêntures e ações.

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p.233)

Resumo
Toda empresa precisa de capital. O capital é o “combustível” das empresas,
é o que lhe propicia a condição de atuar nos mercados. Sem capital, não há
empresa. Capital é o total de recursos próprios ou de terceiros, que financiam as necessidades da empresa, podendo ser dividido entre capital de giro
ou circulante e capital fixo ou permanente.
O capital de giro representa aquele que a empresa necessita para o pagamento das despesas rotineiras do dia a dia, é o capital disponível para a con-
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dução normal dos negócios da empresa. O capital de giro é aquele utilizado
dentro um mesmo ciclo operacional da empresa que vai desde a aquisição
de matéria-prima até a venda e o recebimento dos produtos vendidos. Visto
sob a ótica contábil, o capital de giro equivale ao ativo circulante que é onde
estão os bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro no curto
prazo. Na tentativa de avançar mais na definição de um conceito, percebemos que a circulação do capital de giro não fica apenas restrita ao ativo
circulante. Ela circula também pelas contas do passivo circulante. A diferença
entre o ativo corrente (ativo circulante) e o passivo corrente (passivo circulante) é o capital circulante líquido (CCL), ou capital de giro líquido (CGL).
As finanças devem ser vistas como estudo das três seguintes questões: 1.
Em quais ativos de longo prazo a empresa deve investir; 2. Como poderia a
empresa levantar recursos para efetuar os dispêndios de capital necessários
para seu crescimento; 3. Como a empresa deve gerir seu fluxo de caixa de
curto prazo associado ao capital de giro líquido da empresa.
Se o capital de giro é aquele utilizado para pagamento das despesas rotineiras do dia a dia, o capital fixo é aquele que não é consumido dentro um
mesmo ciclo operacional estando, portanto, mais ligado a recursos materiais
de renovação lenta como imóveis, máquinas e equipamentos. Capital fixo é
o conjunto dos bens de uma empresa representados por imóveis, máquinas
e equipamentos. É também chamado de ativo fixo.
Os fundos à disposição de uma empresa podem-se originar tanto de fontes
internas como de fontes externas. Os fundos gerados internamente estão relacionados a recursos por ela gerados, fruto de sua atividade operacional. O
financiamento interno é também chamado de autofinanciamento, pois corresponde à retenção pelas próprias empresas dos resultados por elas gerados
(os resultados líquidos retidos), acrescidos da dotação anual para amortizações e da variação de provisões. As receitas das empresas costumam ser
uma das principais fontes de financiamento interno, principlamente para as
mepresas que estão lucrando com suas operações.
O financiamento externo é obtido através de recursos próprios ou de recursos de terceiros. No caso de recursos próprios, eles são captados junto aos
sócios atuais da empresa através de um aumento na subscrição e integralização de capital social, ou através da venda de ações da própria empresa
na busca de novos sócios. No caso de recursos de terceiros, o financiamento
é obtido através de empréstimos. Em uma conceituação mais genérica, o
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financiamento externo é àquele realizado com recursos a partir de fontes de
fora da empresa. As fontes externas de fundos aparecem do lado direito do
balanço patrimonial.
Os financiamentos de curto prazo servem para cobrir deficiências de fundos
quando as entradas de caixa são insuficientes para cobrir aumentos repentinos de despesas. O objetivo é captar fundos temporariamente em antecipação a futuras entradas de caixa que possibilitarão à empresa recursos para o
pagamento da dívida. A utilização de capitais próprios para financiamento
de curto prazo são aqueles aportados nas empresas via patrimônio líquido e
podem ser fonte de recursos para as empresas pela subscrição e integralização de capital social. A empresa pode buscar, também, em fontes internas
de autogeração de recursos e respectivo investimento, os recursos para financiamento de curto prazo.
Existe a possibilidade de se recorrer a capitais externos de terceiros para o
financiamento de curto prazo, que são representados pelo endividamento
das empresas. Portanto, como pertencem a terceiros, exigem o pagamento
de encargos financeiros que seriam uma espécie de aluguel por sua utilização. As fontes de recursos de curto prazo utilizadas para financiar o capital
de giro das empresas estão divididas em duas categorias: crédito comercial
e crédito bancário.
A necessidade de financiamento de longo prazo depende do quanto as empresas pretendem crescer, devendo-se considerar se esses financiamentos estão ligados a investimentos em novos produtos, à modernização de linhas de
produção ou à busca por novas técnicas de produção, dentre outras opções.
A maioria dos investimentos de longo prazo são feitos pela emissão de ações
e de títulos. Mas, onde as empresas devem buscar os financiamentos de longo
prazo? A busca por investimentos de longo prazo precisa ser feita junto ao Sistema Financeiro Nacional. Na composição deste sistema estão os bancos (comerciais, de investimentos ou múltiplos), os operadores de mercado de capitais (bolsas, corretoras, distribuidoras e agentes autônomos de investimento).

Atividade de Aprendizagem
1. Por que as empresas precisam de capital de giro? Qual sua função na administração da empresa?
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2. O que são financiamentos externos?

3. Onde as empresas podem obter financiamento de curto prazo?

Caro (a) estudante,
Chegamos ao fim de mais uma aula. Nesta aula, pudemos entender um
pouco melhor como funcionam as formas e fontes de financiamento à disposição das empresas. É intenção deste caderno despertar em você o interesse por adquirir ainda mais conhecimento. Ainda temos muito conteúdo
para ver. A seguir, falaremos de planejamento empresarial. Vamos continuar? Ao trabalho!

Rede e-Tec Brasil

34

Planejamento Financeiro

Aula 3. Planejamento empresarial
Objetivos:
• correlacionar a elaboração de orçamentos como parte da estruturação do planejamento empresarial; e
• diferenciar as estratégias de planejamento de curto e longo
prazo.
Prezado (a) estudante,
O planejamento empresarial tem uma relação importante com o tempo já
que seu objetivo é traçar quais as intenções de atuação para o futuro do
negócio. O planejamento, portanto, está associado não só à viabilidade financeira da empresa, mas também diz respeito às metas que a empresa pretende atingir no médio e longo prazo. A idealização do planejamento passa
por um processo de orçamentação das metas e objetivos, que é quando se
coloca “na ponta do lápis” os números do desempenho que a empresa pretender ter no período vindouro. Falar de planejamento e orçamento é o que
faremos agora nesta aula.

3.1

O tempo e o planejamento
  econômico-financeiro

O planejamento econômico-financeiro tem por objetivo a análise de viabilidade de projeções futuras acerca do desempenho da empresa. A determinação do tempo é fundamental para este tipo de análise já que as estratégias
mudam de acordo com o período disponível para sua execução. Os planos
financeiros podem ser de curto ou de longo prazo.
Os planos de longo prazo estão associados, normalmente, a períodos superiores a um ano e traduzem metas estratégicas da empresa. Estão ligados a
períodos de dois a cinco anos, sendo que algumas empresas fazem planos
de até vinte e cinco anos ou mais. Os planos de longo prazo refletem os objetivos de crescimento das empresas relacionados a investimentos de capital
e a expansão em termos de mercado e de produtos. “O planejamento econômico-financeiro de longo prazo se concentrará no orçamento de capital e
nas expectativas de geração de lucros e recursos financeiros” (Lemes Júnior,
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Rigo e Cherobim, 2005, p. 406). Os planos de longo prazo necessitam de
uma análise do cenário econômico e político nacional e internacional e, portanto, o estudo do maior número de informações a respeito do mercado é
fundamental na definição das estratégias de empresa.
É preciso lidar com o alto grau de incerteza das expectativas econômicas
de futuro. Ante as incertezas do porvir, é comum o questionamento: se o
futuro é incerto, por que tentar prevê-lo com precisão? Alguns empresários
alegam que as incertezas no mundo dos negócios tornam os orçamentos
(instrumento fundamental na definição do planejamento empresarial) peças
com pouco efeito prático. No entanto, é possível identificar empresas e ramos de empresas que se utilizam de orçamentos com muito sucesso, mesmo
em áreas de transformações rápidas como a de tecnologia da informação.
Os gerentes devem estar preparados para abordar o orçamento de forma
flexível e devem saber que, quanto mais se planeja, melhor é a percepção do
futuro. Sem planejamento, a empresa corre o risco de se tornar um barco à
deriva no oceano do mercado.
O estudioso Finney acredita que existam dois tipos de incerteza inerentes a
um gerente de setor de uma empresa:
1. Toda empresa possui fatores externos que exercem efeitos importantes sobre os resultados - diversos fatores setoriais, econômicos, governamentais, financeiros e de mercado.				
2. Todo gerente enfrenta também fatores internos da empresa que
influenciam fortemente os seus custos e a sua produção. São fatores
definidos em outros setores da empresa e que estão fora do controle
dos gerentes da unidade. Como exemplo, podemos citar as políticas de
compra e pessoal, os níveis de benefícios para funcionário, os cronogramas de produção, as prioridades de marketing e similares (FINNEY,
2000, p. 44).

As empresas também devem realizar planos de curto prazo quando são elaborados demonstrativos financeiros que serão utilizados para análise de viabilidade da empresa e cujos conteúdos serão objetivos financeiros a serem
perseguidos como veremos a seguir, ao estudarmos o planejamento econômico de curto prazo.
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3.2 O conceito e a elaboração
de orçamentos
Como podemos observar, o planejamento de longo prazo tem por base um
orçamento de capital, já o planejamento de curto prazo possui, como apoio,
demonstrativos financeiros que nada mais são que orçamentos de caixa (fluxo de caixa), operação (demonstração de resultado do exercício) e patrimônio (balanço patrimonial). Precisamos definir orçamento.
O orçamento é uma declaração financeira de planos para o futuro dos negócios da empresa. Como define Brookson (2000, p. 6), “O orçamento é um
plano de atividades futuras. Pode assumir diversas formas, mas normalmente reflete os departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros,
fornecendo as bases para se aferir o desempenho da organização”. Para
Finney (2000, p. 11), orçamento representa: “a) uma previsão dos resultados
financeiros da empresa; b) um plano do trabalho a ser realizado durante o
ano; c) uma comunicação dos objetivos e prioridades reais da alta gerência;
d) uma ferramenta essencial de controle e mensuração [...]”.
O orçamento é representado basicamente por entradas e saídas de recursos,
sendo, de um lado, estabelecida uma previsão de receitas e, de outro, as
autorizações de despesas. Sua elaboração é essencial para o planejamento e
o controle da empresa, pois favorece a coordenação das ações de gerentes
de diferentes áreas e, ao mesmo tempo, sedimenta o compromisso com os
objetivos da empresa, constituindo uma forma confiável de analisar o real
desempenho da organização.
No quadro abaixo, podemos ver claramente quais os principais objetivos do
orçamento:
Quadro: Objetivos do Orçamento
Os Seis Objetivos Principais do Orçamento
Objetivos

Descrição

Planejamento

Auxiliar a programar atividades de um modo lógico e sistemático que corresponda à estratégia de
longo prazo da empresa.

Coordenação

Ajudar a coordenar as atividades das diversas partes da organização e garantir a consistência das
ações.

Comunicação

Informar mais facilmente os objetivos, as oportunidades e planos da empresa aos diversos gerentes das equipes.

Motivação

Fornecer estímulos aos diversos gerentes para que atinjam metas pessoais e da empresa.

