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MÓDULO 1: CONCEITO DE FINANÇAS 

 

O conceito de finanças nada mais é do que um estudo de como as pessoas 

e as empresas fazem a administração, o controle e a alocação dos recursos 

dentro de um determinado período. 

Para um bom andamento, o mercado financeiro necessita de profissionais 

que sejam qualificados e preparados para encararem novos desafios que 

uma economia globalizada tem para oferecer. E é essa economia que gera 

novos empregos ligados às mais diferentes áreas, como: 

Finanças Empresariais – onde o profissional terá que atuar de forma 

significativa nas decisões das empresas, fazendo uso dos bens e direitos da 

empresa, planejando a sua gestão financeira; 

 

Análise de Investimentos – esse profissional trabalhará diretamente com os 

ativos da empresa. Ele tem como função primordial analisar de forma 

criteriosa todos os investimentos que são realizados e definir as políticas de 

proteção ao capital da empresa, analisando o atual momento, definindo 

com clareza para os gestores os riscos e as oportunidades que surgem; 

Instituições Financeiras – esse tipo de profissional trabalha com bancos, 

seguradoras e instituições financeiras. Seu campo de atuação está 

relacionado a empréstimos, seguros, capitalização e previdência privada; 

 

Finanças Internacionais – para atuar nesta área, o profissional necessita ter 

um profundo conhecimento em mercados internacionais, pois ele irá 
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trabalhar com empresas internacionais, movendo rotinas que envolvem taxas 

de câmbio, empréstimos internacionais e diretrizes governamentais; 

Consultoria em Finanças Pessoais (CFP) – esse profissional trabalha nas 

empresas, como empregado ou em cargos de chefia, podendo indicar como 

realizar orçamentos domésticos, financiamentos com bancos, escolhas de 

seguro e planos de aposentadoria. 

A educação financeira é fundamental para conter gastos desnecessários, 

evitar prejuízos e dívidas — bem como a solicitação de empréstimos custosos 

— ao seu patrimônio. E isso vale tanto no aspecto pessoal quanto corporativo. 

Até por isso, existem diversos tipos de finanças. 

Embora o conceito de finança se aplique para todos eles de maneira similar, 

a relação das pessoas com a renda e o comparativo com as despesas 

periódicas, fazem com que tenhamos que lidar de maneira estratégica e 

individualizada. 

 

Para entender mais um pouco sobre isso, nós preparamos este post para 

explicar os principais tipos de finanças: 

• Finanças pessoais; 

• Finanças comportamentais; 

• Finanças experimentais; 

• Finanças públicas; 

• Finanças empresariais (ou corporativas). 

 

Além disso, vamos explorar as diferenças entre eles e ainda oferecer algumas 

dicas para você aprender tudo sobre gestão de finanças. 

 

O que é finanças? 

 

Finanças é um termo que se consolidou como uma proposta de definição do 

dinheiro que circula ao redor do mundo. Historicamente, o conceito de 

finanças (do termo em francês finance) foi atrelado aos bens e posses do 

Estado. 
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Mas ao longo dos anos essa visão mudou e o dinheiro já não precisa provir 

necessariamente do Estado. Ele pode ser observado também a partir da 

movimentação monetária entre empresas e pessoas físicas. 

Como mencionado anteriormente, essa ideia segmentada levantou questões 

que embarcam na individualidade de cada questão. Por exemplo: as suas 

ações de economia doméstica não são as mesmas necessárias para que o 

CEO de uma empresa mantenha sua área financeira em dia. 

 

 

 

 

Quais são os principais tipos de finanças? 

 

Se finanças, por um lado, é um termo de ampla abrangência, podemos 

ramificar o conceito com base nas suas especificidades. Entenda as 

diferenças entre cada um dos tipos de finanças: 

1. Finanças pessoais 

 

Todo tipo de posse, renda e compromissos financeiros de uma pessoa física 

se traduzem por finanças pessoais. E não apenas isso, mas a sua organização 

financeira ao longo do tempo para lidar com a relação entre despesas e o 

orçamento de maneira mais qualificativa. 

Para tanto, é importante lidar com a gestão de finanças pessoais de maneira 

planejada. Sem disciplina, perdemos a batalha mensal contra as contas (fixas 

e variáveis), o que implica o aumento de dívidas e também do nível 

de estresse financeiro que você lida. 

 

 

 

 

 

Dicas de gestão de finanças pessoais 

 

Veja algumas dicas para você planejar suas finanças pessoais e ter uma rotina 

muito mais segura e protegida contra imprevistos: 

• faça um mapeamento das suas rendas e despesas; 
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• calcule meios para equilibrar as contas de maneira que você tenha alguma renda 

sobrando no final do mês; 

• tenha um planejamento financeiro pessoal que consiste nas duas primeiras dicas acima 

e também na composição de metas e objetivos financeiros. Ou seja: conquistas em 

curto, médio e longo prazo que ajudam a poupar cada vez mais e melhorar a situação 

econômica de sua família; 

 

• corte os custos supérfluos e desnecessários. Avalie para onde a sua renda mensal está 

sendo direcionada e comece a disciplinar-se a respeito dessas despesas que só 

impactam negativamente o orçamento; 

• crie uma reserva de emergência. Por meio dela, você se protege contra um imprevisto 

(como despesas médicas de urgência) e não afeta as despesas do dia a dia; 

• caso tenha contas atrasadas, procure os credores para fazer a renegociação de 

dívidas. Calcule um meio de pagamento que alivie o peso dos juros e multas 

acumulados e que permita a você chegar ao final do mês sem novas inadimplências; 

 

• ainda nesse sentido, evite o uso de cartões de crédito e do cheque especial. O primeiro 

pode criar uma falsa sensação de renda extra, enquanto o segundo conta com uma 

das taxas de juros mais elevadas do mundo; 

• se possível, dedique um pouco (o mínimo que seja) dos seus rendimentos a algum tipo 

de investimento. Por meio desse hábito, você constrói um patrimônio que vai rentabilizar 

continuamente. 

 

Pode parecer muita coisa, mas perceba que são situações já inseridas na sua 

rotina. O desafio está na mudança de hábitos a fim de transformar a sua 

relação com o dinheiro muito mais proveitosa e menos conflitante. 

