Como gerir as finanças da sua empresa
A gestão financeira assume um papel essencial no desempenho e desenvolvimento da sua empresa,
que a crescente complexidade das actividades e negócios tem vindo a tornar ainda mais decisiva,
pelo que a tomada de decisões na área financeira exige hoje o domínio dos múltiplos instrumentos e
mercados disponíveis para a obtenção e gestão dos recursos necessários.
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Capital de Risco
Uma operação de capital de risco consiste na tomada de uma participação minoritária no
capital social de uma empresa, assegurando suporte financeiro ao seu desenvolvimento.
O objectivo da SCR é a valorização da empresa, para que a sua participação possa, a
médio/longo prazo, ser alienada por um preço compensador. Por isso, a Sociedade de Capital
de Risco é um verdadeiro parceiro de negócio ... temporário.
Conceito
Forma de financiamento da actividade empresarial, através de capitais próprios, com um
horizonte de médio e longo prazo, mediante a entrada de um sócio, normalmente minoritário,
mas empenhado no sucesso da empresa que, por isso, acompanhará de forma activa,
vocacionada para o apoio a empresas sem acesso ao mercado de capitais, com relevo para as
PME.
Em que fases o capital de risco é útil?
Criação de empresas: Seed Capital e Start-up
Expansão da actividade Revitalização empresarial
Management Buy Out (MBO) e Management Buy In (MBI)
Reorientação estratégica: Turnaround

O capital de risco proporciona às empresas:
Reforço da estrutura financeira da empresa
Facilitação do acesso a outras fontes de financiamento
Sinalização sobre a credibilidade da empresa
Um parceiro empenhado que contribui com aconselhamento e permite o acesso a uma
interessante rede de contactos
O operador de capital de risco tem de acreditar:
No potencial de crescimento do negócio, em resultado de algum tipo de vantagem
competitiva;
Na credibilidade dos promotores, com a capacidade e experiência necessária ao êxito do
projecto;
e na disponibilidade dos promotores em aceitar um sócio.
O Capital de Risco não é o instrumento adequado para resolver todas as necessidades
financeiras nem para apoiar todas as PME. Complementa, mas não substitui, o crédito
bancário, destinando-se a promotores ambiciosos, que desejem ver as suas empresas crescer
substancialmente. Pressupõe que os promotores estejam dispostos a lidar de forma
transparente com os seus parceiros de negócio.
Principais fases
Primeira abordagem aos operadores do mercado
Apresentação do Plano de Negócio e sua análise
Comunicação de parecer preliminar
Início da negociação e fornecimento de informações adicionais
Verificação de informações e obtenção de pareceres externos
Negociações Finais
Decisão Final e eventual contratação
Gestão da intervenção na empresa
Saída do operador

Factoring

O que é o Factoring?
O Factoring é uma actividade que consiste na tomada de créditos a curto prazo por uma
instituição financeira (Factor), que os fornecedores de bens ou serviços (Aderentes) constituem
sobre os seus clientes (Devedores).
Como se constata uma operação de Factoring envolve três intervenientes, podendo a relação
entre eles ser resumida da seguinte forma:

Desta forma o Factoring é um mecanismo financeiro que permite às empresas um melhor
financiamento do seu ciclo de exploração, uma vez que através da sua utilização é possível
obter uma antecipação dos recebimentos dos seus clientes.
Enquadramento Legal
O Factoring é exercido em Portugal desde os anos sessenta, tendo sido regulamentado como
actividade para-bancária através do Decreto-Lei 56/86 de 18 de Março, sendo o seu quadro
normativo completado posteriormente através de avisos emitidos pelo Ministério das Finanças
(2/86, 5/86, 9/90, 10/90, 12/90, 13/90,14/90, 15/90). Em 18 de Julho de 1995 é publicado o
Decreto-Lei 171/95 que revoga o Decreto-Lei 56/86, simplificando e liberalizando as
operações e obrigações contratuais das Factorings.
Relação Aderente/Factor
A relação efectiva entre a Factor e o Aderente é iniciada através da assinatura de um contrato
em que os mesmos são signatários e no qual, entre outros aspectos, é regulada a forma e o tipo
de operações e riscos aceites, o montante de adiantamento sobre os créditos cedidos, bem
como a remuneração e custos adjacentes aos mesmos.
De uma forma mais detalhada, o funcionamento operacional da relação Aderente/Factor pode
ser resumido da seguinte forma:

O Aderente apresenta uma proposta de adesão à Factor, à qual junta informação
económico financeira relativa aos dois ou três últimos anos de actividade;
O Aderente fornece à Factor uma relação dos Devedores (clientes) cujos créditos pretende
ceder;
Após análise dos elementos anteriormente referidos a Factor define, o limite global de
crédito a conceder ao Aderente, o limite que aceita para cada Devedor (cliente do
Aderente), os Devedores sobre os quais não aceita cedências de crédito, bem como as
condições de remuneração pretendidas (variável de empresa para empresa). Nesta
análise é levado em consideração o “risco” do Aderente, mas essencialmente o “risco”
dos Devedores.
Havendo acordo sobre os pontos mencionados anteriormente o Aderente e a Factor
celebram um contrato, o qual tem uma duração limitada (regra geral um ano),
incluindo, no entanto, uma cláusula de renovação;
A Aderente envia à Factor proposta de cedência de créditos, a qual inclui cópias das
facturas relativas às vendas efectuadas pela Aderente aos Devedores englobados no
contrato com a Factor;
Com base na referida proposta e tendo em consideração os limites dos créditos concedidos
aos Devedores da Aderente, a Factor efectua um adiantamento sobre o valor dos
mesmos. O valor deste adiantamento é igualmente estabelecido no contrato
mencionado, situando-se normalmente entre cerca de 80 e 100% do valor proposto,
sendo a concessão do limite máximo quase uma excepção. O diferencial entre o valor
da factura e o valor de adiantamento, habitualmente apelidado de provisão financeira, é
retido pela Factor para cobertura de eventuais notas de crédito ou devoluções por parte
dos Devedores, sendo o mesmo (após eventuais ajustamentos resultantes dos factos
referidos ou outros análogos) lançado na conta do Aderente na data de cobrança do
crédito;
O Devedor da Aderente é informado da cedência do crédito e dessa forma efectuará, de
acordo com os prazos médios de pagamentos negociados com o Aderente, o
pagamento da factura à Factor;
Sobre os adiantamentos recebidos o Aderente paga à Factor uma remuneração, de acordo
com a taxa negociada e acordada, pelo período de tempo, decorrido entre o
adiantamento de fundos e a liquidação da factura pelo cliente, bem como uma
comissão de cobrança. Os referidos juros incidem sobre o montante do adiantamento.
Particularidade da Cedência de Créditos
A cedência de créditos da Aderente pode ser efectuada “com recurso” ou “sem recurso” por
parte da Factor. Desta forma, um contrato que preveja o direito de recurso permite à Factor,
caso não receba o crédito no prazo de recebimento estipulado, exigir do Aderente a liquidação