Controle

Controlar as atividades da empresa por comparação com os planos originais, fazendo ajustes onde
necessário.

Avaliação

Fornecer bases para a avaliação de cada gerente, tendo em vista suas metas pessoais e as de seu
departamento.

Fonte: Brookson (2000, p. 9)
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A execução e o gerenciamento orçamentário seguem normalmente três fases: preparação, elaboração e monitoração. Para iniciar o trabalho, é necessário planejar o modelo orçamentário, escolher as pessoas que se deseja
incluir no processo e alocar os recursos suficientes. No quadro a seguir, definimos de maneira sucinta quais os procedimentos na preparação, elaboração e monitoração do orçamento.
Quadro: Aplicação de Modelo Orçamentário

Figura 11
Fonte: Brookson (2000, p. 15)

O orçamento precisa estar alinhado com as metas e objetivos da empresa,
ou seja, afinado com sua estratégia de atuação no mercado. Esta estratégia,
portanto, precisa ser clara e objetiva e, para isso, é importante, segundo
Brookson (2000), o estabelecimento de uma rotina de passos que podem
ajudar o empresário. O primeiro passo é realizar uma análise realista da empresa, levando em consideração todos os pontos fortes, as fraquezas, as
oportunidades e ameaças. É importante que essa análise seja honesta e bem
informada. O segundo passo é planejar o futuro, estabelecendo os principais
planos comerciais e financeiros de longo prazo da empresa. Esses planos devem informar como a empresa pretende crescer em tamanho, qualidade, segurança e competitividade. O terceiro passo é definir os objetivos comerciais,
refletindo preocupações nas áreas organizacionais, de marketing e de finanças. O quarto passo é estabelecer metas financeiras, nas quais os objetivos
da empresa serão convertidos em um orçamento financeiro formal, levando
em conta produção, vendas, marketing, aquisições, pessoal e administração.
Aqui é o momento de expressar as metas por meio de previsões de lucros e
perdas, balanços e fluxo de caixa para todo período orçamentário.
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Um componente importante e que deve ser considerado na elaboração dos
orçamentos é a padronização. Esta padronização deve ser estabelecida para
que os departamentos da empresa falem “a mesma língua” e também para
que se possa estabelecer um padrão comparativo, não só entre orçamentos
de setores diferentes, mas também de mesmo setor em períodos diversos. É
possível, desta forma, criar um histórico evolutivo da atuação da empresa, importante tanto para a definição dos planos futuros, como para efeito de uma
análise de desempenho do negócio. Para conseguir um nível satisfatório de
padronização, é recomendável a criação de um manual que irá balizar todo o
processo de elaboração da peça orçamentária. Nele constarão todas as regras
básicas a serem seguidas por todos os gerentes em seus orçamentos.
Como já definimos anteriormente, o orçamento diz respeito a uma previsão
de receita, por um lado, e de uma autorização de despesa por outro. A previsão de receita orienta-se, em grande parte dos orçamentos, pelo nível geral
de vendas da empresa. Como o orçamento lida com situações futuras, é
preciso estimar essas receitas da forma mais criteriosa possível. Em geral, os
valores se baseiam no que ocorreu em anos anteriores, já que este método
parte de dados concretos. É importante fazer uma boa estimativa daquilo
que se pode obter de fato em termos de receita futura. Como a peça orçamentária lida também com despesas, estas precisam ser, da mesma forma,
previstas. Normalmente, as despesas superam as previsões iniciais, no entanto, uma forma de mantê-las o mais perto possível do nível de gasto real é
estimá-las por tipos de despesa. Segundo Brookson (2000, p. 37), existem
quatro tipos principais de despesas:
Quadro: Tipos de Despesas
Tipo

Exemplos

Custos Correntes Específicos

Matéria-prima e insumos, serviços de terceiros, bens para revenda,
mão de obra, suporte e serviços de pós-venda

Custos Correntes Compartilhados

Aluguel, taxas, serviços, seguros, consertos, infraestrutura, encargos
financeiros, postagem, impressos, publicidade, telefone, transporte e
honorários profissionais

Custos Pré-operacionais

Projetos, itens de pré-comercialização, custos de implantação,
especificações, linhas de produção, material de apoio para vendas e
marketing, custos de recrutamento e treinamento

Custos de Capital

Bens tangíveis, como instalações, fábricas, equipamento para escritório, acessórios, mobília e veículos; e bens intangíveis, como reputação
no mercado, marcas e itens relativos à propriedade intelectual

Fonte: Brookson (2000, p. 37)
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3.3 O planejamento econômico
de curto prazo
O planejamento econômico de curto prazo tem como objetivo a preparação das projeções do orçamento de caixa (fluxo de caixa), do orçamento
operacional e do balanço patrimonial. Fluxos de caixa é o assunto de nossa
próxima aula. Balanço patrimonial será visto com mais detalhes na aula 5.
Portanto, falaremos aqui mais especificamente de orçamento operacional.
O orçamento, como vimos, representa uma declaração financeira do planejamento de futuro dos negócios da empresa. Portanto, o orçamento operacional irá traduzir em quantidades físicas e valores monetários, as estimativas
da empresa para vendas, produção e despesas operacionais. As bases para o
trabalho de elaboração do orçamento operacional são os principais itens que
compõem a demonstração de resultados do exercício – DRE, que veremos
mais detidamente na aula 5. O orçamento operacional é composto pelos
seguintes orçamentos: o orçamento de vendas; o orçamento de produção
(orçamento de matérias-primas, orçamento de mão de obra direta, orçamento dos custos indiretos de fabricação, orçamento do custo dos produtos
vendidos); e o orçamento de despesas operacionais (despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras, despesas tributárias).
Quadro: Principais Itens que Compõem a Estrutura do Orçamento
Operacional
ITEM 						
1. Receita operacional bruta

ANO X0		

ANOX1

Venda de produtos ou mercadorias
Prestação de serviços
2. Deduções
Devoluções de produtos ou mercadorias
Abatimentos concedidos incondicionalmente
Imposto faturado
3. Receita operacional líquida(1-2)
4. Custos operacionais
Custos dos produtos ou mercadorias vendidos
Custos dos serviços prestados
5. Lucro (ou prejuízo) operacional bruto(3-4)
6. Despesas operacionais
Despesas comerciais
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Despesas administrativas
Despesas financeiras líquidas
Outras despesas operacionais
Despesas operacionais provisionadas
7. Lucro (ou prejuízo) operacional líquido(5-6)
8. Receitas de variações monetárias
Cambial de direitos a receber do exterior
9. Despesas de variações monetárias
Cambial de financiamentos em moeda estrangeira
10.Receitas de participações societárias
Aumento de investimento em sociedades coligadas
Aumento de investimento em sociedades controladas
11. Despesas de participações societárias
Despesa provisionada de participações em coligadas
Despesa provisionada em participações controladas
12. Outras receitas não-operacionais
13.Outras despesas não-operacionais
14. Despesas provisionadas não-operacionais
15. Resultado líquido do exercício antes do IR e contribuição social s/11
[(7+8+10+12)-(9+11+13+14)]
16. Provisão para IR e CSL
17. Resultado líquido do exercício após IR e CSL (15-16)
18. Participação nos lucros
Participações de debenturistas
Participações de empregados
Participações de administradores
Participações de titulares de partes beneficiárias
Contribuição a fundos ou instituições de assistência ou previdência
De empregados
19. Lucro(ou prejuízo) líquido do exercício (17-18)
20. Lucro por ação (19 + nº de ações)
Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 415)
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ORÇAMENTO DE VENDAS
É a peça orçamentária que dá início ao processo de planejamento de lucro e
caixa da empresa. Sua finalidade é determinar a quantidade e o valor total
dos produtos a serem vendidos. “O orçamento de vendas é a peça básica
da elaboração do orçamento, condicionando todo o processo” (MOREIRA,
2010, p. 60).
No quadro a seguir, demonstramos um exemplo básico de orçamento de
vendas.
Quadro: Orçamento de Vendas
Produto

Previsão Unidades

Preço de venda R$

Receita R$

A

1.500

100,00

150.000

B

2.000

210,00

420.000

Total

570.000

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 416)

ORÇAMENTO DE PRODUÇÃO
O orçamento de produção tem por objetivo determinar a quantidade de produtos que devem ser produzidos em função das vendas planejadas, levando-se em consideração as políticas de estoque de produtos acabados.
O orçamento de produção visa informar às unidades organizacionais,
relacionadas diretamente com o processo produtivo, as quantidades a
serem produzidas para atender às necessidades de vendas e da política
de estoques de produtos acabados, sendo base para elaboração dos
orçamentos relacionados com custo da produção (MOREIRA, 2010,
p. 67).

O orçamento de produção se desdobra em outros orçamentos: orçamento
de matérias-primas, orçamento de mão de obra direta, orçamento dos custos indiretos de fabricação, orçamento do custo dos produtos vendidos. A
partir das informações de vendas e dos estoques existentes, são definidas as
quantidades a serem produzidas, conforme o quadro a seguir:
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Quadro: Orçamento de Produção
Produto A

Previsão Un.

Produto B

Previsão Un.

Estoque inicial

400

Estoque inicial

500

A produzir

1.600

A produzir

1.800

Vendas

(1.500)

Vendas

(2.000)

Estoque final

500

Estoque final

300

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 417)

Orçamento de matéria-prima
O orçamento de matéria-prima define a quantidade e o valor de matérias-primas a consumir e a comprar, conforme o quadro a seguir (levando-se em
consideração, para efeito de simplificação, que será utilizada uma unidade
de matéria-prima para cada produto).
Moreira (2010) acredita que o orçamento de matéria-prima tem múltiplas
finalidades, pois é por meio desta peça orçamentária que a administração
da empresa tem condições de avaliar as necessidades físicas de cada tipo
de matéria-prima, facilitando a análise e a tomada de decisão referente à
adequação dos estoques.
Quadro: Orçamento de Matéria-Prima
Produto

Previsão Un.

Custo R$

Total

A

1.600

10,00

16.000,00

B

1.800

12,00

21.000,00

Total

37.600,00

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 417)

Orçamento de mão de obra direta
O objetivo do orçamento de mão de obra direta é definir a quantidade e o
valor total de horas padrão (HP) de mão de obra aplicada diretamente na
produção.
A partir do entendimento de Moreira (2010, p. 81), podemos analisar que
“o orçamento de mão de obra direta (MOB) visa determinar, por produtos,
departamentos e períodos, a quantidade de horas de mão de obra direta e
os custos das horas de mão de obra direta trabalhada, aplicadas diretamente
à produção [...]”.
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Quadro: Orçamento de mão de obra
Produto

Previsão Unidades

Nº de HP/Un.