 

2. Finanças comportamentais 

 

Entre os tipos de finanças, a comportamental é aquela que define as 

orientações e visões estratégicas de investidores e agentes econômicos no 

geral. Por exemplo: as decisões tomadas que ajudam a alavancar 

determinados tipos de investimentos em detrimento de outros. 

  

Além disso, explora melhor todo o mercado financeiro. Isso ajuda a avaliar os 

problemas e soluções do setor. Uma crise financeira pode ser rapidamente 

diagnosticada (quem sabe, prevenida) e resolvida quando existem pessoas 

avaliando os números de maneira constante. 
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3. Finanças experimentais 

 

O segmento das finanças experimentais avalia de maneira teórica as 

condições do mercado e de todo o cenário que influência direta e 

indiretamente as finanças. O setor acadêmico é um dos que mais se debruça 

sobre as questões desses tipos de finanças. 

Por meio desse trabalho, pesquisadores simulam situações e estabelecem 

projeções para conferir os resultados dessas ações. Como consequência, fica 

mais fácil prever os impactos de todo tipo de situação econômica (micro e 

macro) 

 

4. Finanças públicas 

 

Esse é um dos tipos de finanças que mais interessam à população, uma vez 

que se traduz na gestão financeira do Estado. 

É por meio desse trabalho que os orçamentos são estabelecidos, o dinheiro é 

distribuído e todo tipo de ação governamental se converte em medidas de 

desenvolvimento geral para a nação. Isso inclui também a aplicação e o 

ajuste e reajuste de impostos. 

5. Finanças empresariais (ou corporativas) 

 

Partindo para o dia a dia corporativo, as finanças empresariais são o reflexo 

de todo tipo de ação econômica que uma organização pratica. 

Com isso, pode-se melhorar os lucros, reduzir (e erradicar) os prejuízos, compor 

o planejamento financeiro da instituição, organizar o orçamento, investir em 

outras áreas e produtos, lidar com o fluxo de caixa, o pagamento de impostos 

e taxas etc. 

Ou seja: todo tipo de obrigação financeira que surja no cotidiano dos 

profissionais do setor. Não à toa, existem especialistas de todo tipo dentro 

desse segmento de atuação para garantir que as empresas se antecipem 

aos problemas e obtenham resultados financeiros continuamente melhores. 



 

7 | P á g i n a  

 

 

 

Dicas de finanças empresariais 

 

Para quem acha que esse, entre todos os tipos de finanças, é um dos que 

mais têm a ver com as suas necessidades atuais, aproveite para dar uma 

olhada nas dicas que separamos para melhorar a relação de sua 

organização com as finanças: 

• mantenha pleno controle da saúde financeira da empresa por meio de relatórios, 

gestão financeira, orçamentos (e o pleno controle dos mesmos); 

• monitoramento das entradas e saídas e de todo o fluxo de caixa da organização; 

• separação de suas contas pessoais e corporativas; 

• elabore um fundo de emergência. Assim como ocorre com as finanças pessoais, o 

fundo de emergência é fundamental para que muitas organizações evitem uma 

falência precipitada diante de qualquer crise que surja no horizonte; 

• tenha um planejamento financeiro empresarial. Com ele, todos na empresa sabem 

das limitações, ambições e também o passo a passo para alcançar cada um dos seus 

objetivos; 

• controle os gastos e mantenha os pagamentos em dia. Algo fundamental (embora 

pareça óbvio) para evitar o acúmulo de dívidas e, com isso, sérios agravantes na 

saúde financeira do seu negócio. 

 

 

Hoje em dia, não faltam soluções digitais que ajudam a automatizar muitos 

processos e favorecer o controle financeiro por meio de relatórios ágeis e 

monitorados em tempo real (e integrado com outras áreas). 

Assim, independentemente de quais tipos de finanças estejamos falando, a 

sua empresa pode se gabar de ter pleno controle de como está o seu dia a 

dia econômico. 

Vale mencionar que as finanças corporativas fazem parte elementar do seu 

negócio. Seja para empresas de qualquer setor de atuação e 

independentemente do seu porte. Valorize esse trabalho e dê a importância 

que ele exige para manter e aprimorar a saúde financeira do seu 

empreendimento. 
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MÓDULO 2: ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO 

 

O capital de giro numa empresa fundamenta-se nas contas do ativo e passivo 

circulantes que gerem suas atividades operacionais mantendo o fluxo de 

caixa estável, o que ocorre quando existe uma administração adequada do 

capital adquirido. Dessa forma o ativo circulante que representa às entradas 

no caixa e o passivo circulante as saídas do caixa no prazo de um ano é o 

que possibilita a tomadas de decisões relacionadas a investimentos de curto 

prazo, o que proporciona para a organização que administra seu próprio 

capital e rentabiliza seus lucros estabilidade e solvência financeira. 

 

 

 

 

 

A partir da importância da administração do capital de giro dentro de uma 

empresa que a pesquisa realizada traz como principal propósito a análise do 

que realmente é o capital de giro, no que se fundamenta o que representa e 

com que proporção se relaciona com as finanças. Destaca-se ainda na 

pesquisa, como se administra os créditos e as contas a receber através de 

políticas de créditos e análise do crédito a ser concedido pela empresa. 

Evidenciando em seu contexto a importância da administração adequada 

do estoque para evitar o acúmulo demasiado e desnecessário de 

mercadoria que se transforma em dinheiro em caixa quando gira através de 

políticas vendas. 

 

Desse modo o trabalho apresentado tem o enfoque voltado para a 

administração de capital de giro, pelo simples fato dos créditos, das contas a 

receber e dos estoques fazerem parte do capital requerido pela empresa e 

representar o seu giro em curto prazo colocando dinheiro no caixa e 

possibilitado o crescimento da organização. 

