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PROGRAMA

Regime de competência x caixa

Juros simples

Juros compostos

Taxas de juros

Séries de pagamentos

Capital de giro

Gestão do fluxo de caixa

Ponto de equilíbrio e alavancagem

Estrutura de capital

Relatórios de gestão



REFLEXÃO

Quais as consequências de 
uma má gestão financeira?



REFLEXÃO

Então: vamos aos 
benefícios da 

GESTÃO FINANCEIRA!



REGIME DE COMPETÊNCIA X CAIXA



REGIME DE COMPETÊNCIA X CAIXA

Regime de competência

Adotado pela contabilidade

Resultado econômico

Reconhecimento no momento em que ocorrem as
transações, independentemente do efeito financeiro

Regime de caixa

Adotado pela administração financeira

Resultado financeiro

Reconhecimento no momento do recebimento ou
pagamento das transações



EXEMPLO

Em dezembro, determinada empresa vendeu R$ 400.000,00, sendo o
recebimento em 4 parcelas iguais, sendo a primeira no próprio mês e as
demais nos meses subsequentes

As despesas de dezembro foram de R$ 280.000,00, sendo pago R$
100.000,00 em dezembro, R$ 90.000,00 em janeiro e R$ 90.000,00 em
fevereiro

Como seria a distribuição das receitas e despesas e a apuração do
resultado pelo regime de competência e pelo regime de caixa?

Regime de 

competência

Dezembro Dezembro Janeiro Fevereiro Março

Receita 400.000,00  100.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Despesa 280.000,00  100.000,00 90.000,00   90.000,00   -             

Resultado 120.000,00  -             10.000,00   10.000,00   100.000,00 

Conta
Regime de caixa



CASO PRÁTICO

Identifique ganhos/perdas nos itens abaixo, tanto pelo regime de caixa como pelo
regime de competência, levando em consideração que a empresa Beta comprou
caminhões usados para reformá-los e depois vendê-los. Nesse mês pagou R$
120.000 por 3 caminhões, ou seja, R$ 40.000 por cada um. Gastou ainda R$ 30.000
com a reforma, para que possam ser vendidos.

Situação A: A empresa Beta conseguiu vender, a vista, os 3 caminhões no mesmo mês
para a empresa Gama por R$ 210.000.

Situação B: A empresa Beta conseguiu vender, a vista, 2 caminhões para a empresa
Gama por R$ 140.000.

Situação C: A empresa Beta conseguiu vender todos os caminhões para a empresa
Gama por R$ 210.000 com pagamento para 30 dias.

Situação D: A empresa Beta conseguiu vender todos os caminhões para Gama por R$
210.000. O pagamento será R$ 100.000 a vista e o restante com 30 dias.

Competência x caixa-respostas.docx
Competência x caixa-respostas.docx


CÁLCULO FINANCEIRO:

JUROS SIMPLES E COMPOSTOS
TAXAS DE JUROS

SÉRIES DE PAGAMENTOS



JUROS SIMPLES



CONCEITO

No critério linear, os juros incidem apenas sobre o
principal

Capital inicialmente aplicado

Geram remunerações diretamente proporcionais ao
capital e prazos envolvidos na operação

Sistema de juros não generalizado no mercado

Operações de curto prazo



EXEMPLO

Ao obter um crédito de R$ 50.000,00, pelo
prazo de 5 meses, com taxa de juros simples
de 2% a.m e sem encargos adicionais, a
remuneração mensal será de:

R$ 50.000,00 x 2% = R$ 1.000,00

Ao final do período temos R$ 5.000,00



FÓRMULA

M = C + J

J = C x i x n

C = M

(1 + i x n)

M = montante

C = capital

J = juros

i = taxa de juros

n = número de período



CASO PRÁTICO

Determinar o montante (M) e os juros (J) de uma
aplicação de R$ 150.000,00 efetuada pelo prazo de 8
meses com taxa de juros simples de 26,4% a.a.

Juros simples - resposta.xlsx
Juros simples - resposta.xlsx


JUROS COMPOSTOS



CONCEITO

Os juros incidem sempre sobre o saldo acumulado
(montante)

Ocorrem juros sobre juros não pagos periodicamente

Os juros gerados é adicionado ao principal e será
base para o cálculo dos juros do período posterior

Amplas aplicações práticas

Operações de médio e longo prazos



EXEMPLO

Em uma aplicação de R$ 100.000,00 com taxa de
juros compostos de 2% a.m. o valor dos juros nos
meses 1, 2 e 3 seria de:

Mês 1: 100.000,00 x 2% = 102.000,00

Mês 2: 102.000 x 2% = 104.040,00

Mês 3: 104.040 x 2% = 106.120,80



FÓRMULA

FV = PV x ( 1 + i ) n

FV = valor futuro

PV = valor presente

i = taxa de juros

n = número de período



CASO PRÁTICO

Uma pessoa deseja obter R$ 200.000,00 em um ano.
Ela irá realizar aplicação em um fundo que rende 7%
a.t.

Quanto essa pessoa deverá aplicar hoje nesse
fundo?

Juros compostos - resposta.xlsx
Juros compostos - resposta.xlsx


CASO PRÁTICO – HP12C

O valor de R$ 400,00 foi aplicado por 3 meses à taxa
de 5% a.m., no regime de juros compostos.

Qual o valor de resgate?