Custo HP R$

Valor Orçado R$

A

1.600

1,50

4,00

9.600,00

B

1.800

1,25

5,00

11.250,00

Total

20.850,00

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 417)

Orçamento dos custos indiretos de fabricação
Este orçamento tem o objetivo de apurar o montante de custo que incide
indiretamente na fabricação de produtos da empresa. Dentre estes custos,
podemos considerar a despesas com: mão de obra indireta, materiais indiretos, seguros, aluguéis, depreciações, energia elétrica, água, dentre outras.
Segundo Moreira (2010), os custos indiretos de fabricação abrangem os
custos decorrentes do processo produtivo que não são identificados diretamente com os respectivos produtos e, portanto, devem ser agregados aos
custos dos produtos segundo um critério de rateio pré-estabelecido pela
administração da empresa.
É o que podemos observar no quadro a seguir:
Quadro: Orçamento dos Custos Indiretos de Fabricação
Custos

Total

Produto A

Produto B

Mão de obra indireta

$ 12.000,00

$ 5.647,06

$ 6.352,94

Materiais indiretos

5.000,00

2.352,94

2.647,06

Seguros

1.000,00

470,59

529,41

Aluguéis

4.000,00

1.882,35

2.117,65

Depreciação

15.000,00

7.058,82

7.941,18

Energia Elétrica

8.000,00

3.764,71

4.235,29

Água

2.500,00

1.176,47

1.323,53

Outras

1.500,00

705,88

794,12

49.000,00

23.058,82

25.941,18

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 418)

Orçamento dos custos dos produtos vendidos
Este orçamento resulta “[...] da média calculada entre os custos dos produtos acabados no período e os custos dos produtos em estoque” (LEMES
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JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2005, p. 418).
ORÇAMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS
Este orçamento compreende as despesas operacionais necessárias para a
administração da empresa, para a realização das vendas dos produtos e para
o pagamento de despesas financeiras e tributárias.
Orçamento de despesas administrativas
É o orçamento que abrange as despesas fixas de supervisão e prestação de
serviços em todas as áreas da empresa.
Quadro: Orçamento de Despesas Administrativas
Despesas administrativas

Total

Salários

$ 12.000,00

Encargos sociais

8.040,00

Postais e telecomunicações

1.200,00

Viagens

2.500,00

Material de expediente

1.000,00

Seguros

3.000,00

Depreciação

7.500,00

Outras

2.300,00

Total

37.540,00

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 419)

Orçamento de despesas de vendas
Este é o orçamento que considera todas as despesas com vendas, incluindo
a distribuição. Envolve comissões de vendas, despesas com pessoal administrativo do departamento de vendas, fretes, publicidade, dentre outros.
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Quadro: Orçamento de Despesas de Venda
Despesas de vendas
Salários, comissões e prêmios

Total
$ 6.000,00

Encargos Sociais

4.020,00

Postais e telecomunicações

1.000,00

Viagens

5.500,00

Material de expediente

1.000,00

Seguros

2.000,00

Promoção e publicidade

18.000,00

Expedição

4.500,00

Depreciação

2.500,00

Assistência técnica

5.000,00

Diversas
Total

1.454,25
50.974,25

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 419)

Orçamento de despesas financeiras
Este orçamento envolve os gastos com juros, encargos financeiros, correção
monetária, além de outros tipos de gastos financeiros.
Orçamento de despesas tributárias
Este orçamento abrange as despesas com toda a tributação específica de
pessoas jurídicas. É um orçamento importante em função do grande número
de impostos e contribuições a serem pagos pelas empresas.

3.4 Planejamento econômico
de longo prazo
O planejamento econômico e financeiro de longo prazo tem como objetivo a
adoção de metas no presente para atingir resultados no futuro de longo prazo. De acordo com Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005), as definições destas
metas traduzem-se na definição e projeção dos seguintes itens: o orçamento
de capital; os lucros futuros; e a geração de recursos financeiros (caixa).
Já entendemos no item anterior o que é orçamento. Centraremos nossa
análise agora no orçamento de capital, já que as decisões de investimentos
de capital são aquelas que definem o futuro de longo prazo da empresa. O
desenvolvimento de orçamentos de capital tem por objetivo alinhar em um
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documento os investimentos que terão impacto na vida futura da empresa
por muitos anos.
Vamos supor que a empresa decida abrir uma nova filial. O impacto desta
decisão se sentirá na empresa nos dez, quinze ou vinte anos seguintes. As
previsões de venda, fornecimento de matéria-prima, energia, pessoal, tecnologia terão que ser feitas para este período. O dimensionamento dos investimentos terá que ser bem feito, já que as mudanças ao longo do tempo
irão influenciar muito a atuação da empresa, sendo preciso estar atento ao
dimensionamento do mercado, às políticas de financiamento, à possibilidade de falta de energia e às mudanças nas políticas cambial, tributária ou
monetária.
Dessa forma, o orçamento de capital servirá como uma “bússola” para guiar
a atuação futura das empresas. O orçamento de capital traz maior racionalidade à decisão de investimento, permitindo as empresas mudar o rumo
dos investimentos, buscando alternativas não pensadas, adquirindo novos
equipamentos, trocando de fornecedores, gerando, portanto, adaptações
diante de novas circunstâncias. Dessa forma, o desenvolvimento deste tipo
de orçamento melhora a decisão de financiamento, pois está ligado à busca
por menor custo de capital, por prazos compatíveis e por melhores condições de financiamento.
Conforme Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 146), o processo de
orçamento de capital visa responder a uma série de questões, tais como:
“O projeto maximizará a riqueza dos acionistas? O projeto se pagará? Ele
traz riscos adicionais à empresa? Trará benefícios ou custos adicionais para
os projetos já existentes”? As decisões de investimento de capital são muito
importantes para as empresas porque podem significar a maximização da
riqueza dos acionistas e a satisfação dos clientes e dos funcionários. Por outro lado, um orçamento de capital mal preparado pode trazer consequências
bastante negativas em termos econômicos para a empresa.
O processo de elaboração do orçamento de capital consiste em, segundo
Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005), 1. geração de propostas; 2. determinação das alternativas viáveis; 3. tomada de decisão; 4. implantação; e 5.
avaliação de desempenho.
A geração de propostas está relacionada com a idealização de novos projetos, produtos, lançamentos. Normalmente, a área comercial, que está dire-
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tamente ligada aos clientes, apresenta novas ideias. Em algumas empresas,
existem setores especializados no desenvolvimento de novos projetos, por
vezes propondo estímulos como prêmios por inovações.
Gerada a proposta, são elaborados planos de alternativas de viabilidade do
negócio, conforme as estratégias globais da empresa, nas quais são considerados os aspectos econômicos, tecnológicos, ambientais, éticos etc. Nesta
etapa deverá ser gerado um relatório de análise de viabilidade econômico-financeira, que deverá recomendar ou desaconselhar o projeto. Existem
vários métodos de avaliação de projetos, entre eles: valor presente líquido,
payback, índice de rentabilidade, taxa de retorno dentre outros.
Estabelecidas as alternativas de viabilidade do novo projeto, é chegada a
hora da tomada de decisão o que implica o comprometimento de recursos
para projeto. Como os projetos de futuro envolvem risco, é recomendável
nesta etapa adicionar uma taxa de risco ao custo de capital. É preciso ficar
atento, pois alguns projetos podem não apresentar uma vantagem financeira inicial, mas podem trazer vantagens estratégicas, como a penetração em
novos mercados.
Depois da tomada de decisão, é o momento da implantação do projeto, fase
que exige toda uma gestão, que pode ser complexa ou não, dependendo do
tamanho do negócio. Por fim é feita uma avalição do projeto, que, normalmente, abrange avaliação dos investimentos e do desempenho operacional.
O objetivo desta fase é garantir que as premissas que levaram à aprovação
do projeto sejam efetivadas ou, na melhor das hipóteses, ultrapassadas.

Resumo
O planejamento econômico-financeiro tem por objetivo a análise de viabilidade de projeções futuras acerca do desempenho da empresa. A determinação do tempo é fundamental para este tipo de análise já que as estratégias mudam de acordo o período disponível para sua execução. Os planos
financeiros podem ser de curto ou de longo prazo. Os planos de longo prazo
estão associados, normalmente, a períodos superiores a um ano e traduzem
metas estratégicas da empresa. Os planos de longo prazo refletem os objetivos de crescimento das empresas relacionados a investimentos de capital
e de expansão em termos de mercado e de produtos. O planejamento econômico-financeiro de longo prazo se concentrará no orçamento de capital
e nas expectativas de geração de lucros e recursos financeiros. As empresas
também devem realizar planos de curto prazo quando são elaborados de-
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monstrativos financeiros que serão utilizados para análise de viabilidade da
empresa e cujos conteúdos serão objetivos financeiros a serem perseguidos.
O orçamento é uma declaração financeira de planos para o futuro dos negócios da empresa. O orçamento é um plano de atividades futuras. Pode assumir diversas formas, mas, normalmente, reflete os departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros, fornecendo as bases para se aferir
o desempenho da organização. O orçamento é representado basicamente
por entradas e saídas de recursos, sendo, de um lado, estabelecida uma previsão de receitas e, de outro, as autorizações de despesas. Sua elaboração
é essencial para o planejamento e o controle da empresa, pois favorece a
coordenação das ações de gerentes de diferentes áreas e ao mesmo tempo
sedimenta o compromisso com os objetivos da empresa, constituindo uma
forma confiável de analisar o real desempenho da organização.
O planejamento econômico de curto prazo tem como objetivo a preparação
das projeções do orçamento de caixa (fluxo de caixa), do orçamento operacional e do balanço patrimonial. O orçamento operacional será composto
pelos seguintes orçamentos: o orçamento de vendas; o orçamento de produção (orçamento de matérias-primas, orçamento de mão de obra direta,
orçamento das despesas indiretas de fabricação, orçamento do custo dos
produtos vendidos); e o orçamento de despesas operacionais (despesas administrativas, despesas com vendas, despesas financeiras, despesas tributárias).
O planejamento econômico e financeiro de longo prazo tem como objetivo
a adoção de metas no presente para atingir resultados no futuro de longo
prazo. As definições destas metas traduzem-se na definição e projeção dos
seguintes itens: o orçamento de capital; os lucros futuros; e a geração de
recursos financeiros (caixa). Centraremos nossa análise agora no orçamento
de capital, já que as decisões de investimentos de capital são aquelas que
definem o futuro de longo prazo da empresa. O desenvolvimento de orçamentos de capital tem por objetivo alinhar em um documento investimentos
que terão impacto na vida futura da empresa por muitos anos. O processo
de orçamento de capital visa responder uma série de questões, tais como:
O projeto maximizará a riqueza dos acionistas? O projeto se pagará? Ele
traz riscos adicionais à empresa? Trará benefícios ou custos adicionais para
os projetos já existentes? As decisões de investimento de capital são muito
importantes para as empresas porque podem significar a maximização da riqueza dos acionistas e a satisfação dos clientes e dos funcionários. Por outro
lado, um orçamento de capital mal preparado pode significar consequências
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bastante negativas em termos econômicos para a empresa. O processo de
elaboração do orçamento de capital consiste em: 1. geração de propostas; 2.
determinação das alternativas viáveis; 3. tomada de decisão; 4. implantação;
e 5. avaliação de desempenho.

Atividade de Aprendizagem
1. Qual a importância dos orçamentos para o planejamento econômico?