 

 

 

CAPITAL DE GIRO 

 

A partir dos ativos e passivos circulantes se estabelece a necessidade de 

capital de giro que é realizada em curto prazo, o que implica no equilíbrio e 

na estabilidade financeira e econômica da empresa, cujos critérios 

encontram-se no balaço patrimonial indicado através das aplicações nas 
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contas do ativo circulante que instituem os bens e direitos da organização e 

a do passivo circulante que instituem as obrigações da organização, o que 

ocorre no prazo de um ano (Que equivale a doze meses corridos). 

 

 

 

 

Nas contas do ativo e passivo circulante contém os elementos fundamentais 

para gerir as atividades operacionais da empresa o que possibilita à tomada 

de decisões financeiras em curto prazo, evitando assim a insolvência 

financeira causada pela administração inadequada do capital de giro. 

Contudo as decisões de curto prazo não deixam de causar impactos no fluxo 

de caixa, mas tal situação pode ser revertida relativamente com maior 

facilidade em relação às decisões de logo prazo, que impactam com maior 

proporção nas finanças o que possibilita a queda do índice de liquidez da 

empresa. 

 

 

 

Segundo Ross, Stephen 2008 “O Capital não é gratuito e para tomar decisões 

financeiras às empresas precisam conhecer os custos associados ao capital 

requerido”, o que exige uma análise dos custos do capital adquirido através 

das projeções de vendas, no marketing entre outros, voltando assim à 

atenção para os investimentos em matérias-primas, produção e estoque, pois 

é o que institui o giro do capital da empresa juntamente com lucro previsto, o 

que permite cumprir com as obrigações com os fornecedores, instituições 

financeiras entre outros. 

Da necessidade de cumprir com as obrigações relacionadas aos 

pagamentos do passivo circulante surge o capital de giro líquido que é a 

diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, o que se refere ao 

saldo líquido dos investimentos realizados em curto prazo. Dessa forma pode 

se concluir quando a empresa necessita ou não de capital de giro, pois é 

observando se o ativo circulante supera ou não passivo circulante que 

indicará se a empresa possui ou não capital de giro. 

 

 

 

 

2.1 CRÉDITOS E CONTAS A RECEBER 

 

A administração adequada do capital de giro leva ao estímulo das vendas 

em uma empresa, que nada mais é do que a concessão de créditos aos 

clientes, o que gera custo e riscos significativos dentro das finanças da 

organização, no qual se destaca a possibilidade do cliente não honrar o 

compromisso e não pagar pela mercadoria adquirida levando ao risco 
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decorrente das vendas a prazo, dessa maneira proporcionando ainda a 

adoção de políticas de créditos o que gera custo para a organização que 

precisa estabelecer condições de vendas, analisar o crédito e adotar 

políticas de cobranças, para que possa obter o controle das contas a receber. 

 

 

Segundo Ross, Stephen 2008 “se uma empresa decidir conceder crédito a 

seus clientes precisará criar procedimentos de concessão de crédito e 

cobrança.” Partido da idéia de conceder crédito ao cliente surgir às 

condições de venda que deve ser proposto pela empresa, com objetivo de 

proporcionar comodidade ao cliente no momento da compra, o que deve 

disponibilizar descontos nas compras à vista, parcelamento das compras e 

desconto na antecipação das parcelas o que além de diminuir os riscos da 

inadimplência facilita no controle das contas a receber. 

 

 

 

 

Além das condições de venda segundo Ross, Stephen 2008, deve ser 

realizado pela empresa a análise de crédito que é “o processo pelo qual é 

determinado a probabilidade de que o cliente não pague”. É através da 

análise de crédito que se podem distinguir os clientes que pagarão e os que 

não pagarão, o que é realizado por um conjunto de instrumentos que 

possibilitem tal análise, as regras que estabelece quem pode comprar a 

crédito e quem não pode é determinado pela organização no momento de 

coletar as informações do cliente e analisar a capacidade de pagamento 

para determinar o risco na concessão do crédito. 

 

 

 

Logo após a concessão de crédito a empresa precisa se preocupar em 

receber as contas para cumprir suas obrigações para com os fornecedores o 

que leva a adoção da política de cobrança. Segundo Ross, Stephen 2008 

políticas de cobranças é “procedimentos adotados pela empresa para 

cobrar as contas a receber.” 

A partir das dificuldades encontradas nos recebimentos das vendas a 

organização concentra esforços nos recebimentos das contas, o que é 

realizado após o acompanhamento do prazo médio de recebimento o que 

levar a aplicação dos métodos de cobranças tais como: enviar carta com o 

aviso cobrança, telefonar para o cliente, contratar uma agência de 

cobrança e em casos mais extremos entra na justiça para receber o débito. 

Dentro da organização pode haver possíveis conflitos de interesses entre os 

departamentos, no qual as soluções surgiram da análise realizada pelo 

administrador. 
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MÓDULO 3: INTERMEDIAÇÃO FINANCEIRA E MERCADO FINANCEIRO 

  

Essa é a primeira definição que precisa ser compreendida e absorvida por 

qualquer pessoa que deseja entender economia. Resumidamente: 

Agentes superavitários são pessoas, ou empresas, ou qualquer entidade 

que possui dinheiro, e gostariam de gastar mais do que tem no futuro. Para 

poder gastar mais dinheiro do que eles possuem, eles emprestam esse 

dinheiro e cobram juros. Com isso eles conseguem gastar mais do que tem, 

porém não agora, eles precisam gastar no futuro quando recebem de volta 

o dinheiro com os juros. 

 

Já os agentes deficitários (a maioria da população) são aquelas 

pessoas/entidades que não tem dinheiro, porém querem gastar agora. E não 

se importam de pagar mais por isso, porém no futuro. 

Portanto: 

Agentes superavitários querem gastar mais do que tem, não se importando 

em não poder gastar agora, somente gastar no futuro 

Agentes deficitários querem gastar agora o que não tem, não se importando 

em pagar mais por isso no futuro. 

 

 

 

 Instituições Financeiras 

  

As instituições financeiras, pegam dinheiro emprestado 

dos Agentes superavitários, e emprestam esse dinheiro cobrando juros maior 

dos Agentes deficitários. 
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O grande lance, é que as instituições financeiras possuem instrumentos que 

as permitem emprestar dinheiro mitigando o risco envolvido. Elas fazem uma 

avaliação do cliente antes de emprestar (quanto maior o nível de 

catolicidade avaliado pelo banco, maior os juros que o pobre coitado terá 

de pagar). 