do mesmo, ou seja, na prática verifica-se uma devolução da factura enviada a desconto por
aquele. Caso o contrato estipule que os créditos são cedidos sem recurso, a Factor assume a
totalidade do risco de incobrabilidade do mesmo, ou seja, verifica-se a transmissão do risco de
crédito da Aderente para a Factor.
Factoring Nacional e Internacional
A Factor pode adquirir créditos sobre Devedores nacionais e/ou sobre Devedores do mercado
externo. Os pontos anteriormente detalhados cobrem na totalidade o funcionamento do
Factoring nacional. No que ao Factoring de exportação diz respeito serão de salientar algumas
particularidades do mesmo.
As sociedades de Factoring têm obrigatoriamente sede em território nacional podendo,
mediante obtenção de autorização por parte das entidades competentes (nomeadamente
Ministério das Finanças) estabelecer agências e outras formas de representação no exterior.
Confrontada com uma operação de cedências de créditos sobre o estrangeiro, a Factor
estabelece normalmente um acordo com outra Factor do país importador (eventualmente com
uma agência sua), a fim de numa base recíproca prestarem não só serviços de cobrança mas
também de assistência jurídica e de cobertura de risco. Esta relação estabelecida entre a Factor
“nacional” e a Factor “estrangeira”, limita-se a isso mesmo, ou seja, não implica nenhuma
relação entre o Aderente e a Factor “estrangeira”.
Assim no caso da cedência de um crédito de exportação por parte do Aderente à Factor
“nacional”, o funcionamento operacional será o seguinte:
O Aderente propõe à Factor “nacional” a cedência de um crédito sobre um Devedor
estrangeiro;
A Factor “nacional” contacta uma Factor “estrangeira” sediada no país importador
solicitando a cobertura de risco de crédito;
A Factor “estrangeira” do país importador, após análise do risco de crédito e da garantia
que lhe dá o importador (Devedor) aprova ou recusa o pedido de cobertura de risco de
crédito, informando da decisão a Factor “nacional”;
A Factor “nacional” informa o Aderente da decisão de aceitação ou não da cedência de
crédito proposta;
Caso a decisão seja positiva o Aderente envia directamente ao Devedor (importador) a
factura com a indicação de que o respectivo valor deverá ser liquidado no seu país ao
Factor “estrangeiro”;
O Aderente envia ao Factor “nacional” um cópia da factura do Devedor com base na qual é
efectuado o adiantamento sobre a mesma;

O culminar desta relação comercial será depois efectuado entre a Factor “nacional” e a
Factor “estrangeira”.
A disponibilidade das Factors nacionais aceitarem cedências de crédito sobre o estrangeiro
bem como a sua competitividade em termos de custos (quer entre elas quer face a alternativas
de financiamento) dependem em muito do relacionamento e das condições que possuem das
Factors estrangeiras com quem possuem acordos de colaboração para a realização deste tipo
de operações.
As Factors que possuem representações ou filiais no estrangeiro (nomeadamente as integradas
em grupos financeiros internacionais que integrem seguradoras de crédito) poderão ser mais
competitivas nesta área e apresentar uma resposta mais atempada nomeadamente no que diz
respeito à disponibilização do adiantamento sobre o crédito cedido.
Resta ainda referir que no caso da cedência de créditos sobre o estrangeiro, o adiantamento
pode ser efectuado na moeda à escolha do devedor, assumindo este o risco de câmbio.
Vantagens do Factoring
O Factoring possui como principais vantagens:
Permitir uma redução dos prazos médios de recebimento com a inerente antecipação de
recebimentos. Tal permite às empresas uma melhor gestão de tesouraria através da
obtenção atempada do fundo de maneio necessário ao financiamento do ciclo de
exploração (working capital) fundamental a um crescimento económico/financeiro
sustentado;
No caso de a cedência ser efectuada sem recurso, a possibilidade de retirar dos seu balanço
o valor correspondente aos créditos cedidos;
A transferência do risco e da responsabilidade de cobrança para a Factor, a qual possui
métodos adequados para efectuar cobranças de uma forma mais eficiente;
A redução da carga administrativa inerente às operações de controle de crédito e cobrança
de facturas.
Desvantagens do Factoring
Relativamente a este ponto poder-se-á dizer que o Factoring apresenta as seguintes
desvantagens:
A Factor pode, mediante o incumprimento persistente dos clientes da Aderente, efectuar
uma suspensão do crédito;
Relativamente à totalidade dos créditos que a Aderente possa propor, a Factoring reserva-