3 5 400



TAXAS DE JUROS



CONCEITO

Instrumento de política econômica e monetária
utilizada pelo Governo para controlar o nível de
propensão ao consumo e incentivar a poupança

Sendo considerada boa a recompensa através dos
juros, o consumo é postergado sendo realizada
poupança

Remuneração do capital

Determinada em função da oferta e procura de
recursos financeiros

Quanto maior for a incerteza relacionada ao retorno
do capital investido maior deverá ser a taxa de juros



JUROS COMERCIAL X JUROS EXATO

Juros comercial

Calculado com taxa expressa em porcentagem com base
em ano comercial de 360 dias

Juros exato

Calculado considerando o ano civil de 365 ou 366 dias
(ano bissexto)

Geralmente as taxas do mercado se referem ao ano
comercial



TAXAS FIXAS X TAXAS VARIÁVEIS

Taxas fixas

Não se alteram durante todo o prazo da operação
financeira

Prefixada

Determinada no ato da contratação. Ex.: 3% ao mês

Pós-fixada

O valor efetivo do juro é calculado apenas após o reajuste da base de
cálculo. Ex.: IGPM + 10% a.a.

Taxas variáveis

Variam a cada período de capitalização. Proporcionam
maior segurança ao investidor



CASO PRÁTICO

Um capital de R$ 100,00 foi aplicado pelo prazo de 2
meses à uma taxa de juros de 20% no período e a
inflação foi de 15%

A taxa de juros real foi de quanto?

Taxa de Juros - resposta.xlsx
Taxa de Juros - resposta.xlsx


SÉRIES DE PAGAMENTOS



CONCEITO

Inúmeras transações financeiras consistem em uma
série de pagamentos ou recebimentos

Compras a prazos cujo pagamento se dá em uma
quantidade de parcelas predefinidas

Quando os pagamentos ou recebimentos de
determinada operação não forem uniformes, seja no
valor ou período, o valor presente (PV) é obtido pela
soma de cada um dos fluxos de caixa ajustados a
valor presente



FÓRMULA

PV = ∑ CF

(1 + i)

Onde:

CFj = valor do fluxo de caixa a ser recebido ou pago no
período j

n

j=1
j

j



EXEMPLO

O valor presente de uma dívida que deve ser paga
em 3 parcelas mensais consecutivas de R$
100.000,00, R$ 150.000,00 e R$ 200.000,00 à uma
taxa de 12% a.m. é:

100.000,00 + 150.000,00 + 200.000,00

(1 + 0,12) (1 + 0,12)
2

(1 + 0,12)
3

89.285,71   + 119.579,08 + 142.356,05 

351.220,85 



CASO PRÁTICO

Você vai comprar um notebook para sua empresa e
na loja você é informado que o notebook pode ser
adquirido em 4 parcelas mensais e iguais de R$
1.500,00 cada, sem entrada

Você pergunta sobre o custo do financiamento e o
vendedor lhe informa que é de 8% ao mês

Qual o preço a vista do notebook?

Série de pagamentos - resposta.xlsx
Série de pagamentos - resposta.xlsx


CASO PRÁTICO

Você solicita ao banco um empréstimo de R$
20.000,00 para ser pago em 6 parcelas mensais,
iguais e consecutivas

O gerente do banco informa que o valor de cada
parcela será de R$ 3.900,00

Calcule o custo efetivo dessa operação na HP12C

Série de pagamentos 2 - resposta.xlsx
Série de pagamentos 2 - resposta.xlsx


EQUIVALÊNCIA DE FLUXOS DE CAIXA

Dois ou mais valores de datas diferentes são
equivalentes quando, descontados ou atualizados
para uma data focal, à mesma taxa e em condições
idênticas, produzem valores iguais

O montante (valor futuro – FV) representa o valor do
capital inicial (valor presente – PV) acrescido de juro,
em uma data futura

Se o valor futuro é a soma do valor presente e do
juro, pode-se afirmar que esses capitais são
equivalentes, ou seja, o valor futuro é equivalente ao
valor presente, se for considerada a taxa de juro que
o produziu



EQUIVALÊNCIA DE FLUXOS DE CAIXA

VE = VN x ( 1 + i) df-dc

VE = valor equivalente

VN = valor nominal

df = data focal

dc = data corrente



EXEMPLO

Você fez um investimento de R$ 11.000,00 no instante inicial
zero e no mês 5 teve que desembolsar R$ 2.144,00.
Considerando uma taxa de juros de 2% a.m., realizar os
pagamentos acima em duas parcelas ou R$ 4.000,00 no mês
2, R$ 4.000,00 no mês 3 e R$ 6.000,00 no mês 6 é indiferente

Descontando a valor presente todos os valores do fluxo de
caixa temos: Valor Mês

Fator de 

juros

Valor 

equivalente

R$ 11.000 0 1,02 
0

R$ 11.000

R$ 2.144 5 1,02 
5

R$ 1.942

R$ 13.144 R$ 12.942

R$ 4.000 2 1,02 
2

R$ 3.845

R$ 4.000 3 1,02 
3

R$ 3.769

R$ 6.000 6 1,02 
6

R$ 5.328

R$ 14.000 R$ 12.942

Conjunto de capitais 1

Conjunto de capitais 2



CASO PRÁTICO

Considerando os dados do exemplo anterior, se os
conjuntos de capital são equivalentes na data focal 0,
eles deverão ser também em outra data focal.
Podemos realizar essa análise com a data focal 4.