 

 

Além disso, ao executar milhares de operações como esta, elas podem se dar 

ao luxo de receber um calote em uma pequena porcentagem dos 

empréstimos. 

Essas operações de pegar dinheiro emprestado e emprestar dinheiro são a 

famosa atividade de Intermediação Financeira.  Agora fica simples entender 

que 

Intermediação Financeira é a atividade desenvolvida por instituições 

financeiras que consiste em transferir recursos dos agentes econômicos 

superavitários para os agentes econômicos deficitários. 

 

MÓDULO 4: ANÁLISE DE BALANÇOS 

 

A Contabilidade é uma ferramenta valiosa para ajudar o empresário na 

administração do seu negócio, sendo sua principal função produzir 

informações úteis ao embasamento de suas decisões. 

Após minucioso processo de registro e mensuração dos eventos 

econômicos que alteram o patrimônio de uma empresa, é por meio da 

Análise de Balanço que se faz a adequada avaliação de sua situação 

econômico-financeira. 

De fato, da análise de balanço patrimonial extraímos diversos índices e 

indicadores que ajudam na definição do rumo das empresas. 

 

 

 

Os Índices de Liquidez 

 

https://www.contabeis.com.br/contabil/balanco_patrimonial/
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Muito importantes para administradores, gestores, investidores, analistas de 

mercado, fornecedores, bancos, dentre outros interessados, os Índices de 

Liquidez são ferramentas que viabilizam a avaliação da capacidade de 

pagamento das empresas frente às suas obrigações. 

São 4 os índices de liquidez: 

 

 

 

 

 

1) Liquidez Corrente 

 

Seu resultado indica quantos reais a empresa possui em bens e direito de 

curto prazo (Ativo Circulante) para fazer face a cada real (R$) de dívidas 

de curto prazo que a empresa tem a pagar (Passivo Circulante). 

 

 

2) Liquidez Seca 

 

Esse índice muito se assemelha ao da Liquidez Corrente, diferenciando-se 

apenas por não conter em seu dividendo (número que será dividido pelo 

divisor) o valor dos estoques. 

 

Dessa forma, esse quociente trará sempre um índice menor ou igual ao 

Índice de Liquidez Corrente, e é de análise recomendada quando a 

utilização do estoque como disponibilidade exigir cautela, o que é muito 

comum, já que a liquidez do estoque depende de sua venda para se 

concretizar. 

 

 

 

 

 

 

3) Liquidez Imediata 

 

Esse é o mais conservador dos Índices de Liquidez. Também denominado 

Índice de Liquidez Absoluta ou Índice de Liquidez Instantânea, esse índice 

revela o quanto uma empresa dispõe imediatamente para saldar suas 

dívidas de curto prazo.  
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Assim, excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber, são 

considerados no dividendo apenas os valores de caixa, de saldos bancários 

e de aplicações financeiras. O quociente representará quantos reais a 

empresa terá imediatamente disponível para cada real de dívida de curto 

prazo que possui. 

 

 

4) Liquidez Geral 

 

A análise de balanço também traz o Índice de Liquidez Geral. Esse índice 

serve para detectar a saúde financeira da empresa de forma global (no 

que se refere à liquidez) e se difere dos anteriores principalmente por ser 

mais abrangente, ocupando-se da avaliação da situação de longo prazo 

da empresa (os três índices anteriores avaliam a situação de curto prazo).  

 

Assim, o Índice de Liquidez Geral indica quanto a empresa possui em 

dinheiro, bens e direitos realizáveis à curto e longo prazo, para fazer face à 

totalidade de suas dívidas. 

 

 

 

 

Os Índices Operacionais 

 

Os índices operacionais permitem que o analista conheça a evolução da 

atividade operacional da empresa, como os prazos de rotação dos 

estoques, a idade média dos estoques, o prazo de recebimento de vendas 

e prazo de pagamentos das compras. 

 

Rotação dos Estoques (RE) 

 

Com o índice de rotação dos estoques (ou giro dos estoques) se procura 

medir quantas vezes uma empresa vendeu seu estoque em um 

determinado período. Serve para avaliar sua competitividade e mensurar 

seu desempenho em seu segmento. É sempre desejável um índice que 

denote um alto giro de estoque.  
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Idade Média dos Estoques (IME) 

 

O prazo médio de rotação dos estoques revela o período em que os 

produtos ou mercadorias permanecem armazenados pela empresa até o 

momento da venda. Sua fórmula evidenciará ao final quantas vezes os 

estoques se renovaram tendo como base dois períodos consecutivos. Ela é 

a seguinte: 

IME = 360 (dias do ano) 

RE 

 

 

Prazo Médio de Cobrança (PMC) 

 

Índice que reflete o tempo necessário para que uma empresa cobre seus 

haveres, auxiliando na avaliação da política de crédito e cobrança das 

empresas. Se o índice revelar que o período médio de cobrança é superior 

ao prazo médio do setor (ou da própria política de crédito da empresa), 

será sinal de necessidade de revisão da gestão do setor de cobrança. A 

fórmula é a seguinte: 

 

PMC = Clientes X 360 (dias do ano) 

Vendas Brutas 

 

 

 

 

Prazo Médio de Pagamento (PMP) 

 

Esse índice destaca o tempo médio que uma determinada empresa 

despende para honrar seus compromissos com fornecedores, ou seja, para 

lhes pagar o que pactuaram. Assim, quanto maior for o prazo médio de 

pagamento, maior é a parcela da atividade da empresa que é financiada 

pelos fornecedores. Para esse cálculo utiliza-se a seguinte fórmula: 

 

IME = Fornecedores X 360 (dias do ano) 

Custo das Vendas 

 

 

 

 

 



 

16 | P á g i n a  

 

 

 

Os Índices Financeiros 

 

Nessa passagem destacamos alguns indicadores financeiros de vital 

importância para investidores, bancos, credores, analistas de mercado e 

outros agentes interessados nas demonstrações financeiras das empresas, 

são eles: Margem Líquida (ML); Retorno sobre os Ativos (ROA); Retorno sobre 

o Investimento (ROI); Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) e Grau de 

Alavancagem Financeira (GAF). Vejamos: 

 

 

 

Margem Líquida (ML) 

 

Também deriva da análise de balanço o indicador de Margem Líquida (ML). 