2. Comente sobre planejamento econômico de longo prazo?

Caro (a) estudante,
Ficou clara a relação entre orçamento e planejamento? O planejamento financeiro tanto de longo quando de curto prazo é “desenhado” através de
orçamentos. Ainda temos conteúdo para estudar! Vamos para próxima aula?
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Aula 4. Fluxo de caixa
Objetivos:
• discutir a elaboração do fluxo de caixa; e
• demonstrar a gestão do fluxo de caixa através dos modelos de
Baumol e Miller-Orr.
Prezado (a) estudante,
Já falamos, em aula anterior, sobre a necessidade que as empresas têm de
manter um certo nível de liquidez quando tratamos do assunto capital de
giro. Vamos voltar a este tema para abordá-lo sobre outro aspecto. Nosso
objetivo agora é estudar a elaboração de um fluxo de caixa e entender como
fazer o acompanhamento e a gestão do nível de liquidez da empresa. Mais
uma aula se inicia agora, fique atento!

4.1 Elaboração do fluxo de caixa
Definir fluxo de caixa a princípio parece óbvio e direto. Fluxo dá uma ideia
de movimento, ritmo. Caixa dá a noção de dinheiro, de liquidez. Portanto,
fluxo de caixa seriam as movimentações de entrada e saída de recursos dentro da empresa, correto? A linha de raciocínio está certa: “fluxo de caixa é o
movimento de dinheiro para dentro e para fora da empresa” (BROOKSON,
2000, p. 46). Ao controle desse fluxo de liquidez damos o nome de gestão
de caixa.
A gestão do caixa ou cash management é a atividade de tesouraria da
empresa que acompanha os reflexos das políticas de investimentos,
de vendas, de crédito, de compras e de estoques. O gestor de caixa
participa das definições dessas políticas, orientando-as para que não
ofereçam problemas de liquidez para a empresa (LEMES JÚNIOR, RIGO
e CHEROBIM, 2005, p. 334).
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Não podemos esquecer que os fluxos de
caixa, também chamados de orçamentos
de caixa, estão entre os orçamentos que
compõem a estratégia de planejamento
econômico de curto prazo que vimos de
forma mais genérica na aula anterior. Este
orçamento de caixa adquire uma importância especial, pois é ele que regula a liquidez da empresa, portanto, representa
uma peça de acompanhamento diário na
rotina das empresas.

Figura 12
Fonte: sxc.hu

Precisamos definir o que é caixa. Sua definição nem sempre é precisa, mas
inclui papel-moeda, depósitos em conta corrente de bancos comerciais e
cheques não depositados. O conceito não é preciso porque alguns administradores financeiros incluem na definição de caixa, aplicações em títulos
negociáveis a curto prazo, que são, portanto, considerados como equivalentes de caixa e incluem, também, letras do tesouro, certificados de depósitos
e acordos de recompra. No tratamento do fluxo de caixa, iremos nos ater
apenas àquilo que seja saldo de caixa e não equivalentes de caixa. Iremos,
portanto, nos concentrar na definição econômica estrita de caixa.
Para tratar melhor do assunto precisamos voltar a uma questão primária:
Por que as empresas precisam de liquidez, o que leva o empresário a manter dinheiro em mãos? Como sabemos, caixa não rende juros e, portanto é
preciso um bom motivo para retê-lo. Um dos motivos pelos quais a empresa
mantém liquidez é que ela precisa de saldos de caixa para pagar aquisições
de bens e serviços, ou seja, por motivo de transação. Outro motivo importante é a manutenção de saldo médio em bancos comerciais para remunerar
serviços bancários prestados à empresa. Sim, mas quanto de liquidez cada
empresa precisa manter para satisfazer esses pagamentos, qual o saldo ideal
de caixa? É preciso que a empresa estabeleça uma avaliação dos benefícios
e custos da liquidez para estabelecer esse saldo ideal de caixa. O benefício,
como já dissemos, é a conveniência que a empresa tem de efetuar seus
pagamentos de bens e serviços. O custo da posse é representado pelo rendimento, sob a forma de juros, que a empresa poderia receber caso fizesse
uma aplicação em letras do tesouro ou outro título negociável. Cada empresa precisa encontrar seu saldo ideal de caixa, ou seja, seu saldo ótimo.
Se a empresa tiver atingido seu saldo ótimo de caixa, o valor que estará
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extraindo da liquidez proporcionada por esse saldo será exatamente
igual ao valor dos juros sacrificados de uma aplicação equivalente em
letras do tesouro. Em outras palavras, uma empresa deve aumentar
seu saldo de caixa até que o valor presente líquido desse procedimento
seja igual a zero. O valor da liquidez incremental deve ser inversamente
proporcional ao nível do saldo de caixa (ROSS, WESTERFIELD e JAFFE,
2009, p. 616).

A forma de se atingir o saldo ótimo de caixa envolve a aplicação de modelos
de gestão de caixa que serão discutidos no próximo item.
Depois de encontrar seu saldo ótimo de caixa, a empresa precisa estabelecer
procedimentos para efetuar e receber pagamentos da maneira mais eficiente possível. É necessário “desenhar” um fluxo de caixa para controle das
entradas e saídas de recursos na empresa. Hoji (2003) propõe um modelo
de demonstração de fluxo de caixa baseado no método direto, em que as
atividades econômicas de mesma natureza são agrupadas em três grupos:
operações, investimentos e financeiras. Groppelli e Nikbakht (2002) fazem
esta separação em três grupos: caixa de atividades operacionais; caixa das
atividades de investimento; e caixa das atividades de financiamento. Para
estes mesmos autores, são esses os significados dos três grupos: caixa de
atividades operacionais demonstra os recebimentos e pagamentos de caixa
efetivos feitos pela empresa em suas operações normais; caixa de atividades
de investimento permite ao empresário analisar a política de instalação de
equipamentos e o plano expansão da empresa; e caixa de atividades de
financiamento demonstra o acesso de caixa da empresa junto ao mercado
financeiro. A seguir, demonstramos um fluxograma de lançamentos que originam as entradas e saídas de caixa no demonstrativo de fluxo de caixa.
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Quadro: Fluxograma de Entradas e Saídas de Caixa

Figura 13
Fonte: Groppelli e Nikbakht (2002, p. 351)

Feitas as considerações sobre os três grupos que abrangem o fluxo de caixa,
podemos fazer a demonstração em forma de planilha de um modelo de
fluxo de caixa. Abaixo, segue o modelo de fluxo de caixa proposto por Hoji
(2003):
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Quadro: Demonstração do Fluxo de Caixa do Dia Anterior
Atividades

Movimento do Dia
R$

US$

Saldo Acumulado
R$

US$

A. Atividades de operações
1. Recebimentos de vendas
2. (-) Impostos sobre vendas e compras
3. (-)Materiais e serviços
4. (-) Salários e encargos sociais – fábrica
5. (-) Custos indiretos de fabricação
6. (=)Superávit (déficit) bruto operacional
7. (+) Outras receitas operacionais
8. (-)Outras despesas operacionais
9. (=) Resultados antes dos efeitos financeiros
10. (+) Juros recebidos
11.(-) Juros pagos
12. (+/-) Ganho (perda) com inflação
13. (+/-) Ganho(perda) na conversão

***

***

14. (=) Superávit(déficit) de operações
B. Atividades de Investimento
15. (-)Investimentos permanentes – aplicação
16. (-)Imobilizado – aplicação
17. (-)Diferido – aplicação
18. (+)Investimentos permanentes – venda/dividendos
19. (+) Imobilizado – venda
20. (+/-) Resultado não operacional
21. (=) Superávit (déficit) de investimentos
C. Atividades Financeiras
22. (+) Investimentos temporários – resgate
23. (+) Empréstimos – captação
24. (+) Integralização de capital
25. (-) Investimentos temporários – aplicação
26. (-) Empréstimos – resgate
27. (-) Dividendos pagos
28. (=) Superávit (déficit) de financiamentos
D. Caixa
29. Superávit (déficit) (A+B+C)
30. (+) Saldo anterior
31. (=) Saldo final
Fonte: Hoji (2003, p. 158)

4.2 Acompanhamento de fluxo de caixa
Para fazer o acompanhamento do fluxo de caixa, é necessário primeiro definir o saldo ótimo de caixa. Falamos desse assunto de forma mais genérica
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no item anterior desta aula, mas é necessário aprofundá-lo. Conforme Ross,
Westerfield e Jaffe (2009, p. 617). “O saldo ótimo de caixa envolve um
equilíbrio entre custos de oportunidade associados à manutenção de saldos
excessivamente elevados de caixa e os custos de negociação decorrentes da
manutenção de saldos demasiadamente baixos”. Em outras palavras, para
se chegar ao saldo ótimo de caixa, é preciso que a empresa estabeleça um
ponto de equilíbrio entre o custo de oportunidade, representado pelos juros
que se deixa de ganhar no investimento em letras do tesouro (por exemplo),
e o custo de negociação para gerar liquidez (fruto das corretagens pagas na
venda de títulos negociáveis).
Para se chegar ao saldo ótimo de caixa ou próximo dele, é necessário fazer
uma administração do fluxo de entrada e saída de recursos, através da utilização de métodos de gestão de caixa. Os modelos de gestão de caixa mais
conhecidos são Modelo de Baumol e Modelo de Miller-Orr, que, devido às
complexidades teóricas, serão aqui discutidos de forma resumida.
O Modelo de Baumol foi desenvolvido em 1952 e, propõe uma estratégia de
gestão de caixa através da análise do custo de oportunidade e do custo de
negociação, permitindo a determinação do saldo ótimo de caixa. O modelo
leva em consideração que as entradas e saídas de caixa são fixas e previsíveis,
de maneira que as necessidades de caixa possam ser previstas com certeza.
Para se chegar ao saldo ótimo de caixa, o modelo propõe o cálculo do custo
total da política específica em relação a saldos de caixa, partindo do pressuposto de que esse custo total associado aos saldos de caixa da empresa,
seja igual à soma dos custos de oportunidade com os custos de negociação.
O Modelo Miller-Orr foi desenvolvido por Merton Miller e Daniel Orr com
objetivo de fazer a gestão de saldo de caixa através do controle da flutuação
aleatória das entradas e saídas diárias de recursos. O modelo considera que
há sempre um valor esperado dos fluxos líquidos diários de caixa (entradas
menos saídas) e, dia após dia, este fluxo pode ser maior ou menor do que o
fluxo esperado. O modelo opera com base em limites de controle superior e
inferior, além de um saldo ótimo de caixa, de modo que a empresa permite
que seu saldo de caixa varie entre o limite inferior e superior. Sendo H o limite superior e L o limite inferior e Z o saldo ótimo de caixa, podemos verificar
no gráfico a seguir como o modelo funciona.
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Gráfico: Modelo de Miller-Orr:

H é o limite superior de controle. L é o limite inferio de controle. O
saldo visado de caixa é Z. Não é necessário realizar qualquer transação
desde que o saldo de caixa fique entre L e H.
Figura 14
Fonte: Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p. 621)

Na representação gráfica, podemos perceber que a empresa permite que seu
saldo de caixa varie aleatoriamente entre o limite inferior e o limite superior e,
enquanto o saldo fica entre L e H, a empresa não realiza qualquer transação.
Quando o saldo atinge o ponto H no momento X, então a empresa compra
H-Z unidades de títulos negociáveis, para que o nível de caixa caia pra Z. Caso
o nível de caixa caia para L, como no momento Y, então a empresa vende
títulos no valor de Z-L, aumentando o saldo de caixa para Z. O Modelo de
Miller-Orr, assim como o Modelo de Baumol, também depende do custo de
manutenção ou oportunidade e do custo de conversão ou negociação.
Para utilizar o Modelo de Miller-Orr, o administrador precisa, segundo Ross,
Westerfield e Jaffe (2009, p. 621), fazer quatro coisas:
1. Fixar o limite inferior de controle para saldo de caixa. Esse limite
inferior pode estar associado a uma margem mínima de segurança escolhida pela administração.					
2. Estimar o desvio-padrão dos fluxos diários de caixa.		
3. Determinar a taxa de juros.					
4. Estimar os custos de negociação de correntes de compras e vendas
de títulos.