Equivalência de fluxos de caixa - resposta.xlsx
Equivalência de fluxos de caixa - resposta.xlsx


VÍDEO
DIFERENCIAL DE VALOR

Video 2 Por que alguns ficam ricos.mp4
Video 2 Por que alguns ficam ricos.mp4


ESTRATÉGIAS E DECISÕES 
FINANCEIRAS:

ADMINISTRAÇÃO DO 
CAPITAL DE GIRO



CONTEXTUALIZAÇÃO

Composto pelos itens circulantes das Demonstrações
Contábeis

Produzem a capacidade financeira para a
manutenção das atividades

Transformação constante dentro do ciclo operacional



CONTEXTUALIZAÇÃO

Caixa / Banco

EstoqueVendas



FONTES DE CAPITAL DE GIRO

Existem fontes geradas pelas próprias operações e atividades financeiras

Empréstimos e financiamentos bancários

Valores a pagar aos fornecedores

Impostos a recolher ou parcelados

Salários a pagar aos colaboradores

Não onerosas

São aquelas geradas naturalmente pelas operações

Ex.: salários e encargos sociais, impostos a recolher, férias etc

Onerosas

Principais fontes de financiamento

São aquelas que geram encargos financeiros

Ex.: empréstimos e financiamentos bancários, parcelamento de impostos,
fornecedores etc



INDICADORES

Capital Circulante Líquido (CCL)

Capital de Giro Próprio (CGP)

Capital de Giro Operacional Líquido (CGOL)



CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

Investimento realizado nos ativos de curto prazo
líquido das obrigações de curto prazo

Representado pela fórmula: 𝐂𝐂𝐋 = 𝑨𝑪 − 𝑷𝑪

Sendo:

AC = Ativo Circulante

PC = Passivo Circulante



CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (CCL)

Possui relação direta com a Liquidez Corrente

CCL > 0

CCL = 0

CCL < 0



CAPITAL DE GIRO PRÓPRIO (CGP)

Corresponde à parcela do ativo circulante financiada
com recursos próprios

A sobra do patrimônio líquido após o
comprometimento dos recursos próprios com o ativo
não circulante

Representado pela fórmula: 𝐂𝐆𝐏 = 𝑷𝑳 − 𝑨𝑵𝑪

Sendo:

PL = Patrimônio Líquido

ANC = Ativo Não Circulante



CAPITAL DE GIRO OPERACIONAL LÍQUIDO (CGOL)

Volume de recursos requerido pelas operações da
empresa

Representado pela fórmula: 𝐂𝐆𝐎𝐋 = 𝑨𝑪𝑶 − 𝑷𝑪𝑶

Sendo:

CGOL = Capital de Giro Operacional Líquido

ACO = Ativo Circulante Operacional*

PCO = Passivo Circulante Operacional*

*Excluir os itens que não decorrem de uma exigência operacional



EXEMPLO

Considerando os dados abaixo, calcule os indicadores CCL,
CGP e CGOL do exercício:

Conta Valor (R$) Conta Valor (R$)

Caixa 300,00       Fornecedores 18.210,00   

Bancos 4.490,00     Salários 2.000,00     

Aplicação Financeira 10.540,00   Encargos sociais 980,00       

Contas a Receber 77.260,00   Empréstimos bancários 40.000,00   

Estoques 16.940,00   Financiamentos bancários 10.302,00   

Contas a Receber LP 60.000,00   Empréstimos e financiamentos LP 77.166,00   

Imobilizado 229.128,00 Capital Social 250.000,00 

EXEMPLO CAPITAL DE GIRO-resposta.xlsx
EXEMPLO CAPITAL DE GIRO-resposta.xlsx


CASO PRÁTICO

Utilizando o Balanço Patrimonial abaixo, calcule os
indicadores CCL, CGP e CGOL

Ativo Passivo e Patrimônio Líquido

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa 1.000,00     Fornecedores 64.000,00   

Bancos 162.000,00 Salários e encargos 39.692,00   

Aplicação Financeira 89.676,00   Empréstimos e financiamentos 120.000,00 

Contas a Receber 65.000,00   223.692,00 

Estoques 18.000,00   

335.676,00 Passivo Não Circulante

Empréstimos e financiamentos 77.166,00   

Ativo Não Circulante 77.166,00   

Contas a Receber 82.303,00   

82.303,00   Patrimônio Líquido

Capital Social 100.000,00 

Reserva de Lucros 17.121,00   

117.121,00 

Total do Ativo 417.979,00 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 417.979,00 

CAPITAL DE GIRO-resposta.xlsx
CAPITAL DE GIRO-resposta.xlsx


VÍDEO
O QUE NÃO FAZER...

Como Falir Sua Empresa em 5,5 Passos.mp4
Como Falir Sua Empresa em 5,5 Passos.mp4


ANÁLISE FINANCEIRA DA GESTÃO 
OPERACIONAL:

CICLO OPERACIONAL E FINANCEIRO



INDICADORES

Prazo Médio de Giro dos Estoques (PMGE)

Prazo Médio de Recebimento das Vendas (PMRV)

Prazo Médio de Pagamento das Compras (PMPC)

Ciclo Operacional (CO)

Ciclo Financeiro (CF)



PRAZO MÉDIO DE GIRO DOS ESTOQUES (PMGE)

Representa o tempo médio que os produtos ficam
“parados” no estoque ao longo do ano

Considera desde a entrada da matéria-prima até a
saída do produto acabado

Representado pela fórmula: 𝐏𝐌𝐆𝐄 =
𝑬𝒎

𝑪𝑴𝑽
𝐱 𝐧

Sendo:

Em = Estoque Médio (Estoque inicial + Estoque final ÷ 2)

CMV = Custo da Mercadoria Vendida

n = Número de dias do período (360 = um ano; 30 = um
mês)



PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO DAS VENDAS 
(PMRV)

Representa o tempo médio entre a venda realizada aos
clientes e o recebimento pela empresa

Representado pela fórmula: 𝐏𝐌𝐑𝐕 =
𝑪𝑹𝒎

𝑹𝑩 −𝑫𝒆𝒗 𝒆 𝑨𝒃𝒕
𝐱 𝐧

Sendo:

CRm = Contas a Receber Médio (Contas a Receber inicial +
Contas a Receber final ÷ 2)

RB = Receita Bruta

Dev e Abt = Devoluções e Abatimentos

n = Número de dias do período (360 = um ano; 30 = um mês)



PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO DAS COMPRAS 
(PMPC)

Representa o tempo médio que a empresa obtém
junto aos fornecedores para pagar as compras de
produtos e/ou matéria-prima

Representado pela fórmula: 𝐏𝐌𝐏𝐂 =
𝑭𝒎

𝑪
𝐱 𝐧

Sendo:

Fm = Fornecedores Médio (Fornecedores inicial +
Fornecedores final ÷ 2)

C = Compras

n = Número de dias do período (360 = um ano; 30 = um
mês)



CICLO OPERACIONAL

Representa o período de tempo desde a compra da
matéria-prima ou de mercadoria para revenda até o
recebimento das vendas

É o intervalo de tempo que a empresa executa todas
as atividades operacionais

Prazo médio da rotação dos estoques mais o prazo
médio de recebimentos das vendas

Representado pela fórmula: 𝐂𝐎=𝐏𝐌𝐆𝐄+𝐏𝐌𝐑𝐕



CICLO FINANCEIRO

Conhecido como “ciclo de caixa”

Prazo médio entre os recebimentos e os pagamentos

Recebimentos: relacionados a rotação dos estoques e ao
prazo médio de recebimento das vendas

Pagamentos: relacionados ao prazo médio de pagamento
aos fornecedores pelas compras

Representado pela fórmula: 𝐂𝐅=𝐏𝐌𝐆𝐄+𝐏𝐌𝐑𝐕−𝐏𝐌𝐏𝐂



EXEMPLO

Considerando os dados abaixo, e interprete os indicadores PMGE,
PMRV, PMPC, CF e CO:

Estoque inicial: R$ 67.087,00

Estoque final: R$ 73.659,00

Custo da mercadoria vendida: R$ 520.360,00

Contas a receber inicial: R$ 110.241,00

Contas a receber final: R$ 100.407,00

Receita Bruta: R$ 974.655,00

Não ocorreram devoluções ou abatimentos

Fornecedores inicial: R$ 44.292,00

Fornecedores final: R$ 53.199,00

Compras: R$ 326.698,00

Exemplo CICLO FINANCEIRO E OPERACIONAL-resposta.xlsx
Exemplo CICLO FINANCEIRO E OPERACIONAL-resposta.xlsx


CASO PRÁTICO

Utilizando o Balanço Patrimonial, a DRE e Compras de R$
20.000,00, calcule e interprete o PMGE, PMRV, PMPC, CF e
CO:

Ativo 2016 2015 Passivo e Patrimônio Líquido 2016 2015

Ativo Circulante Passivo Circulante

Caixa 1.000         934            Fornecedores 4.870         4.553         

Bancos 26.438       24.720       Salários e encargos 9.692         9.062         

Aplicação Financeira 24.676       11.647       Impostos a pagar 2.470         2.309         

Contas a Receber 20.230       22.240       Empréstimos e financiamentos 21.694       10.283       

Estoques 8.720         7.503         38.726       26.207       

81.064       67.044       

Passivo Não Circulante

Ativo Não Circulante Empréstimos e financiamentos 40.000       35.400       

Contas a Receber 22.303       20.853       40.000       35.400       

Imobilizado 42.480       39.718       Patrimônio Líquido

64.783       60.571       Capital Social 50.000       50.000       

Reserva de Lucros 17.121       16.008       

67.121       66.008       

Total do Ativo 145.847      127.615      Total do Passivo e Patrimônio Líquido 145.847      127.615      

BALANÇO PATRIMONIAL



CASO PRÁTICO

2016 2015

Receita Bruta 100.000    92.000      

Devoluções de vendas (700) (644)

ICMS (10.000) (9.200)

PIS (650) (598)

COFINS (2.000) (1.840)

Receita líquida 86.650      79.718      

Custo da mercadoria vendida (54.000) (49.680)

Lucro bruto 32.650      30.038      

Despesas de vendas: (600) (552)

Despesas administrativas: (520) (478)

Outras receitas: 220          202          

Outras despesas: (1.670) (1.536)

Receitas financeiras 800          736          

Despesas financeiras (380) (350)

Resultado antes do imposto de renda e 

contribuição social
30.500      28.060      

Imposto de renda e contribuição social (10.320) (9.494)

Lucro líquido do exercício 20.180      18.566      

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

CICLO FINANCEIRO E OPERACIONAL-resposta.xlsx
CICLO FINANCEIRO E OPERACIONAL-resposta.xlsx


NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO

Em casos de decisão de incremento do faturamento com
manutenção do Ciclo Financeiro, é necessário realizar análise
da necessidade de capital de giro para garantir esse
incremento

Para isso, calculamos a necessidade líquida de capital de giro:

N𝐿𝐶𝐺 =
𝐶𝐹 𝑥 𝑅𝐵

𝑛



NECESSIDADE LÍQUIDA DE CAPITAL DE GIRO

Caso exista limitação para aumentar as fontes de capital, mas
haja decisão de aumentar o volume de vendas, o ciclo
financeiro deve ser reduzido

O cálculo é baseado na fórmula anterior:

CF =
𝑁𝐿𝐶𝐺 𝑥 𝑛

𝑅𝐵



CASO PRÁTICO

Uma empresa possui Receita Bruta de R$ 2.186.687,00 e
deseja aumentá-la em 20% no próximo exercício

O Ciclo Financeiro é de 95 dias e a NLCG atual de R$
569.380,00

Calcule o incremento de capital de giro necessário para esse
aumento da Receita Bruta

Caso a empresa não disponha de fonte de aumento de
capital, qual deve ser o novo Ciclo Financeiro?

NLCG - resposta.xlsx
NLCG - resposta.xlsx


PLANEJAMENTO E CONTROLE 
FINANCEIRO:

GESTÃO DO FLUXO DE CAIXA 
(CASHFLOW)



CONTEXTUALIZAÇÃO



CONTEXTUALIZAÇÃO

Base de avaliação de uma empresa

Informação sobre a geração e utilização de caixa e
equivalentes de caixa para tomada de decisão

As empresas necessitam de caixa para:

Financiar o giro

Pagar as obrigações

Proporcionar retorno para os investidores

As principais contas patrimoniais operacionais que exercem
forte impacto no caixa são:

Contas a receber de clientes

Estoques

Contas a pagar a fornecedores



CONTEXTUALIZAÇÃO

Principal instrumento de gestão financeira

Planeja

Controla

Analisa

Representação gráfica e cronológica das entradas
(ingressos) e saídas (desembolsos) de recursos
monetários



CONTEXTUALIZAÇÃO

Saídas

Saldo negativo

Entradas

Gastos a mais.

Rever gastos.

Aumentar entradas

Saídas

Entradas

Saldo positivo

Disponibilidade financeira.

Pagamento dos gastos.

Aplicação e juros



FLUXO DE CAIXA – OPERACIONAL E FINANCEIRO

Operacional:

Representa o fluxo proveniente das atividades
operacionais da empresa

Principais atividades geradoras de receita

Indicador de geração interna de caixa , sem recorrer a
fontes externas de financiamento

Atividades que não são de investimento e de
financiamento

Financeiro:

Considerados todos os desembolsos



EXEMPLO

Um investimento de R$ 30.000,00 deve gerar um fluxo de
caixa positivo de R$ 35.000,00

A taxa de desconto considerada é de 12% ao ano

A empresa irá financiar esse investimento com um
empréstimo bancário com a mesma taxa de desconto

Esse investimento deve ser realizado?

Dica: calcule o VP e VPL do FC do investimento e do 
empréstimo, separadamente

Fluxo de Caixa O x F - Resposta.xlsx
Fluxo de Caixa O x F - Resposta.xlsx


CASO PRÁTICO

Considerando o investimento de R$ 30.000,00 do
exemplo, com fluxo de caixa positivo de R$ 35.000,00 em
um ano e taxa de desconto de 12% ao ano, calcule a
viabilidade de cada investimento abaixo:

A empresa financia parte do investimento com empréstimo de
R$ 10.000,00, com a mesma taxa de desconto.

Considere uma taxa de desconto de 15% e um financiamento
de R$ 10.000,00.

Aumentando o empréstimo para R$ 20.000,00 e mantendo a
taxa de desconto de 15% e o custo do financiamento em 18%

Fluxo de Caixa O x F 2 - Resposta.xlsx
Fluxo de Caixa O x F 2 - Resposta.xlsx


FATORES QUE AFETAM O FLUXO DE CAIXA 
(CASHFLOW)

Fatores internos:

Aumento no prazo de vendas

Compras não alinhadas com as projeções de vendas

Prazo médio de recebimento x pagamento

Política salarial incompatível

Distribuição de lucros incompatível

Custos financeiros altos (endividamento)



FATORES QUE AFETAM O FLUXO DE CAIXA 
(CASHFLOW)

Fatores externos:

Inflação, recessão e taxa de juros

Mudança na política cambial, fiscal e de crédito

Retração de mercado (diminuição de vendas)

Novos concorrentes

Aumento de alíquota de impostos ou novos impostos

Aumento da inadimplência



FATORES QUE AFETAM O FLUXO DE CAIXA 
(CASHFLOW)

Fluxo de caixa

Caixa Bancos Aplicações



PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA

Planejamento das operações da empresa

Períodos curtos

6 meses a 1 ano

Orçamento de caixa

Previsão de caixa ou

Projeção de fluxo de caixa

O FC não é uniforme durante o período

Sazonalidade

Quanto maior for o período maior é a incerteza



PLANEJAMENTO DO FLUXO DE CAIXA



ELABORAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

As projeções devem ser atualizadas utilizando o fluxo
efetivo

Recebimento de informações de diversas áreas

Consolidação dos dados

O modelo utilizado deve ser adequado e adaptado
para as necessidades da empresa

Informações transparentes

Análise das variações entre planejado x real



MODELO DE FLUXO DE CAIXA DIÁRIO

R$ US$ R$ US$

A. ATIVIDADES DE OPERAÇÕES

1. Recebimentos de vendas 12.000.000 11.428.571 37.050.991 35.978.123

2. (–) Impostos sobre vendas e compras -600.000 -571.429 -2.723.012 -2.648.740

3. (–) Materiais e serviços -5.000.000 -4.761.905 -17.450.028 -16.933.928

4. (–) Salários e encargos sociais – fábrica -3.860.818 -3.777.708

5. (–) Custos indiretos de fabricação -2.763.250 -2.703.767

6. (=) Superávit (déficit) bruto operacional 6.400.000 6.095.237 10.253.883 9.913.980