Numa análise financeira esse indicador é útil para expressar a relação entre 

o lucro líquido da empresa e a sua receita líquida de vendas. A Margem 

Líquida define a porcentagem de cada R$ 1,00 de vendas que restou após 

a dedução de todos os custos e de todas as despesas, inclusive a 

do imposto de renda, e seu cálculo se dá pela aplicação da seguinte 

fórmula: 

ML = Lucro Líquido  

Receita Líquida de Vendas 

 

 

 

 

Retorno sobre os Ativos (ROA) 

 

A função do ROA, que é mais um indicador extremamente importante na 

análise financeiras das empresas, é mensurar quanto uma empresa obteve 

de lucro líquido em relação à totalidade de seus investimentos, ou seja, 

demonstrar qual seu potencial de geração de lucros. A fórmula do ROA é a 

seguinte: 

ROA = Lucro Líquido x 100 

Total do Ativo 
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Retorno sobre o Investimento (ROI) 

 

O ROI é um dos mais consagrados indicadores financeiros. Do inglês Return 

on Investiment, o ROI tem o objetivo de traçar uma relação entre os ganhos 

gerados pelo investimento e o montante total investido. Para determinação 

desse indicador utiliza-se a seguinte equação: 

ROI = Resultado Líquido 

Investimento 

 

 

 

 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) 

 

Possivelmente o principal indicador de rentabilidade utilizado por analistas 

de mercado, o ROE (Return On Equity) visa medir a taxa de retorno 

promovida pelo investimento de captação direta dos acionistas, ou seja, 

esse indicador evidenciará para o investidor quanto a empresa gerou de 

retorno em face ao que ela captou de seus próprios acionistas. Assim é a 

fórmula do ROE: 

ROE = Lucro Líquido x 100 

Patrimônio Líquido 

 

 

 

Grau de Alavancagem Financeira (GAF) 

 

O grau de alavancagem financeira (GAF) é um indicador que revela o 

quanto de capital de terceiros (oriundo de empréstimos, ações 

preferenciais, debêntures, etc.) há na estrutura de capital de uma empresa. 

Esse indicador nos dá noções do apetite a riscos que determinada empresa 

tem, além de ajudar a mensurar seu próprio risco financeiro. Sua fórmula de 

cálculo é a seguinte: 

GAF = ROE . 

ROA 
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Os Indicadores de Custo de Capital 

 

O conhecimento em torno dos indicadores de custo de capital não é só 

importante para o próprio empresário, para que ele possa conhecer esse 

fundamental elemento que afeta sua lucratividade, como também para 

investidores e credores, para que saibam de antemão algumas 

características da empresa para qual disponibilizarão recursos. Eis alguns 

importantes índices: 

 

 

 

 

Custo de Capital de Terceiros (Ki) 

 

A análise de balanço também apresenta o indicador de Custo de Capital 

de Terceiros (Ki). O custo do capital de terceiros representa a remuneração 

que a entidade paga para as instituições financeiras nos empréstimos e 

financiamentos que obtém. Capitais de terceiros não onerosos (salários e 

fornecedores, por exemplo) não compõem o cálculo para definição do 

indicador, que se atém aos empréstimos e financiamentos, de curto e de 

longo prazos. Quando esse indicador revela valor elevado, isso 

normalmente significa que o risco da empresa é igualmente elevado. Sua 

fórmula é: 

Ki = Despesas financeiras 

Passivo Oneroso 

 

 

 

 

Custo do Capital Próprio (Ke) 

 

A definição do Custo de Capital Próprio guarda relação com a expectativa 

que o sócio tem de remuneração sobre o capital que investiu na empresa. 

Como a remuneração dos sócios invariavelmente depende de resultados 

futuros, o cálculo do Ke envolve elevado grau de subjetividade, sendo 

talvez o índice mais difícil de se calcular. Pode-se levar em consideração 

referências de empresas de um mesmo segmento ou até cálculos 

complexos, como o Modelo de Gordon. 
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Custo Médio Ponderado do Capital (WACC) 

 

A taxa WACC (do inglês Weighted Average Capital Cost), ou Custo Médio 

Ponderado do Capital, representa a média ponderada entre o custo dos 

capitais próprios e os de terceiros. Para se chegar ao valor do WACC não 

existe um modelo único. Esse artigo indica a seguinte equação: WACC = D 

/ (D+K) * Ki * (1-T) + K / (D+K) * Ke, onde: 

Ke: Custo de capital próprio 

Ki: Custo de capital de terceiros 

K: Patrimônio Líquido 

D: Empréstimos 

T = IR (34%) 

  

 

 

Os Indicadores de Valorização da Empresa 

 

Alguns indicadores são muito importantes para o exercício do business 

valuation (avaliação de empresa). Um deles é o EBITDA, também chamado 

de LAJIDA (Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização), 

que evidencia o quanto uma empresa gera de recursos por meio de suas 

atividades operacionais, expurgando-se o efeito de impostos e outros 

efeitos financeiros. Outro é o Valor Econômico Agregado (EVA), que 

representa o lucro oriundo dos ativos da empresa subtraídos do custo de 

oportunidade do capital empregado, que revela se a empresa está ou não 

agregando valor. Vejamos ambos: 

EBITDA 

 

 

 

A sigla EBITDA representa a expressão inglesa Earning Before Interests, Taxes, 

Depreciation and Amortization, o que quer significar Lucro Antes 

dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (LAJIDA). Tem a utilidade 

de demonstrar a geração operacional de caixa da empresa no período 

analisado, ou seja, o quanto ela consegue gerar de recursos lançando mão 

apenas de suas atividades operacionais, sem considerar os efeitos 

financeiros, os impostos, a amortização de direitos e a depreciação de 

ativos. 
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Valor Econômico Agregado (EVA) 

 

O EVA (Economic Value Added), ou Valor Econômico Agregado, serve de 

instrumento para se ter uma visão sobre a real rentabilidade oferecida pela 

empresa sobre o capital nela empregado. Seu propósito é o de mensurar a 

verdadeira criação de riqueza das empresas, ou seja, o quanto de valor é 

criado por ela. Utilizaremos a seguinte fórmula, dentre outras possíveis:  

EVA = (ROE – Ke) X Patrimônio Líquido 

Concluindo, não deixe de consultar a ferramenta de Análise de Balanço 

Online, que demonstrará todos esses indicadores com base em informações 

reais da sua empresa, informadas por você. 