O cumprimento destas quatro etapas permite ao empresário o cálculo do
limite superior e do ponto de retorno. O Modelo de Miller nos mostra que
os melhores pontos de retorno e saldo médio de caixa estão diretamente
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relacionados à variabilidade dos fluxos de caixa. Dessa forma, empresas em
que os fluxos de caixas estão sujeitos a um maior nível de incerteza devem
manter um saldo médio de caixa mais elevado (ROSS, WESTWERFIELD e
JAFFE, 2009).

Resumo
Fluxo de caixa é o movimento de dinheiro para dentro e para fora da empresa.
Ao controle desse fluxo de liquidez damos o nome de gestão de caixa. Não
podemos esquecer que os fluxos de caixa, também chamados de orçamentos
de caixa, estão entre os orçamentos que compõem a estratégia de planejamento econômico de curto prazo. Este orçamento de caixa adquire uma
importância especial, pois é ele que regula a liquidez da empresa e, portanto,
representa uma peça de acompanhamento diário na rotina das empresas.
Um dos motivos pelos quais a empresa mantém liquidez é que ela precisa de
saldos de caixa para pagar aquisições de bens e serviços, ou seja, por motivo
de transação. Outro motivo importante é para a manutenção de saldo médio
em bancos comerciais para remunerar serviços bancários prestados à empresa. É preciso que a empresa estabeleça uma avaliação dos benefícios e custos
da liquidez para estabelecer o saldo ideal de caixa. O benefício é a conveniência que a empresa tem de efetuar seus pagamentos de bens e serviços. O
custo da posse é representado pelo rendimento, sob a forma de juros, que a
empresa poderia receber caso fizesse uma aplicação em letras do tesouro ou
outro título negociável. Cada empresa precisa encontrar seu saldo ideal de
caixa, ou seja, seu saldo ótimo. Depois da definição do saldo ótimo de caixa,
a empresa precisa estabelecer procedimentos para efetuar e receber pagamentos da maneira mais eficiente possível. É necessário “desenhar” um fluxo
de caixa para controle das entradas e recursos de recursos na empresa. Um
modelo de demonstração de fluxo de caixa deve-se basear na divisão das atividades econômicas em três grupos: operações, investimentos e financeiras.
Para fazer o acompanhamento do fluxo de caixa, é necessário primeiro definir o saldo ótimo de caixa. E, para se chegar ao saldo ótimo de caixa, é
preciso que a empresa estabeleça um ponto de equilíbrio entre o custo de
oportunidade, representado pelos juros que se deixa de ganhar no investimento em letras do tesouro (por exemplo), e o custo de transação para gerar
liquidez (fruto das corretagens pagas na venda de títulos negociáveis). Para
se chegar ao saldo ótimo de caixa ou próximo dele, é necessário fazer uma
administração do fluxo de entrada e saída de recursos, através da utilização
de métodos de gestão de caixa. Os modelos de gestão de caixa mais conhe-

Rede e-Tec Brasil

58

Planejamento Financeiro

cidos são Modelo de Baumol e Modelo de Miller-Orr.
O Modelo de Baumol foi desenvolvido em 1952 e, em linhas gerais, propõe
uma análise do custo de manutenção do dinheiro em caixa ou custo de oportunidade determinado pelos juros que a empresa deixa de ganhar ao não
aplicar em títulos negociáveis e do custo de conversão ou transação, que é
o custo de obtenção de dinheiro pela conversão de títulos negociáveis em
caixa.
O Modelo Miller-Orr foi desenvolvido por Merton Miller e Daniel Orr com
objetivo de fazer a gestão de saldo de caixa através do controle da flutuação
aleatória das entradas e saídas diárias de recursos. O modelo considera que
há sempre um valor esperado dos fluxos líquidos diários de caixa (entradas
menos saídas) e, dia após dia, este fluxo pode ser maior ou menor do que o
fluxo esperado. O modelo opera com base em limites de controle superior e
inferior, além de um saldo ótimo de caixa, de modo que a empresa permite
que seu saldo de caixa varie entre o limite inferior e superior.

Atividade de Aprendizagem
1. Defina fluxo de caixa e gestão de caixa.

2.Comente os modelos de Baulmol e Miller-Orr.

										
Caro (a) estudante,
Mais uma aula chegou ao fim. Agora poderemos partir para a última etapa
deste curso, em que estudaremos o controle financeiro. Faça uma revisão do
conteúdo estudado nesta aula e não deixe de realizar as atividades de aprendizagem para fixar melhor o assunto. Vamos retomar os trabalhos rumo à
conclusão da disciplina?
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Aula 5. Controle financeiro
Objetivos:
• identificar as ações que contribuem para o controle financeiro;
e
• definir os instrumentos de controle financeiro.

Chegamos à nossa última aula. Estudamos na aula anterior o processo de
elaboração e acompanhamento dos fluxos de caixa. Precisamos avançar um
pouco mais e falar do controle financeiro realizado através da gestão do
caixa. A partir do momento que entendemos as técnicas de definição de um
saldo ótimo de caixa através do equilíbrio entre os custos de oportunidade e
os custos de negociação, é necessário entender os mecanismos de controle
deste caixa, ficando atentos não só às ações que contribuem para um ciclo
de caixa menor e mais ajustado, mas também ao fato de que relatórios
e indicadores precisam ser acompanhados visando à saúde financeira das
empresas. Vamos fazer este último esforço dentro desta disciplina, pois o
assunto é de grande importância. Bons estudos!

5.1 Ações de controle financeiro
Os ativos correntes variam muito no
dia a dia das empresas. Nos meses em
que as vendas são maiores, há uma
elevação do nível de estoques, de
contas a receber e de caixa. Por outro
lado, nos meses em que há menores
vendas, há uma redução de estoques
Figura 15
e também uma diminuição de caixa e
Fonte: ilustradora
contas a receber. Dessa forma, cada
empresa, de acordo com seu histórico, deve estar ciente dos níveis de ativos
circulantes em cada período do ano.
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Após a definição do saldo ótimo de caixa através do equilíbrio de custos de
oportunidade e custos de negociação pospostos pelos modelos de gestão de
caixa de Baumol e Miller-Orr, é preciso que a empresa defina estratégias de
manutenção e controle dos seus saldos de caixa. A manutenção dos saldos
de caixa das empresas é influenciada por diversos fatores internos (modo de
operação, forma de pagamento e recebimento de contas, nível de estoques)
e externos (relacionado às características do mercado, à política econômica
do Governo ou a peculiaridades próprias de cada setor de atividade empresarial). A intenção aqui é definir quais ações as empresas podem adotar
para controlar seus saldos de caixa. Vamos entender como encurtar o ciclo
de caixa (ciclo que tem início com o primeiro desembolso e termina com o
recebimento da venda) garantindo um retorno financeiro o mais breve possível para os cofres das empresas. “A redução do ciclo de caixa contribui
para a diminuição das aplicações no Ativo Circulante e consequente redução
do saldo mínimo de caixa; é sempre desejável, que os atos envolvendo a
redução ocorram de forma a não afetar os negócios da empresa” (LEMES
JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2005, p. 338).
Quanto mais rápido for o giro de caixa, menor será a necessidade de caixa
para aguentar as operações da empresa. O giro de caixa é calculado dividindo-se 360 dias pelo período que leva para ocorrer um do ciclo de caixa, que
nos fornecerá o número de vezes em que o caixa girou no período de um
ano. Dessa forma, o giro do caixa deve ser maximizado para que sejam minimizadas as necessidades de caixa:
Antes de definirmos as principais ações de controle de caixa, é importante
dizer que o primeiro ponto para o controle e gestão do saldo de entradas e
saídas de ativos é a elaboração de um orçamento de caixa, como vimos em
aula anterior. Através dele é possível fazer uma previsão das entradas e saídas
de recursos próximos da realidade, diminuindo a incidência de pagamentos
inesperados que possam impactar as finanças da empresa de forma negativa.
GESTÃO DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS
A estratégia a ser adotada pelas empresas para manutenção dos saldos de
caixa no que diz respeito a pagamentos e recebimentos é basicamente retardar pagamentos e acelerar recebimentos.
Lemes Júnior, Rigo e Cherobim, (2005, p. 338) assinalam que, “sem prejuízos do conceito de crédito da empresa, pode-se retardar os pagamentos
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por meio de negociação dos prazos de pagamento no ato da negociação de
compra.” Adiando o pagamento, a empresa consegue manter um nível de
caixa por mais tempo. Portanto, o momento em que a compra é realizada
é o período mais propício à proposição de um prazo maior de pagamento,
pois é quando o vendedor tem interesse em oferecer uma vantagem para
garantir a venda. As técnicas que têm por objetivo postergar o pagamento
visam à maximização do tempo para acertar os compromissos financeiros,
aumentando seus prazos de vencimentos ou ajustando-os ao comportamento do fluxo de entrada de recursos de caixa. Este ajuste de vencimentos é o
meio pelo qual se negocia o vencimento de despesas para dias dos meses
em que o fluxo de caixa for mais favorável e, assim, despesas de regularidade
mensal como salários, aluguéis, compra de matérias-primas, dentre outras,
são programadas de acordo com a conveniência da empresa, se possível,
fazendo com que as entradas de caixa ocorram antes das saídas.
Uma outra alternativa para retardar o pagamento é a ampliação do tempo de float do pagamento. Float, segundo Lemes Júnior, Rigo e Cherobim
(2005, p. 340), “são ações desenvolvidas com o objetivo de ampliar o tempo
entre a emissão dos cheques para pagamentos de contas e o momento em
que os recursos financeiros serão debitados na conta corrente bancária”.
Esta técnica foi um pouco esquecida tendo vista a baixa utilização de cheques para pagamento de contas fruto da modernização dos mecanismos
eletrônicos do sistema bancário. Evidentemente, assim como existe o float
de pagamento, existe também o float de recebimento, que nada mais é que
o tempo da emissão do cheque por parte do comprador e a efetiva entrada de recursos nos cofres da empresa. Ross, Westerfield e Jaffe (2009, p.
623) definem que “a empresa é beneficiada pelo float de pagamento, mas
é prejudicada pelo float de recebimento. A soma dos dois tipos de float é
chamada de float líquido”.
Além de atrasar pagamentos, as empresas podem acelerar o recebimento
de valores a receber adotando ações, como, por exemplo, normas rígidas de
cobrança, encurtamento dos prazos de pagamento, oferecimento de descontos favoráveis e através de parceiras com instituições financeiras para o
financiamento do crédito concedido. Encontrar uma melhor forma de cobrança é algo que depende das peculiaridades de cada empresa e do seu
ramo de atividade e, entre as principais formas, pode ser destacado o uso de
duplicatas de fatura, do cheque pré-datado, do boleto bancário, dos carnês
de cobrança, do débito automático em conta corrente ou das transferências
eletrônicas via cartão de crédito.
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Na administração de contas a receber, existe uma ponderação importante
em relação ao crédito. Na verdade, o volume de contas a receber é, de uma
forma geral, determinado pelos padrões de crédito das empresas. Caso os
padrões de crédito sejam muito rigorosos, poucos clientes se qualificarão
para esse crédito prejudicando as vendas. Na possibilidade da adoção de padrões mais flexíveis, a empresa poderá atrair mais clientes impactando positivamente o volume de vendas. Segundo Groppelli e Nikbakth (2002, p. 337),
Dar flexibilidade aos padrões de crédito para aumentar as contas a
receber tem vantagens e desvantagens. As vantagens são os aumentos
nas vendas e nos lucros. As desvantagens se refletem em uma maior
possibilidade de mais contas incobráveis e no custo do financiamento
adicional de contas a receber.