se o direito de aceitar apenas alguns deles de acordo com o critério de selecção que
utiliza para a sua avaliação.
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Locação financeira
A figura do Leasing (Locação Financeira, tal como o entendemos em Portugal), tem vindo a
apresentar no nosso país taxas de crescimento bastante expressivas, tendo já sido adoptado por
grande parte do nosso tecido empresarial, como meio de financiamento privilegiado de médio
e longo prazo. No presente artigo pretende-mos efectuar uma breve apresentação deste
instrumento que deverá ser considerado como opção, por todas as entidades que pretendem vir
a efectuar investimentos, no momento de escolherem as suas fontes de financiamento.
Caracterização
A Locação Financeira (LF) consiste num contrato celebrado entre duas partes, o Locador
(empresa de Leasing) e o Locatário (cliente), em que aquele cede a este último, por um prazo
determinado, a disponibilização temporária de um bem, móvel ou imóvel, mediante o
pagamento de um montante periódico (renda) e, relativamente ao qual, o locatário possui uma
opção de compra no final do mesmo prazo, mediante o pagamento de montante prédeterminado (valor residual).
Objecto: qualquer bem móvel (veículo, máquina industrial, equipamento informático, entre
outros) ou imóvel (estabelecimento comercial, industrial, ou habitação);
Destinatários: qualquer entidade, pública ou privada, empresas, empresários em nome
individual, profissões liberais ou particulares;
Forma do Contrato: documento particular, sendo exigido, no caso dos bens imóveis,
reconhecimento notarial presencial das assinaturas das partes. Igualmente, os bens imóveis ou
móveis sujeitos a registo deverão ser inscritos na conservatória competente.
Tipo de Rendas: são definidas no contrato, e poderão ser antecipadas ou postecipadas, de
termos constantes ou variáveis;
Periodicidade das Rendas: não poderá exceder um ano, sendo usual acordarem-se rendas
mensais, trimestrais, semestrais ou anuais;
Taxa de Juro Contratada: poderá ser fixa ou variável, sendo neste caso, normalmente
indexada à Lisbor ou Euribor correspondente à periodicidade das rendas.
Opção de Compra: é menção de existência obrigatória em qualquer contrato de LF, de forma
a que o locatário a possa exercer no final do prazo inicialmente acordado, se pretender ficar na
posse do bem.
Relativamente aos Montantes Máximos, Prazos, e Valor Residual, legalmente aceites, estes
variam consoante o tipo de bem subjacente à operação de LF:
Bens Móveis – as locadoras poderão financiar até 100% do valor do investimento, por um
prazo compreendido entre 18 meses e o legalmente definido para a sua vida útil fiscal.
Nestes casos, o valor residual poderá situar-se entre 2% e 25% do valor do contrato.
Bens Imóveis – o financiamento máximo legalmente permitido ascende também a 100%,
podendo incluir os custos suportados relativamente a sisa, registos, e despesas de
escritura. O prazo acordado situa-se entre um mínimo de 7 anos e um máximo de 30
anos, devendo o valor residual ser sempre inferior a 50% do valor do contrato.

Vantagens e Desvantagens
A LF como fonte de financiamento escolhida por qualquer entidade possui um conjunto de
vantagens e desvantagens que passamos a enumerar.
(I) – Vantagens para locatários da Locação Financeira:
Possibilidade de escolher o equipamento ou imóvel, bem como o fornecedor do mesmo,
negociando descontos de pronto pagamento;
Possibilidade de financiamento a 100%, que no caso da LFI incluirá a SISA, registos e
despesas de escritura; Instrumento dotado de grande flexibilidade com condições
contratuais adaptáveis à capacidade de tesouraria das empresas;
Rapidez de resposta e processo administrativo simples;
Facilita a renovação tecnológica, evitando a obsolescência, nos casos de celebração de
contratos por prazos inferiores à vida útil fiscal dos bens;
Pagamento do IVA não suportado integralmente no momento de aquisição, encontrando-se
diluído nas rendas; Inexistência de Imposto de Selo;
Existência de opção de aquisição do equipamento ou imóvel no final do contrato, mediante
o pagamento do valor residual acordado inicialmente.
(II) – Vantagens para fornecedores de bens ou imóveis:
Meio de dinamização do volume de vendas, tendo em conta a possibilidade de oferta de
uma forma de financiamento;
Negócios realizados a pronto pagamento, com isenção de risco de crédito;
(III) – Desvantagens para locatários da Locação Financeira:
Não fornece o direito de propriedade, enquanto decorre o contrato. Tal facto poderá
assumir uma situação vantajosa, caso o locatário tenha a intenção de não adquirir o
bem, optando pela sua renovação por tecnologia mais recente;
Penalizações significativas por incumprimentos contratuais, ou por exemplo, por resolução
antecipada do contrato.
A) Vantagens Fiscais
A legislação tem aproximado a LF ao crédito bancário, daí resultando a perda de alguns
benefícios fiscais. Contudo, serão de referir ainda os seguintes aspectos:
(I) A abertura de crédito e os juros não estão sujeitos a imposto de selo;
(II) Por regra, os juros incluídos nas rendas são dedutíveis em sede de IRC;
(III) A LF permite o registo integral da reintegração anual do bem, independentemente da
altura do ano em que este é adquirido, desde que o seu início de utilização se efectue
no ano da reintegração;
(IV) O IVA assume um menor impacto na tesouraria, uma vez que o seu pagamento se
encontra repartido pela duração do contrato, incluído em cada uma das rendas, sendo
esta vantagem mais significativa nos casos em que o IVA não é dedutível.
B) Tributação por Tipo de Imposto