 

 

MÓDULO 5: FLUXO DE CAIXA 

 

O que é fluxo de caixa? 

 

Para uma empresa, Fluxo de Caixa é o movimento de entradas e saídas de 

dinheiro do caixa da empresa, ou seja, o que você recebe e o que paga em 

seu negócio. Para um bom controle de fluxo de caixa, é necessário garantir 

registros detalhados de ganhos e gastos, com disciplina e sem erros. Em uma 

visão diária, semanal ou mensal, ele já oferece instrumentos de verificação e 

análise para seus negócios. 

 

 

 

Para tornar o processo mais eficiente, todas as receitas e despesas, por 

menores que sejam, precisam ser registradas. É comum, em pequenas 

empresas, que essa organização comece por planilhas, mas o mais 
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recomendável é avançar rumo a ferramentas mais completas, como 

um sistema de gestão online. 

 

A partir desse levantamento, que é uma ação básica e indispensável 

de gestão financeira, é possível contar com uma verdadeira base de dados. 

Com ela, o dono do negócio tem os subsídios necessários para a tomadas de 

decisões. 

Isso porque, ao realizar o fluxo de caixa, ele adquire uma visão mais precisa 

sobre o momento financeiro da empresa.  

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), 

entidade que acompanha de perto o desenvolvimento das MPEs, também 

indica o uso e a manutenção do fluxo de caixa. Este instrumento traz diversas 

vantagens, pois com ele, o dono da empresa consegue:  

• Prever, planejar e controlar entradas e saídas em um período determinado; 

• Avaliar se o recebimento por vendas será suficiente para cobrir gastos assumidos e 

previstos; 

• Antecipar decisões quanto à falta ou à sobra de dinheiro; 

 

 

• Descobrir se a empresa está trabalhando com aperto ou folga financeira; 

• Ter subsídios para ajustar o preço de venda para cima ou para baixo; 

• Verificar a possibilidade de realizar promoções e liquidações; 

• Confirmar se os recursos financeiros próprios serão suficientes para tocar o negócio ou 

se há necessidade de buscar dinheiro extra. 
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Fluxo de caixa projetado 

 

Até aqui, destacamos a importância de registrar receitas e despesas para 

melhor compreensão da realidade financeira de uma empresa. Mas a forma 

como as informações originadas nesse levantamento é aproveitada é um 

passo igualmente fundamental, sendo esse o produto do chamado fluxo de 

caixa projetado. 

Como o nome indica, trata-se de uma projeção. Isso quer dizer que a partir 

dos lançamentos realizados, o gestor pode não apenas conhecer suas 

entradas e saídas, mas planejar as ações futuras do negócio com base nos 

resultados 

De forma resumida, é possível mencionar três funções do fluxo de caixa 

projetado:  

• Organização: projetar a realização de pagamentos e recebimentos. 

• Correção: projetar ajustes para estancar perdas e sair do vermelho. 

• Afirmação: projetar investimentos no crescimento e na expansão do negócio. 

 

 

Como é possível perceber, estamos falando de uma análise do presente para 

a construção de uma visão futura. Se há descompasso entre o prazo 

para pagar fornecedores e receber de clientes, se a empresa gasta mais do 

que recebe ou se há capital imobilizado, por exemplo, o fluxo de caixa irá 

revelar e, a partir daí, um gestor atento poderá definir as suas estratégias. 

Um dos principais instrumentos analíticos da ferramenta são os gráficos. Por 

meio deles é possível visualizar a curva de desempenho, comparando 

receitas e despesas em um determinado período e identificando tendências. 
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O mesmo pode ser feito de forma individual. Se a ideia é reduzir custos, um 

gráfico comparativo pode indicar claramente quais despesas têm crescido 

acima da média e, por essa razão, demandam prioridade nos ajustes. 

Em complemento ao fluxo de caixa, é válido realizar o planejamento 

financeiro de acordo com o cenário externo, considerando os seus resultados 

previstos diante de estimativas econômicas e políticas, por exemplo. 

 

 

Fluxo de caixa livre 

 

Continuamos falando de projeção. O fluxo de caixa livre ou final mede a 

capacidade de geração de capital em curto, médio e longo prazos, 

indicando o saldo existente na comparação com o chamado fluxo de caixa 

operacional, ou seja, após descontado o pagamento do serviço da dívida ou 

o recebimento de novos empréstimos. 

 

Na prática, o gestor trabalha com dois relatórios: o primeiro projeta os 

resultados pelo período de 60 a 90 dias, enquanto o segundo trabalha com 

um prazo de 2 a 5 anos. Com gráficos em linha, é possível acompanhar como 

o negócio se comporta e se o desempenho confirma ou reverte a 

expectativa. 

Se da análise resultar um balanço positivo, indicando superávit no período, a 

estratégia pode considerar ações para aplicar o capital ocioso. Já em caso 

de diagnóstico oposto, é preciso planejar como tirar o negócio do vermelho. 
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O que o futuro reserva para a sua empresa: pagar dívidas, abrir uma nova 

unidade, pedir empréstimo, ampliar o estoque ou fechar as portas? A resposta 

pode estar no seu fluxo de caixa livre. 

 

Atualização e rigor no controle do fluxo de caixa 

 

O fluxo de caixa cumpre um importante papel na saúde financeira do 

negócio. Mas precisamos destacar também que ele só terá sua função 

plenamente executada se você tomar alguns cuidados. E um deles é o 

controle rigoroso sobre entradas e saídas. Não ignore o que os relatórios 

indicam. Confie nos números e use essas informações com inteligência. 