Ainda para os mesmos autores, as contas a receber são semelhantes aos empréstimos sem juros aos clientes porque os vendedores precisam pagar despesas de juros enquanto seu capital estiver empatado nas contas a receber.
Portanto, ao decidir por reduzir os padrões de crédito, é importante comparar
os custos das contas a receber adicionais e os benefícios trazidos pelos aumentos das vendas. Dessa forma, caso o resultado desta análise de custo/
benefício for um lucro líquido, a empresa deve relaxar os padrões de crédito.
ADMINISTRAÇÃO DE ESTOQUES
O motivo principal pelo qual se mantém estoque de produtos é para manter
um volume de mercadoria capaz de garantir um atendimento pontual dos
clientes da empresa. No entanto, manter estoques tem um custo, imobiliza
dinheiro e não rende juros nem renda. O custo do estoque pode impedir
o aproveitamento de outras oportunidades lucrativas. As empresas precisam ficar atentas para saber quando a ampliação dos estoques irá lhe trazer
maiores benefícios.
Os estoques são componentes muito importantes do ativo circulante por
representar grandes volumes de dinheiro aplicado em relação aos demais
ativos circulantes. Representam, no entanto, ativos circulantes de menos liquidez e, dessa forma, o giro mais lento do estoque impacta diretamente o
fluxo de caixa da empresa já que as contas a pagar vencem e o produto ainda não foi vendido. Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 374) definem
que: “os estoques são representados por matérias-primas, componentes,
insumos, produtos em processo e produtos acabados [...]”.
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A administração de estoques está ligada ao controle dos ativos circulantes
utilizados nos processos de prestação de serviços, comercialização ou na
produção para serem vendidos através das operações normais das empresas. Nas empresas prestadoras de serviços, os estoques normalmente são
pequenos, uma vez que a ênfase está justamente na prestação dos serviços
e não na venda de produtos. Com relação às empresas comerciais, os estoques estão mais relacionados aos produtos acabados que já estão prontos
para serem vendidos. É nas empresas industriais que os estoques têm uma
importância fundamental, tendo em vista que são utilizados todos os tipos
de estoque, desde matérias-primas e componentes até produtos acabados.
Quadro: Relevância dos investimentos em estoques nas empresas
Tipo de empresa

Relevância dos estoques

Industrial

Grande

Comercial

Grande

Serviços

Média a pequena

Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 375)

Os questionamentos que as empresas se devem fazer com relação aos estoques são os seguintes: 1) quanto comprar ou produzir; 2) em que momento
comprar ou produzir; e 3) quais itens do estoque merecem maior atenção
(LEMES JÚNIOR, RIGO e CHEROBIM, 2005).
Os níveis de estoques só devem ser aumentados se os benefícios forem maiores que os custos para manter os estoques adicionais. Vejamos um exemplo
de como se deve analisar o nível de estoque.
Quadro: Exemplo de Análise de Nível de Estoque
Imagine uma empresa que economize $10.000 no pedido de compras para seu estoque de mercadorias se o estoque
médio aumentar de $450.000 para $600.000.
Se a empresa tiver o custo financeiro de manter este estoque de 16% sobre esse montante, a proposta de aumentar o
nível de estoque é aceitável?
Para responder a questão é preciso comparar o lucro adicional de $10.000 com o custo de estocagem sobre os
$150.000 parados no estoque.
Já que o custo de $24.000 do estoque adicional (16% x 150.000) é maior que a economia de $10.000, a decisão
seria não aumentar o nível do estoque.
Se o estoque fosse aumentado para um novo nível de $600.000, a empresa teria um prejuízo líquido de $14.000
(prejuízo de $24.000 – economia de $10.000).
Conclusão: A empresa pode decidir pela redução do estoque se as economias no custo de estocagem excederam os
lucros.
Fonte: Groppelli e Nikbakht (2002, p. 339), adaptado pelo autor.
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5.2 Instrumentos de controle financeiro
Os instrumentos de controle financeiros são os demonstrativos que aferem a
atuação da empresa em determinado período. Os administradores financeiros podem obter informações internas sobre o desempenho de seu negócio
e externas a respeito do ambiente onde atua. As informações internas dizem
respeito a volume de vendas, preços cobrados, contas a receber, contas a
pagar, tributos a recolher, dentre outras receitas e despesas. Internamente,
também é possível obter informações sobre dívidas já contraídas, possibilidade de captação e aplicação de recursos e negócios em perspectiva. As informações externas são relativas a tendências de mercado, ações da concorrência, decisões de política econômica e situação do mercado internacional.
No presente momento, iremo-nos ater aos demonstrativos financeiros internos que dão aos administradores a possibilidade de uma análise da situação
da empresa. Estes demonstrativos têm por característica o formato de relatórios anuais elaborados com base na escrituração mercantil da empresa,
baseiam-se em princípios contábeis e constituem uma forma de mostrar aos
acionistas a percepção da empresa do ponto de vista dos executivos.
Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005) destacam entre as demonstrações
financeiras aquelas elencadas pela lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e que constam do balanço geral: relatório do conselho de administração ou da diretoria; balanço patrimonial; demonstração dos resultados do
exercício; demonstração das origens e aplicações de recursos; demonstração
de lucros e prejuízos acumulados; notas explicativas; parecer do conselho
fiscal; e parecer dos auditores independentes, se o balanço geral for de empresa de capital aberto. Os mesmos autores acrescentam, ainda, que algumas empresas elaboram e divulgam relatórios contemporâneos, tais como o
demonstrativo do fluxo de caixa e o balanço social. Já Groppelli e Nikbakht
(2002) confirmam que existem vários meios para avaliar o desempenho de
uma empresa e que um deles é justamente a análise dos demonstrativos
financeiros que, segundo eles, pode ser feita de três maneiras: 1. estudando
o conteúdo da demonstração de resultado de exercício e do balanço patrimonial; 2. analisando os demonstrativos de fluxo de caixa; e 3. examinando
as relações entre o demonstrativo de resultado e o balanço patrimonial, realizando uma análise de índices financeiros.
Existem, portanto, três relatórios fundamentais para análise dos demonstrativos financeiros: a demonstração de resultado do exercício – DRE, o balanço
patrimonial e os demonstrativos de fluxo de caixa. Para complemento da
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análise, existem os índices financeiros. Veremos mais detalhadamente como
se apresentam estes relatórios.
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DE EXERCÍCIO – DRE
A demonstração de resultado do exercício estabelece uma relação entre os
fluxos de recebimento gerado por uma empresa e os fluxos de despesa que
ocorreram para produzir e financiar suas operações. Representa de fato a expressão dos resultados econômicos da empresa demonstrando como surge
o lucro ou o prejuízo final do negócio. A DRE está prevista no art. 187 da Lei
nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e é apresentada se partindo das
receitas brutas. Dessas receitas vão-se subtraindo as deduções das vendas,
os abatimentos e os impostos, obtendo-se a receita líquida. Posteriormente,
são deduzidos os custos das atividades-fim da empresa, obtendo-se o lucro
bruto. Depois disso são deduzidas as despesas operacionais, achando-se o
lucro operacional. Deste lucro são subtraídas as despesas financeiras líquidas, já deduzidas as eventuais receitas financeiras, para chegarmos ao lucro
antes do imposto de renda. Calcula-se, então, a provisão para imposto de
renda e chega-se ao lucro líquido do exercício ou ao prejuízo do exercício.
É preciso lembrar que a DRE é elaborada a partir do regime de competência,
ou seja, as receitas custos e despesas são consideradas na época de sua ocorrência e não do efetivo recebimento ou pagamento. Isso faz com que a DRE
registre o faturamento obtido através das vendas realizadas no período, mas
isso não significa que todo esse valor foi recebido pela empresa, pois muitas
vendas podem ter sido realizadas a prazo.
A seguir, apresentaremos um quadro com um exemplo de DRE:
:
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Quadro: Demonstração de Resultado de Exercício (DRE) – Exemplo
Empresa Vinhedo S.A. – 31/12/2003 e 2002
Em $ 1.000
Demonstração de resultados dos exercícios

2003

2002

Receita operacional bruta

26.000

23.500

-

Vendas canceladas

270

200

-

Descontos

453

298

-

Impostos sobre as vendas

4.420

3.990

=

Receita operacional líquida

20.857

19.012

-

Custo dos produtos vendidos

11.000

10.105

=

Lucro bruto

9.857

8.907

-

Despesas operacionais

4.857

4.560

280

250

Despesas de vendas
Despesas gerais e administrativas
Despesas de depreciação

790

750

3.787

3.560

5.000

4.347

500

465

=

Lucro operacional

-

Despesas financeiras

=

Lucro líquido antes do IR

4.500

3.882

-

Imposto de renda mais contribuição social (32%)

1.440

1.242

=

Lucro líquido após o IR

3.060

2.640

-

Reserva legal

153

132

-

Dividendos às ações preferenciais

315

315

=

Lucro líquido disponível aos acionistas

2.592

2.193

-

Lucros a distribuir *

2.147

1.893

=

Lucro transferido para lucros acumulados

445

300

=

Lucro por ação LPA (1.350.000 ações)

2,27

1,96

=

Lucro auferido por lote de mil ações ordinárias e
preferenciais

$ 2.266,66

$1.955,55

*Conforme proposta para deliberação da Assembleia Geral Ordinária dos acionistas de 2004.
Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 55)

BALANÇO PATRIMONIAL
O balanço patrimonial demonstra a situação econômico-financeira das empresas. Para Groppelli e Nikbakht (2002, p. 349), de uma maneira geral, “[...]
o balanço patrimonial é um demonstrativo dos ativos, passivos e do patrimônio líquido”. Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 44) estabelecem a
seguinte definição: “o balanço patrimonial é uma demonstração financeira
estática e sintética que apresenta os bens, direitos, obrigações e o capital
pertencente aos proprietários da empresa em determinada data, geralmente
a do encerramento do exercício social”.
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O lado esquerdo do balanço patrimonial mostra a composição do ativo circulante, do ativo realizável a longo prazo e do ativo permanente. O ativo
circulante é onde estão registrados os bens e direitos que poderão ser convertidos em dinheiro ou realizados no prazo de um ano. O ativo realizável a
longo prazo registra os valores que podem ser convertidos em dinheiro no
prazo acima de um ano (exemplo: depósitos compulsórios, cauções, impostos a recuperar, títulos da dívida pública). O ativo permanente compreende
a aplicação de recursos em bens não destinados à venda, cuja função é a
utilização para produção de bens e serviços (exemplo: terrenos, edificações,
máquinas, equipamentos).
O lado direito do balanço patrimonial traz o passivo circulante, o passivo
exigível a longo prazo e o patrimônio líquido. O passivo circulante é composto por contas a pagar, notas a pagar e outros passivos de curto prazo
(exemplo: salários, contas a pagar, dividendos, financiamentos). O passivo
exigível a longo prazo representa as obrigações que têm duração superior a
um ano (exemplo: empréstimos, financiamentos, contas e títulos a pagar). O
patrimônio líquido representa o capital próprio da empresa, que é composto
pelo capital acionário, reservas de capital e de lucros e prejuízos acumulados
gerados pela empresa após a dedução dos dividendos pagos.
Como o demonstrativo de ativos e passivos, o balanço patrimonial permite que os investidores observem a composição desses componentes
e verifiquem se a alocação é sólida. Deduzindo os passivos circulantes
dos ativos circulantes, encontramos indicações sobre a liquidez da empresa, e, confrontando os lucros com os ativos investidos pela empresa,
podemos ter uma ideia de seu grau de eficiência para empregar seus
ativos de modo a gerar lucro (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2002, p. 350).