IRC – Na óptica do locador, os juros incluídos nas rendas são tributados em sede de IRC;
relativamente ao locatário, os juros bem como as amortizações fiscais dos bens adquiridos em
LF são considerados como custos para efeitos de IRC, sendo tributados à taxa actual de 35,2%
(32%+3,2% quando a Derrama atinge o máximo de 10%).
Sisa – Incide sobre o valor dos bens imóveis e deve ser paga até à celebração da escritura.
Geralmente é aplicada uma taxa genérica de 10%, salvo quando os imóveis sujeitos a LF
constituam indústrias de interesse para o desenvolvimento do país (existindo, neste caso, uma
redução para 4%).
Contribuição Autárquica – Incide sobre o valor tributável dos prédios, o qual corresponde ao
seu valor patrimonial, pelo que os bens imóveis subjacentes à LF estarão sujeitos igualmente a
CA.
IVA – Incide sobre a transmissão de bens e serviços, tendo como taxa genérica 17%. Tendo
em conta o seu carácter de dedutibilidade para a generalidade das empresas, este imposto não
implica qualquer custo adicional para as mesmas. Regra geral, o regime de IVA das operações
de LF é o que se aplica às prestações de serviços, e a sua taxa é a que seria aplicável no caso
de transmissão dos bens dados em locação. Nestes termos relativamente à LFM, as rendas são
tributadas, por norma, à taxa de 17%; no que se refere à LFI, em princípio, se o imóvel não
está sujeito a IVA, as rendas da LF também não o estão. No entanto esta isenção é passível de
renúncia, pelo que as empresas poderão ser abrangidas pelo regime de IVA à taxa de 17%.
Imposto do Selo – Tendo em conta que o montante total da renda já se encontra sujeita a IVA,
a componente de juros contida nas rendas de LFM não está sujeita a imposto de selo.
IRS – No caso de profissionais liberais, sujeitos passivos deste imposto, os bens adquiridos em
LF têm parte das suas amortizações fiscais consideradas como custos, conforme condições
gerais daquele imposto.
Casos particulares
No âmbito das operações de LF é notória a importância crescente que as denominadas
operações de Lease back têm vindo a apresentar, pelo que importa caracterizar esta situação.
Uma operação de Lease Back consiste na venda de um bem móvel ou imóvel, pelo Locatário,
ao Locador que posteriormente lhe cede o mesmo bem, em regime de LF.