 

Outro cuidado importante é a atualização periódica do fluxo de caixa, pois, 

assim, são apresentados resultados da forma mais precisa possível. Dados de 

qualquer tipo, se desatualizados, podem levar a interpretações erradas sobre 

suas finanças. Da mesma forma, você deve se concentrar em bons 

mecanismos para a coleta de dados. 

Também é interessante ressaltar que, sozinho, o fluxo de caixa não fornece 

respostas conclusivas. Destacamos que ele é apenas um instrumento que 

ajuda as empresas a definirem o planejamento com dados mais precisos. 
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MÓDULO 6: FLUXO DE CAIXA DESCONTADO 

 

O fluxo de Caixa (FCD) é um importante aliado na tomada de decisão dos 

proprietários de empresas ou dos investidores. Ao utilizar o método, é possível 

estimar o retorno ou o valor de determinado investimento ou empresa e 

avaliar oportunidades e ameaças. O FCD mede a geração de recursos no 

futuro, considerando os descontos do tempo e os riscos assumidos. Incrível, 

não é? 

Vamos pensar no caso de um investimento. Caso o valor obtido no cálculo 

for maior que seu custo atual, significa que ele pode ser uma boa 

oportunidade. Mas vale lembrar que não existem garantias futuras e muitos 

riscos estão envolvidos nas projeções. Isso faz com a realidade seja diferente 

da estimativa. O mesmo se aplica na avaliação de uma empresa, isto é, no 

processo de Valuation. 

 

Em um período tão incerto como o que estamos passando, saber o valor de 

uma empresa abre um leque de oportunidades na vida do empresário, seja 

para alinhar suas expectativas de valor, captar investidores, analisar 

propostas de compra e venda, melhorar a gestão, avaliar propostas de 

alterações societárias ou operações de fusões e aquisições, levantar 

necessidades de capital, mensurar riscos, projetar cenários e muito mais! 

Além disso, o Fluxo de Caixa Descontado é muito utilizado por proprietários de 

empresas antes de decidirem se farão ou não um investimento na empresa, 

na escolha entre duas ou mais possibilidades de investimento e na captação 

de novos investidores, bem como, na elaboração de um planejamento com 

base na saúde financeira do negócio e no seu histórico para que ele se torne 

ainda mais valorizado. 

Da mesma forma, muitos investidores o utilizam ao calcular o valor da 

empresa antes de investir em parte do negócio ou em ações da 

organização, avaliando se é ou não uma boa oportunidade. 

Vantagens e desvantagens do método 

Há quem enxergue vantagens e desvantagens. Quem o defende, acredita 

que através dele é possível obter uma imagem precisa do valor de uma 
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empresa. Quem prefere outras metodologias, defende que ele é baseado 

em projeções ao invés de dados tangíveis, o que pode carregar erro e 

subjetividade. 

Uma grande vantagem é que, através do Fluxo de Caixa Descontado (FCD) 

é possível reduzir um investimento a valor presente. Caso ele gere um valor 

positivo, o mesmo será gerador de dinheiro. Caso contrário, o investimento 

representará perda de dinheiro. 

 

Além disso, diferentes investimentos podem utilizar o FCD, mesmo que tenham 

prazos e condições diferentes. Isso porque todos serão trazidos a valor 

presente e o que resultar em maior valor será mais lucrativo. Assim, todos se 

tornam comparáveis! 

Vale destacar que ele é um método mais orientado para o futuro do que para 

resultados históricos, mas os últimos são fundamentais para fazer projeções 

mais precisas e realistas. Ademais, fatores externos voláteis tem menor 

influência sobre ele. 

 

Como vimos, há quem não confie muito no método, pois o mesmo se trata 

de projeções e estimativas. Por isso, a avaliação só será precisa se as 

projeções também forem e, caso elas não representem a realidade, o valor 

estará errado, abrindo muitas possibilidades para erros e subjetividades. Além 

disso, pequenas alterações poderão significar grandes mudanças nos valores 

e nada garante que o projetado se concretizará. Por isso, é importante ser 

conservador no momento da projeção. 

Além disso, o método do Fluxo de Caixa Descontado, assim como qualquer 

outro, produz um número apenas. Por isso, a análise não deve ser isolada. Por 

isso, ao utilizá-lo no valor de uma empresa, é importante avaliar a negociação 

de empresas similares para verificar o valor com a realidade através 

do Método dos Múltiplos, por exemplo. 
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E como calcular o FCD? 

Fórmula do Fluxo de Caixa Descontado 

Para calcular o Fluxo de Caixa Descontado (FCD), é preciso seguir alguns 

passos. São eles: 

1º) É preciso estimar o fluxo de caixa futuro da empresa (FC), geralmente, 

para os próximos 5 anos, isto é, a entrada e a saída de dinheiro da empresa. 

É possível projetar períodos maiores. Porém, isso depende do nível de 

previsibilidade da receita e a confiabilidade dos dados históricos. 

 

 

 

2º) Depois, é preciso calcular a taxa de desconto que será aplicada com 

base nos riscos, custos de oportunidade e no custo médio ponderado de 

capital, isto é, quanto a empresa gasta para adquirir capital. 

3º) Adicionalmente, é necessário encontrar o valor presente de todos os 

fluxos, ou seja, trazer os fluxos estimados a valor presente com base na taxa 

de desconto calculada. 

 

 

4º) Por fim, basta utilizar a fórmula abaixo. Vale lembrar que ela é uma versão 

simplificada e, em alguns casos, é necessário considerar alguns outros fatores: 
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Para ilustrar, observe o exemplo. Uma empresa espera um faturamento de 

R$ 100.000,00 no ano 1, R$ 110.000,00 no ano 2, R$ 115.000,00 no ano 3, 

R$ 120.000,00 no ano 4 e R$ 125.000,00 no ano 5. A taxa de desconto é de 15%. 

Ao realizar os cálculos, temos: 

Valor da empresa = [100.000/(1,15)^1] + [110.000/(1,15)^2] 

+  [115.000/(1,15)^3] + [120.000/(1,15)^4] + [125.000/(1,15)^5] = R$ 376.504,17. 