No quadro a seguir, podemos observar a estrutura do balanço patrimonial:
Quadro: Estrutura do Balanço Patrimonial

Figura 16
Fonte: Lemes Júnior, Rigo e Cherobim (2005, p. 44), adaptado pelo autor.
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Agora, apresentaremos um modelo de balanço patrimonial de uma empresa
fictícia.
Quadro: Modelo de Balanço Patrimonial
Ativos

Passivo e patrimônio líquido

Caixa

$40.000

Contas a pagar

$150.000

Títulos negociáveis

50.000

Notas a pagar

50.000

Contas a receber

320.000

Outros passivos circulantes

20.000

Estoques

250.000

Total do passivo circulante

220.000

Total do ativo circulante

660.000

Exigível a longo prazo

440.000

Ativo imobilizado líquido

550.000

Capital acionário

350.000

Lucros acumulados
Total do ativo

$1.210.000

200.000

Total do passivo e do patrimônio líquido

$1.210.000

Fonte: Groppelli e Nikbakht (2002, p. 350)

DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA
Nós apresentamos uma aula inteira sobre fluxos de caixas (Aula 4) e, portanto, aqui faremos considerações resumidas sobre o assunto.
É importante ressaltar a utilidade dos fluxos de caixa como instrumento de
controle e avaliação dos demonstrativos financeiros. O acompanhamento
do fluxo de caixa propicia uma análise mais abrangente do processo pelo
qual a empresa gera recursos a partir das operações, investimentos e financiamentos e também identifica como esse caixa foi utilizado pela empresa.
Para Ross, Westerfield e Jaffe (200, p. 43), “talvez o item mais importante
que pode ser extraído das demonstrações financeiras seja o fluxo de caixa
[...]”, pois esta demonstração ajuda a explicar a variação de saldos de caixa
e aplicações financeiras.
ÍNDICES FINANCEIROS
Ao introduzirmos a discussão sobre os relatórios de demonstrativos financeiros, dissemos que, além deles, existem também os índices financeiros que
complementam a análise da saúde financeira das empresas. A administração
de uma empresa é algo que requer o acompanhamento constante de suas
operações. Os administradores precisam saber se sua empresa possui ou não
liquidez suficiente. É importante, também, definir diretrizes em relação aos
montantes de empréstimos e de compromissos financeiros fixos aceitáveis.
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Muito embora exista um número substancial de índices avulsos, normalmente eles são agrupados em cinco categorias principais: índices de liquidez,
índices de atividades; índices de endividamento; índices de rentabilidade e
índices de mercado de ações (GROPPELLI e NIKBAKHT, 2002).

Resumo
Após a definição do saldo ótimo de caixa através do equilíbrio de custos de
oportunidade e custos de negociação propostos pelos modelos de gestão de
caixa de Baumol e Miller-Orr, é preciso que a empresa defina estratégias de
manutenção e controle dos seus saldos de caixa.
Gestão de recebimentos e pagamentos - A estratégia a ser adotada
pelas empresas para manutenção dos saldos de caixa no que diz respeito a
pagamentos e recebimentos é basicamente retardar pagamentos e acelerar
recebimentos. Adiando o pagamento, a empresa consegue manter um nível
de caixa por mais tempo. Portanto, o momento em que a compra é realizada
é o período mais propício à proposição de um prazo maior de pagamento,
pois é quando o vendedor tem interesse em oferecer uma vantagem para
garantir a venda. Este ajuste de vencimentos é o meio pelo qual se negocia
o vencimento de despesas para dias dos meses em que o fluxo de caixa
for mais favorável e, assim, despesas de regularidade mensal como salários, aluguéis, compra de matérias-primas, dentre outras são programadas
de acordo com a conveniência da empresa, se possível, fazendo com que
as entradas de caixa ocorram antes das saídas. Uma outra alternativa para
retardar o pagamento é a ampliação do tempo de float do pagamento. Float são as ações desenvolvidas com o objetivo de ampliar o tempo entre a
emissão dos cheques para pagamento de contas e o momento em que os
recursos financeiros serão debitados na conta corrente bancária. Além de
atrasar pagamentos, as empresas podem acelerar o recebimento de valores
a receber adotando ações, como, por exemplo, normas rígidas de cobrança,
encurtamento dos prazos de pagamento, oferecimento de descontos favoráveis e através de parceiras com instituições financeiras para o financiamento do crédito concedido.
Administração de estoques - O motivo principal pelo qual se mantém
estoque de produtos é para manter um volume de mercadoria capaz de garantir um atendimento pontual dos clientes da empresa. No entanto, manter
estoques tem um custo, imobiliza dinheiro e não rende juros nem renda. As
empresas precisam ficar atentas para saber quando a ampliação dos estoques irá lhe trazer maiores benefícios.
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Os estoques são componentes muito importantes do ativo circulante por
representar grandes volumes de dinheiro aplicado em relação aos demais
ativos circulantes. Representam, no entanto, ativos circulantes de menos liquidez e, dessa forma, o giro mais lento do estoque impacta diretamente
o fluxo de caixa da empresa já que as contas a pagar vencem e o produto
ainda não foi vendido. Os níveis de estoques só devem ser aumentados se os
benefícios forem maiores que os custos para manter os estoques adicionais.
Os instrumentos de controle financeiros são os demonstrativos que aferem
a atuação da empresa em determinado período. Existem três relatórios fundamentais para análise dos demonstrativos financeiros: A demonstração de
resultado do exercício – DRE, o balanço patrimonial e os demonstrativos de
fluxo de caixa. Para complemento da análise existem os índices financeiros.
Demonstração de resultado de exercício - A demonstração de resultado
do exercício estabelece uma relação entre os fluxos de recebimento gerado
por uma empresa e os fluxos de despesa que ocorreram para produzir e financiar suas operações. Representa de fato a expressão dos resultados econômicos da empresa demonstrando como surge o lucro ou o prejuízo final
do negócio.
Balanço patrimonial - O balanço patrimonial demonstra a situação econômico-financeira das empresas. De uma maneira geral, o balanço patrimonial
é um demonstrativo dos ativos, passivos e do patrimônio líquido. O balanço
patrimonial é uma demonstração financeira estática e sintética que apresenta os bens, direitos, obrigações e o capital pertencente aos proprietários da
empresa em determinada data, geralmente a do encerramento do exercício
social.
Demonstrativo de fluxo de caixa - Os fluxos de caixa, como instrumento
de controle e avaliação dos demonstrativos financeiros, nos propiciam uma
análise abrangente do processo pelo qual a empresa gera caixa a partir das
operações, investimentos e financiamentos, além de identificar como esse
caixa foi utilizado pela empresa.
Índices financeiros - A administração de uma empresa é algo que requer
o acompanhamento constante de suas operações. Os administradores precisam saber se sua empresa possui ou não liquidez suficiente. É importante,
também, definir diretrizes em relação aos montantes de empréstimos e de
compromissos financeiros fixos aceitáveis. Muito embora exista um número
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substancial de índices avulsos, normalmente eles são agrupados em cinco
categorias principais: índices de liquidez, índices de atividades; índices de
endividamento; índices de rentabilidade e índices de mercado de ações.

Atividade de Aprendizagem
1. Como as empresas podem realizar o controle financeiro através da gestão
de pagamento e recebimentos?

										
2. Faça uma breve análise do instrumento de controle financeiro: demonstração de resultado de caixa do exercício - DRE.

Caro (a) estudante,
Esta última aula abordou um tema complexo. Portanto, é importante revisá-la. Chegamos ao final da disciplina e, então, este é o momento de realizar
uma releitura de todo caderno. Procure fazer um resumo de todo conteúdo
estudado, pois esta atitude será importante para você guardar melhor os
conhecimentos que lhe foram oferecidos.
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Palavras Finais
O acúmulo de informações se dá através do estudo, o que envolve grande
esforço, disciplina e trabalho. Portanto, é uma conquista chegar até aqui.
Parabéns, estudante! O aprendizado desta disciplina, no entanto, é apenas
o começo, um ponto de partida para um aprendizado maior que virá com
o tempo, com a experiência e com os conhecimentos que você ainda irá
adquirir na sua trajetória profissional.
Não desista de buscar o conhecimento na área de planejamento financeiro,
já que este é um tema importante para administração das empresas e para
o estudo das finanças de uma maneira geral. E, com a absorção dos conhecimentos aqui propostos, você terá subsídios para se aprofundar ainda mais
no assunto. Boa sorte!
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Guia de Soluções
Aula 1
1. Quais fatores levam os empresários a tomarem a decisão de realizar um
investimento? Comente sobre o assunto.
O empresário investe para obter retorno. Ou, sofisticando um pouco mais:
investe para obter um valor maior que o investido. Para determinar quais
ativos são rentáveis ou não, é necessário o estabelecimento de um ponto de
referência. Este ponto é conhecido como taxa requerida de retorno. Dessa
forma, os investidores estabelecem uma taxa de retorno que esperam de
cada investimento. O retorno esperado são as receitas futuras que os investidores pretendem receber por assumirem o risco de investir. O investimento
só será feito em um novo ativo caso o retorno esperado seja maior que a
taxa de retorno estabelecida como ponto de referência.
A meta de uma empresa é procurar obter a maior rentabilidade possível de
seus ativos, ao menor custo possível, ou seja, comprometendo minimamente suas fontes de financiamento. O custo de capital representa a taxa de
retorno (custo) que a empresa deve pagar aos investidores para convencê-los a correr o risco de investir seus fundos em títulos e ações emitidos pela
empresa.
O retorno esperado dos investimentos é o principal balizador das decisões.
As empresas realizam investimentos quando têm a expectativa de obter retorno. Os investimentos podem ser feitos em ativos físicos ou em títulos do
mercado. Os ativos fixos, normalmente os que mais interessam às finanças
corporativas, podem ser: aquisição de máquinas e equipamentos, instalação
de novas plantas industriais, lançamento de novos produtos, entrada em
novos mercados, dentre outros.
2. Fale sobre as funções do administrador financeiro e sobre a importância
do planejamento financeiro para as empresas.
Para a Administração Financeira, o objetivo das empresas é a maximização
de seu valor de mercado a longo prazo, pois desta forma será aumentada a
riqueza de seus proprietários. Para atingir este objetivo, as empresas contam
com os administradores financeiros, que são os principais responsáveis pelas
atividades de criação de valor, em ações que envolvem decisões estratégicas,
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como seleção de alternativas de investimento, decisões de financiamento de
longo prazo, além das operações de curto prazo.
A função da administração financeira é propiciar condições para que o capital dos investidores seja remunerado da melhor forma possível. Como fazer
isso? Utilizando-se de instrumental financeiro, realizando ações de planejamento, controle, orçamento, previsões, fluxo de caixa, investimentos, financiamentos, crédito, cobrança, câmbio, operações bancárias e gerenciamento
de risco. Este instrumental serve para o administrador financeiro criar valor,
ou seja, aumentar o valor da empresa, tendo em vista que já definimos que
este é o objetivo a ser perseguido.
O planejamento financeiro faz parte da administração financeira. Se a administração é a maneira como o empresário vai gerir seu negócio, o planejamento é o meio pelo qual as metas definidas pelo gestor serão alcançadas.
Trata-se de uma previsão de futuro, do que se pretende para a empresa no
tempo que ainda há de vir. O planejamento financeiro é que define os objetivos da empresa e toda estrutura financeira necessária para o atingimento
destes objetivos. O planejamento financeiro estabelece o método pelo qual
as metas financeiras devem ser atingidas. É o “caminho das pedras” das
finanças da empresa.