7. (+) Outras receitas operacionais 45.830 44.843

8. (–) Outras despesas operacionais -1.500.000 -1.428.571 -4.396.432 -4.262.653

9. (=) Resultado antes dos efeitos financeiros 4.900.000 4.666.666 5.903.281 5.696.170

10. (+) Juros recebidos 15.000 14.286 15.000 14.286

11. (–) Juros pagos -239.200 -227.810 -239.200 -227.810

12. (+/–) Ganho (perda) com inflação

13. (+/–) Ganho (perda) na conversão *** 3.792 *** -40.530

14. (=) Superávit (déficit) de operações 4.675.800 4.456.934 5.679.081 5.442.116

B. ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

15. (–) Investimentos permanentes – aplicação

16. (–) Imobilizado – aplicação -500.000 -476.190 -500.000 -476.190

17. (–) Diferido – aplicação

18. (+) Investimentos permanentes – venda/dividendos

19. (+) Imobilizado – venda

20. (+/–) Resultado não operacional

21. (=) Superávit (déficit) de investimentos -500.000 -476.190 -500.000 -476.190

C. ATIVIDADES FINANCEIRAS

22. (+) Investimentos temporários – resgate 1.035.000 995.000 1.035.000 995.000

23. (+) Empréstimos – captação

24. (+) Integralização de capital

25. (–) Investimentos temporários – aplicação -3.000.000 -2.857.143 -4.000.000 -3.847.143

26. (–) Empréstimos – amortização -2.080.000 -2.000.000 -2.080.000 -2.000.000

27. (–) Dividendos pagos

28. (=) Superávit (déficit) de financiamentos -4.045.000 -3.862.143 -5.045.000 -4.852.143

D. CAIXA

29. Superávit (déficit) (A + B + C) 130.800 118.601 134.081 113.783

30. (+) Saldo anterior 500.000 482.160 496.719 486.979

31. (=) Saldo final 630.800 600.761 630.800 600.762

Movimento do Dia Saldo Acumulado
MOVIMENTAÇÃO

FLUXO DE CAIXA

Modelo de FC diário.xlsx
Modelo de FC diário.xlsx


CASO PRÁTICO

Considerando os dados abaixo, elabore o Fluxo de Caixa pelo método
direto:

a. Recebimentos no valor de R$ 12.000,00

b. Pagamentos a fornecedores no valor de R$ 5.600,00

i. R$ 5.000,00 de material

ii. R$ 600,00 de impostos

c. Pagamentos de despesas de locação de máquinas de R$
1.500,00

d. Pagamento de compra de equipamentos de R$ 500,00

e. Resgate de aplicação financeira de R$ 1.050,00, sendo o valor
original aplicado R$ 1.000,00

f. Amortização de empréstimos de R$ 2.319,20, sendo R$ 2.080,00 de
principal e R$ 239,20 de juros

g. Realização de aplicação financeira de R$ 3.000,00

ELABORAÇÃO DO FC-resposta.xlsx
ELABORAÇÃO DO FC-resposta.xlsx


CASO PRÁTICO

Considerando que o simples aumento no saldo de caixa
não significa que as atividades operacionais estejam
gerando caixa e que para saber se a operação está
gerando caixa é necessário analisar o fluxo de caixa,
agrupando as atividades de acordo com sua natureza

Analise as informações mensais da Empresa FC e
responda:

Houve geração de lucro? E de caixa?

Apresente o FC

Caso tenha ocorrido geração de caixa, o mesmo foi resultado da
operação (lucro)?



CASO PRÁTICO

Inicial 1 2 3 4

400.000 800.000 1.100.000 1.000.000 1.100.000

1.000.000 700.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000 1.200.000

400.000 400.000 400.000 400.000 400.000

3.000.000 3.100.000 3.900.000 3.800.000 3.900.000

650.000 650.000 850.000 650.000 650.000

1.800.000 1.800.000 2.300.000 2.300.000 2.300.000

100.000 100.000 100.000 100.000 100.000

450.000 550.000 650.000 750.000 850.000

3.000.000 3.100.000 3.900.000 3.800.000 3.900.000

ATIVO

Caixa e Bancos

Duplicatas a receber

Estoques

Mês

Patrimônio líquido

Total do Passivo e PL

Fornecedores

Empréstimos bancários-CP

Imobilizado

Total do Ativo

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Financiamentos-LP



CASO PRÁTICO

Mês 0 1 2 3 4 Soma

Vendas líquidas 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 6.400.000

(–) Custos -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -1.000.000 -4.000.000

(–) Despesas -500.000 -500.000 -500.000 -500.000 -2.000.000

(=) Lucro 100.000 100.000 100.000 100.000 400.000

FC.xlsx
FC.xlsx


VÍDEO
PLANEJAMENTO

Construindo avião no ar (legendado).mp4
Construindo avião no ar (legendado).mp4


RELAÇÃO CUSTO-VOLUME-LUCRO:

PONTO DE EQUILÍBRIO E 
ALAVANCAGEM



PONTO DE EQUILÍBRIO

A empresa precisa produzir e vender as quantidades
de produtos suficientes para cobrir os custos e as
despesas, tanto os fixos quanto os variáveis

A análise do ponto de equilíbrio (PE) permite
verificar o volume de vendas para se obter o lucro
zero, onde a receita da empresa é igual ao total dos
custos

Quando as vendas estiverem acima do PE significa
que a empresa começará a ter lucro



PONTO DE EQUILÍBRIO



PONTO DE EQUILÍBRIO

Considerando que a empresa tem apenas um

produto ou serviço, a fórmula do PE é: 𝐐 =
𝑭

(𝑷−𝑽)

Onde:

Q: quantidade vendida

F: custo fixo total

P: preço de venda

V: custo variável unitário



EXEMPLO

Uma indústria fabrica um produto cujo preço de venda é R$
20,00, livre de impostos, ou seja, valor líquido. O custo fixo
mensal é de R$ 52.000,00 e o custo variável unitário do
produto é R$ 12,00. Qual o PE?

Sendo Q = F ÷ ( P – V ):

52.000 ÷ ( 20 – 12 ) = 6.500

Assim, temos:

Receita com venda: 6.500 x 20 = 130.000

Custo variável: 6.500 x 12 = 78.000

Custo fixo: 52.000



PONTO DE EQUILÍBRIO

Quando a empresa tem mais de um produto ou

serviço, a fórmula do PE é: 𝐕 =
𝑭

𝑴𝑪

Onde:

V: volume de vendas

F: custo fixo

MC: % de margem de contribuição média

MC: receita total menos o custo variável total dividido pela
receita total



EXEMPLO

Uma empresa apresenta custo fixo de R$ 22.000,00 por mês e
a margem de contribuição é de 25%. Qual o PE em termos de
venda?

Sendo V = F ÷ MC:

22.000 ÷ 0,25 = 88.000

Assim:

Custo fixo: 22.000

Margem de contribuição: 25% x 88.000 = 22.000

Custo variável: receita – MC = 88.000 – 22.000 = 66.000

Custo total: 22.000 + 66.000 = 88.000

Lucro: 88.000 – 88.000 = 0



CASO PRÁTICO

Supondo um salão de beleza que realiza apenas cortes,
com preço fixo de R$ 20,00

Trabalham nesse salão 6 cabeleireiros que recebem R$
350,00 de salário mensal fixo + 40% do preço cobrado
dos clientes

Nesse mês foram realizados 800 cortes no salão

Demais custos:

Aluguel: R$ 1.600,00

Pessoal de apoio: R$ 2.000,00

Água, luz e telefone: R$ 540,00

Depreciação: R$ 960,00

Calcule o CV, CF, MC e PE

PE-resposta.xlsx
PE-resposta.xlsx


ALAVANCAGEM OPERACIONAL

Revela como uma alteração no volume da atividade
impacta o resultado operacional da empresa

É o uso do potencial dos custos operacionais fixos
para aumentar os efeitos da mudança nas vendas
sobre o lucro da empresa

GAO = ∆ % no lucro

∆ % nas vendas



EXEMPLO

Considerando os dados abaixo:

O crescimento das vendas foi de 20% enquanto o crescimento
do lucro foi de 40%

Dessa forma, o GAO é 2 (40% ÷ 20%), ou seja, para cada 1%
de aumento nas vendas, o lucro aumentará 2%, o dobro

Situação atual

(R$)

Crescimento 

projetado - 20%

(R$)

Variação

Receita líquida 100,00 120,00 20,00%

(-) Custos vairáveis (50,00) (60,00) 20,00%

(-) Despesas variáveis (10,00) (12,00) 20,00%

(=) Margem de contribuição 40,00 48,00 20,00%

(-) Custos fixos (7,00) (7,00) 0,00%

(-) Despesas fixas (13,00) (13,00) 0,00%

(=) Lucro operacional (antes dos impostos) 20,00 28,00 40,00%



CASO PRÁTICO

Utilizando os mesmos dados do salão de beleza, e
supondo um aumento na produção para 1.200
cortes, calcule o Grau de Alavancagem Operacional

GAO-resposta.xlsx
GAO-resposta.xlsx


DECISÕES DE FINANCIAMENTO:

ESTRUTURA DE CAPITAL



ESTRUTURA DE CAPITAL

Cálculo, através de média ponderada, dos juros que
a empresa tem que pagar por cada real tomado
emprestado

Conceito conhecido como WACC ou custo médio
ponderado de capital (CMPC)



ESTRUTURA DE CAPITAL



EXEMPLO

Uma empresa possui a seguinte carteira de empréstimos:

É esperado um lucro operacional de R$ 18.400,00 e o valor da
empresa é de R$ 130.000,00

Qual o custo médio do capital de terceiros? E dos acionistas?

Qual o custo médio de capital da empresa?

Empréstimo Valor Taxa

A 15.000,00 12% a.a.

B 22.000,00 11% a.a.

Debêntures 25.000,00 10% a.a.



EXEMPLO

O custo médio de capital de terceiros é calculado conforme
apresentado abaixo:

Custo médio de capital de terceiros: 6.720 ÷ 62.000 = 10,84%
a.a.

Empréstimo Valor Taxa Custo anual

A 15.000,00 12% 1.800,00    

B 22.000,00 11% 2.420,00    

Debêntures 25.000,00 10% 2.500,00    

Total 62.000,00 6.720,00    



EXEMPLO

O custo médio de capital dos acionistas é calculado conforme
apresentado abaixo:

Custo médio de capital dos acionistas: 11.680 ÷ 68.000 =
17,18% a.a.