 

 

No caso de algumas empresas, também é importante considerar no cálculo 

o valor residual, isto é, o valor estimado dos ativos ao final de suas vidas úteis 

(período durante o qual o ativo poderá ser utilizado pela empresa) e somar 

ao final do cálculo. Em alguns casos, também vale considerar 

a perpetuidade, isto é, calcular o valor de uma empresa considerando os 

múltiplos fluxos de caixa de maneira eterna, já que as organizações não 

precisam ter uma data final para existir. 

Quando utilizar? 

Como vimos, a avaliação de empresas, investimentos, projetos e ativos utiliza 

muito o Fluxo de Caixa Descontado. Mas ele se aplica em qualquer caso? 

Não! 
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Para fazer as projeções necessárias no cálculo do método, é preciso lidar 

com um histórico de dados estável para que as estimativas sejam o mais 

assertivas possíveis. Por isso, o método se aplica mais às empresas maiores, 

mais estabelecidas, com geração de caixa positiva, em plena operação e 

com um histórico considerável de dados. 

Para empresas novas, sazonais, startups ou pequenos negócios que não 

tenham os resultados históricos consolidados, o método não é o mais 

adequado. E como proceder? 

 

 

MÓDULO 7: TAXA DE CÂMBIO 

 

Taxa de câmbio: muitos conhecem o termo, mas poucos sabem o que 

realmente é. Se você está planejando uma viagem para o exterior ou 

viajou recentemente, provavelmente esteve ligado ao assunto e, com 

certeza, ficou atento à flutuação do mercado. 

O que é taxa de câmbio? 

A taxa de câmbio nada mais é do que o preço de uma moeda 

estrangeira medida em unidade ou fração da moeda nacional. Para 

exemplificar, vamos pegar o Real (R$ – moeda nacional brasileira) e o 

Dólar (US$ – moeda norte-americana) e levantar o seguinte 

questionamento: quantos reais são necessários para comprar um dólar 

(US$1,00)? Portanto, a taxa de câmbio é o preço de uma moeda em 

relação à outra. 

 

Os preços de compra e de venda de uma moeda podem ser diferentes. 

Para se comprar uma moeda de um banco ou de uma casa de câmbio, 

o preço é determinado pela instituição, de acordo com a taxa de 

câmbio do momento e a taxa que eles cobram para comercializar a 

moeda que você deseja comprar. Agora, se você deseja vender uma 

moeda estrangeira, é o agente que determina quanto pagará pelo seu 

dinheiro, que provavelmente será abaixo do valor da taxa de câmbio.  
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A forma pela qual a taxa de câmbio é determinada é chamada de 

regime cambial. Existem três tipos de regimes cambiais. São eles: câmbio 

fixo, câmbio flutuante e câmbio atrelado. 

 

Quais são os regimes cambiais? 

Câmbio Fixo 

Aqui, uma autoridade monetária determina um valor fixo de uma moeda 

estrangeira em relação à moeda nacional. A conversão é garantida 

pelo Banco Central por aquele preço. 

Para esse tipo de regime, o país deve ter uma reserva internacional 

considerável para cobrir a entrada e a saída da moeda estrangeira. O 

objetivo aqui é estabilizar o valor de uma moeda em relação a uma outra 

mais estável, porém esse processo tem vantagens e desvantagens. 

Entenda: 

o vantagens: maior estabilidade, já que elimina o risco cambial e previne a alta 

inflação; 

o desvantagens: o governo precisa ter reservas suficientes e alocação de recursos 

ineptos pelo mundo, não ocorrendo a correção de desequilíbrio na balança de 

pagamento do país. 

 

 

 

Câmbio Flutuante 

 

No câmbio flutuante, as taxas de câmbio variam de acordo com a oferta 

e a demanda do mercado — não há intervenção do governo com 

objetivo de elevar ou diminuir as taxas de câmbio. Porém, se houver a 

chamada “flutuação suja”, o Banco Central intervém, 

impedindo variações bruscas nas taxas. 

Esse tipo de regime é vantajoso para países que apresentam economias 

estáveis. 
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Câmbio Atrelado 

O regime de câmbio atrelado é uma junção do câmbio fixo e flutuante. 

A taxa varia diariamente dentro de faixas determinadas pelo governo, e 

o Banco Central atua com objetivo de manter o preço da moeda 

atrelado às faixas determinadas. 

O Banco Central deve possuir reservas suficientes para manter as 

compras e vendas, o que é uma desvantagem desse regime. 

 

Como o cálculo da taxa de câmbio é desenvolvido? 

Geralmente, o dólar americano é utilizado como referência. Escutamos 

sempre os termos, dólar comercial e dólar de turismo. O segundo é o mais 

comum, pois é o mais utilizado nos casos de viagens, e o primeiro está 

ligado diretamente a ações de compra e venda de mercadorias. 

Para determinarmos a taxa de câmbio do dia, basta calcular quantos 

reais você precisa para comprar um dólar. 

 

 

Muitos fatores podem influenciar a variação da taxa de câmbio, e os 

principais são: política e economia do país. 

Se você está precisando comprar moedas estrangeiras, seja por motivo 

de viagens ou para os negócios, é importante lembrar de não deixar 

para comprar na última hora. Faça um planejamento. Senão, você 

poderá ter grandes prejuízos. A taxa de câmbio pode variar bastante em 

um intervalo muito curto de tempo, logo é importante ficar de olho em 

suas cotações e também  nas notícias sobre economia e política em 

geral. 
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REFERÊNCIAS/ LINKS RECOMENDADOS 

 

https://xerpay.com.br/blog/tipos-de-financas/ 
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https://www.cpa10anbima.com.br/funcao-dos-intermediarios-financeiros-e-

definicao-de-intermediacao-financeira 

https://www.contabeis.com.br/noticias/37562/analise-de-balanco-seus-

indices-e-indicadores/ 

https://blog.contaazul.com/o-que-e-fluxo-de-caixa/ 

https://buyco.com.br/blog/fluxo-de-caixa-descontado-fcd/ 

https://blog.montcapital.com.br/taxa-de-cambio-o-que-e-e-como-

funciona/ 
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