Aula 2
1. Por que as empresas precisam de capital de giro? Qual sua função na administração da empresa?
Toda empresa precisa de capital. O capital é o “combustível” das empresas,
é o que lhes propicia a condição de atuar nos mercados. Sem capital, não há
empresa. Capital é o total de recursos próprios ou de terceiros, que financiam as necessidades da empresa, podendo ser dividido entre capital de giro
ou circulante e capital fixo ou permanente.
O capital de giro representa aquele que a empresa necessita para o pagamento das despesas rotineiras do dia a dia, é o capital disponível para a condução normal dos negócios da empresa. O capital de giro é aquele utilizado
dentro um mesmo ciclo operacional da empresa que vai desde a aquisição
de matéria-prima até a venda e o recebimento dos produtos vendidos.
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2. O que são financiamentos externos?
Os fundos à disposição de uma empresa podem-se originar tanto de fontes
internas como de fontes externas.
O financiamento externo é obtido através de recursos próprios ou de recursos de terceiros. No caso de recursos próprios, eles são captados junto aos
sócios atuais da empresa através de um aumento na subscrição e integralização de capital social, ou através da venda de ações da própria empresa
na busca de novos sócios. No caso de recursos de terceiros, o financiamento
é obtido através de empréstimos. Em uma conceituação mais genérica, o
financiamento externo é àquele realizado com recursos a partir de fontes de
fora da empresa. As fontes externas de fundos aparecem do lado direito do
balanço patrimonial.
3. Onde as empresas podem obter financiamento de curto prazo?
Os financiamentos de curto prazo servem para cobrir deficiências de fundos
quando as entradas de caixa são insuficientes para cobrir aumentos repentinos de despesas. O objetivo é captar fundos temporariamente em antecipação a futuras entradas de caixa que possibilitarão à empresa recursos para
o pagamento da dívida.
As empresas podem obter empréstimos de curto prazo de duas maneiras:
1. empenhando-se na captação de recursos a curto prazo com a emissão de
seu próprio título; e 2. captando recursos externamente por meio de intermediários financeiros.
Os capitais próprios para financiamento externo de curto prazo são aqueles
aportados nas empresas via patrimônio líquido e podem ser fonte de recursos para as empresas pela subscrição e integralização de capital social. A empresa pode buscar, também, em fontes internas de autogeração de recursos
e respectivo investimento, os recursos para financiamento de curto prazo.
Existe a possibilidade de se recorrer a capitais externos de terceiros para o
financiamento de curto prazo, que são representados pelo endividamento
das empresas. Portanto, como pertencem a terceiros, exigem o pagamento
de encargos financeiros que seriam uma espécie de aluguel por sua utilização. As fontes de recursos de curto prazo utilizadas para financiar o capital
de giro das empresas estão divididas em duas categorias: crédito comercial
e crédito bancário.
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Aula 3
1. Qual a importância dos orçamentos para o planejamento econômico?
O orçamento é uma declaração financeira de planos para o futuro dos negócios da empresa. Pode assumir diversas formas, mas normalmente reflete
os departamentos e o conjunto da empresa em termos financeiros, fornecendo as bases para se aferir o desempenho da organização. Orçamento
representa: a) uma previsão dos resultados da empresa; b) um plano do
trabalho a ser realizado durante o ano; c) uma comunicação dos objetivos e
prioridades reais da alta gerência; e d) uma ferramenta essencial de controle
e mensuração.
A elaboração de orçamentos é essencial para o planejamento e controle da
empresa, pois favorece a coordenação das ações de gerentes de diferentes
áreas e, ao mesmo tempo, sedimenta o compromisso com os objetivos da
empresa, constituindo uma forma confiável de analisar o real desempenho
da organização.
2. Comente sobre planejamento econômico de longo prazo?
O planejamento econômico e financeiro de longo prazo tem como objetivo a adoção de metas no presente para atingir resultados no futuro de
longo prazo. O planejamento de longo prazo está centrado na construção
de orçamentos de capital, que tem por objetivo alinhar em um documento investimentos que terão impacto na vida futura da empresa por muitos
anos. Vamos supor que a empresa decida abrir uma nova filial, o impacto
desta decisão se sentirá na empresa nos dez, quinze ou vinte anos seguintes.
As previsões de venda, fornecimento de matéria-prima, energia, pessoal,
tecnologia terão que ser feitas para este período. O dimensionamento dos
investimentos terá que ser bem feito, já que as mudanças ao longo do tempo irão influenciar muito a atuação da empresa e é preciso estar atento ao
dimensionamento do mercado, às políticas de financiamento, à possibilidade de falta de energia e às mudanças nas políticas cambial, tributária ou monetária. Dessa forma, o orçamento de capital servirá como uma “bússola”
para guiar a atuação futura das empresas.
O processo de orçamento de capital visa responder uma série de questões,
tais como: O projeto maximizará a riqueza dos acionistas? O projeto se pagará? Ele traz riscos adicionais à empresa? Trará benefícios ou custos adicio-
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nais para os projetos já existentes? As decisões de investimento de capital
são muito importantes para as empresas porque podem significar a maximização da riqueza dos acionistas e a satisfação dos clientes e dos funcionários. Um orçamento de capital mal preparado pode trazer consequências
bastante negativas em termos econômicos para a empresa.

Aula 4
1. Defina fluxo de caixa e gestão de caixa.
Fluxo de caixa são as movimentações de entrada e saída de recursos dentro
da empresa. Em outras palavras, é o movimento de dinheiro para dentro e
para fora da do caixa da empresa. Ao controle desse fluxo de liquidez damos
o nome de gestão de caixa. A gestão do caixa ou “cash management” é a
atividade de tesouraria da empresa que acompanha os reflexos das políticas
de investimentos, de vendas, de crédito, de compras e de estoques. O gestor
de caixa participa das definições dessas políticas orientando-as para que não
ofereçam problemas de liquidez para a empresa.
2. Comente o Modelo de Miller-Orr.
O Modelo Miller-Orr foi desenvolvido por Merton Miller e Daniel Orr com
objetivo de fazer a gestão de saldo de caixa através do controle da flutuação
aleatória das entradas e saídas diárias de recursos. O modelo considera que
há sempre um valor esperado dos fluxos líquidos diários de caixa (entradas
menos saídas) e, dia após dia, este fluxo pode ser maior ou menor do que o
fluxo esperado. O modelo opera com base em limites de controle superior e
inferior, além de um saldo ótimo de caixa, de modo que a empresa permita
que seu saldo de caixa varie entre o limite inferior e superior.

Aula 5
1. Como as empresas podem realizar o controle financeiro através da gestão
de pagamento e recebimentos?
A estratégia a ser adotada pelas empresas para manutenção dos saldos de
caixa no que diz respeito a pagamentos e recebimentos é basicamente retardar pagamentos e acelerar recebimentos. Adiando o pagamento, a empresa
consegue manter um nível de caixa por mais tempo. Portanto, o momento
em que a compra é realizada é o período mais propício à proposição de um
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prazo maior de pagamento, pois é quando o vendedor tem interesse em
oferecer uma vantagem para garantir a venda. As técnicas que têm por objetivo postergar o pagamento visam à maximização do tempo para acertar
os compromissos financeiros, aumentando seus prazos de vencimentos ou
ajustando-os ao comportamento do fluxo de entrada de recursos de caixa.
Uma outra alternativa para retardar o pagamento é a ampliação do tempo
de “float” do pagamento. “Float” são as ações desenvolvidas com o objetivo
de ampliar o tempo entre a emissão dos cheques para pagamento de contas e o momento em que os recursos financeiros serão debitados na conta
corrente bancária.
Além de atrasar pagamentos, as empresas podem acelerar o recebimento de
valores a receber, adotando ações, como, por exemplo, normas rígidas de
cobrança, encurtamento dos prazos de pagamento, oferecimento de descontos favoráveis e através de parceiras com instituições financeiras para o
financiamento do crédito concedido. Encontrar uma melhor forma de cobrança é algo que depende das peculiaridades de cada empresa e do seu
ramo de atividade e, entre as principais formas, pode ser destacado o uso de
duplicatas de fatura, do cheque pré-datado, do boleto bancário, dos carnês
de cobrança, do débito automático em conta corrente e das transferências
eletrônicas via cartão de crédito.
2. Faça uma breve análise do instrumento de controle financeiro: demonstração de resultado do exercício – DRE.
A demonstração de resultado do exercício estabelece uma relação entre os
fluxos de recebimento gerado por uma empresa e os fluxos de despesa que
ocorreram para produzir e financiar suas operações. Representa de fato a expressão dos resultados econômicos da empresa demonstrando como surge
o lucro ou o prejuízo final do negócio. A DRE está prevista no art. 187 da Lei
nº 6.404/76 (Lei das Sociedades Anônimas) e é apresentada se partindo das
receitas brutas. Dessas receitas vão-se subtraindo as deduções das vendas,
os abatimentos e os impostos, obtendo-se a receita líquida. Posteriormente,
são deduzidos os custos das atividades-fim da empresa, obtendo-se o lucro
bruto. Depois disso são deduzidas as despesas operacionais, achando-se o
lucro operacional. Deste lucro são subtraídas as despesas financeiras líquidas, já deduzidas as eventuais receitas financeiras, para chegarmos ao lucro
antes do imposto de renda. Calcula-se, então, a provisão para imposto de
renda e chega-se ao lucro líquido do exercício ou ao prejuízo do exercício.
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É preciso lembrar que a DRE é elaborada a partir do regime de competência, ou seja, as receitas custos e despesas são consideradas na época de sua
ocorrência e não do efetivo recebimento ou pagamento. Isso faz com que a
DRE registre o faturamento obtido através das vendas realizadas no período,
mas isso não significa que todo esse valor foi recebido pela empresa, pois
muitas vendas podem ter sido realizadas a prazo.
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