Descrição Valor

Valor da empresa 130.000,00

(-) Valor do capital de terceiros (62.000,00)

(=) Valor do capital dos acionistas 68.000,00

Lucro operacional 18.400,00

(-) Custo dos juros (6.720,00)

(=) Lucro para os acionistas 11.680,00



EXEMPLO

O cálculo do custo médio de capital da empresa é:

Lucro operacional ÷ valor da empresa:

18.400 ÷ 130.000 = 14,15% a.a.



CASO PRÁTICO

Um capital de R$ 100,00 foi aplicado pelo prazo de 2
meses à uma taxa de juros de 20% no período e a
inflação foi de 15%

A taxa de juros real foi de quanto?

Taxa de Juros - resposta.xlsx
Taxa de Juros - resposta.xlsx


IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (IPL)

Indica quanto do Patrimônio Líquido da entidade
está aplicado no Ativo Não Circulante, ou seja,
quanto desses recursos é financiado por capital
próprio

Representado pela fórmula: 𝐈𝐏𝐋 =
𝑨𝑵𝑪

𝑷𝑳
𝐱 𝟏𝟎𝟎

Sendo:

ANC = Ativo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido



PARTICIPAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS (PCT)

Indica a proporção do capital de terceiros em relação
ao patrimônio líquido, demonstrando a dependência
da entidade em relação aos recursos externos

Representado pela fórmula: 𝐏𝐂𝐓 =
𝑷𝑪+𝑷𝑵𝑪

𝑷𝑳
𝐱 𝟏𝟎𝟎

Sendo:

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

PL = Patrimônio Líquido



COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO (CE)

Indica quanto da dívida total vence no curto prazo

Representado pela fórmula: 𝐂𝐄 =
𝑷𝑪

(𝑷𝑪+𝑷𝑵𝑪)
𝐱 𝟏𝟎𝟎

Sendo:

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante



ENDIVIDAMENTO GERAL (EG)

Representa o grau de endividamento total da
entidade

Representado pela fórmula: 𝐄𝐆 =
(𝑷𝑪+𝑷𝑵𝑪)

(𝑨)
𝐱 𝟏𝟎𝟎

Sendo:

PC = Passivo Circulante

PNC = Passivo Não Circulante

A = Ativo



EXEMPLO

Considerando os dados abaixo, calcule e interprete os
indicadores apresentados:

Investimentos: R$ 157.852,00

Imobilizado: R$ 736.818,00

Intangível: R$ 48.235,00

Ativo Total: R$ 2.658.895,00

Passivo Circulante: R$ 888.818,00

Passivo Não Circulante: R$ 416.135,00

Patrimônio Líquido: R$ 1.353.942,00



EXEMPLO

IPL = ((157.852 + 736.818 + 48.235) ÷ 1.353.942)*100 = 69,64%

69,64% dos recursos próprios estão investidos em ativos de natureza
permanente, portanto, os restantes 30,36% estão investidos em ativos
realizáveis

PCT = ((888.818 + 416.135) ÷ 1.353.942)*100 = 96,38%

Para cada R$ 100,00 de capital próprio a entidade utiliza R$ 96,38 de
recursos de terceiros

CE = (888.818 ÷ (888.818 + 416.135)*100 = 68,11%

Indica que 68,11% da dívida da entidade vence em até 12 meses
(circulante)

EG = ((888.818 + 416.135) ÷ 2.658.895)*100 = 49,08%

Para cada R$ 100,00 de recursos aplicados no ativo, R$ 49,08 é
proveniente de terceiros



CASO PRÁTICO

Considerando os dados abaixo, calcule e interprete
os indicadores IPL, PCT, CE e EG:

Investimentos: R$ 55.396,00

Imobilizado: R$ 155.226,00

Intangível: R$ 0,00

Patrimônio Líquido: R$ 327.743,00

Passivo Circulante: R$ 223.692,00

Passivo Não Circulante: R$ 77.166,00

Ativo: R$ 628.601,00

ESTRUTURA DE CAPITAIS-resposta.xlsx
ESTRUTURA DE CAPITAIS-resposta.xlsx


CONTROLE E INFORMAÇÕES 
GERENCIAIS:

RELATÓRIOS DE GESTÃO



RELATÓRIOS DE GESTÃO

Necessidade de um sistema de informações
gerenciais ágil

Informações confiáveis

Processamento dos dados

Processo de gestão

Ganho de competitividade

Os dados são elementos potencialmente úteis, mas
não possuem valor imediato

Precisam ser transformados em informações

Processamento para que o usuário final as compreenda e
possa tomar decisões



RELATÓRIOS DE GESTÃO



CONTROLE DE VENDAS



APURAÇÃO DE RESULTADOS



CONTROLE DE CAIXA



ORÇAMENTO EMPRESARIAL

As decisões financeiras devem ser tomadas com base
em informações geradas por sistema de informações
contábeis e financeiras adequadamente estruturado

Um dos instrumentos mais importantes utilizados
em tomadas de decisões financeiras é o orçamento
empresarial



VÍDEO
DESGASTE SEM PLANEJAMENTO

Muito desgaste sem  planejamento.mp4
Muito desgaste sem  planejamento.mp4




OBRIGADA PELA ATENÇÃO
dominus@grupodominus.net

http://grupodominus.net
(85) 3224-6393