Os objectivos subjacentes a tal facto poderão estar relacionados com uma opção da empresa
em consolidar passivos de financiamento, através da liquidificação de activos fixos. Por outro
lado, existem entidades que ao realizarem investimentos, posteriormente os pretendem
transformar em financiamentos através de LF. Deste modo a empresa consegue reunir fundos,
continuando a poder desfrutar do bem. As operações de Lease back configuram situações
específicas que deverão ser ponderadas, tendo em conta os reais objectivos de curto prazo das
empresas.
Conclusão
Fica demonstrado que a LF é um meio de financiamento flexível com algumas vantagens,
embora apresente muitas vezes um custo mais elevado face ao tradicional recurso ao crédito
bancário. No entanto, normalmente, não exige afectação de outros recursos dados em garantia.
É frequentemente utilizada por empresas que apresentem alguma limitação de fundos próprios,
e que disponham de capacidade de financiamento limitada. A análise do risco da celebração de
contratos de LF, por parte do locador, leva em conta a rentabilidade esperada para as
empresas, sem esquecer a sua estrutura financeira actual. Deste modo, e aliado à flexibilidade
que o instrumento permite, é possível definir um cenário de rendas adaptável à tesouraria de
cada empresa. Actualmente, a forte concorrência que o sector da LF atravessa tem

determinado uma quebra nos spreads praticados, tendo tornado competitivo o seu custo, face
ao tradicional crédito bancário. Daí se compreende, então, que tenha vindo a assumir uma
importância crescente no panorama nacional como fonte de financiamento dos activos fixos.
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Regra de equilíbrio mínimo
O objectivo da análise da situação financeira de curto prazo da empresa é estudar a composição da
estrutura de financiamento da empresa e verificar se ela é a estrutura óptima ou não.
Nesta análise, a peça fundamental é o Balanço, uma vez que permite identificar a forma como a
empresa esta a financiar-se.
O equilíbrio financeiro mínimo caracteriza-se pela compatibilização, em termos globais, entre:
- o grau de liquidez das aplicações (aptidão destas para se transformarem em meios líquidos);
- e o grau de exigibilidade das origens (aptidão destas para se transformarem em pagamentos).
A regra do equilíbrio financeiro mínimo é satisfeita quando o grau de liquidez das aplicações é, pelo
menos, igual ao grau de exigibilidade das origens:
Grau de liquidez das aplicações = Grau de exigibilidade das origens
O princípio enunciado significa que as aplicações com um grau de liquidez fraco não podem ser
financiadas por origens com um grau de exigibilidade forte.
A aplicação deste princípio traduz-se na prática:
- por não se dever financiar a aquisição de imobilizado, com um financiamento reembolsável a
curto prazo;
- ao contrário, a aquisição de bens e serviços destinados a ser incorporados no processo de produção
da empresa pode fazer-se com recurso a financiamento de curto prazo.
Em termos gráficos, a regra do equilíbrio financeiro mínimo pode ser representada da seguinte
forma:
Aplicações

Imobilizado Líquido

Origens

Capitais Permanentes

Activo
Passivo Circulante
circulante

Em que,
Capitais permanentes = Capitais próprios + Empréstimos de ml/p
Deste modo, o equilíbrio mínimo traduz-se pela igualdade entre o activo circulante e o passivo
circulante:
Activo circulante = Passivo circulante
A regra do equilíbrio financeiro mínimo não permite assegurar o equilíbrio financeiro global da
empresa. Com efeito, a simples igualdade entre os valores do activo circulante e do passivo
circulante não garante a inexistência de rupturas dado que ignora a natureza e a velocidade de
rotação dos elementos componentes do capital circulante e a natureza e calendarização dos prazos
de vencimento do passivo circulante.

Custos fixos e custos variáveis
Análise dos custos de acordo com o seu comportamento:
- Custos fixos;
- Custos variáveis;
- Custo semifixo (ou semivariável).
Custos fixos (CF)
Mantêm-se constantes quer a empresa produza ou não, isto é, mantêm-se inalterados qualquer que
seja o nível de actividade. Estes custos não se alteram dentro do mesmo intervalo de dimensão, mas
fora dele já são possíveis alterações.
Exemplos de custos fixos:
Amortizações;
Custos com o pessoal;
Impostos indirectos.
Custo fixo unitário (CFu) – é um custo inversamente proporcional às quantidades produzidas.
Custo fixo unitário = Custo fixo total / Quantidades

Custos variáveis (CV)

Modificam-se em função das quantidades produzidas (nível de actividade).
Quanto mais se produz, maiores são os custos variáveis.
Exemplos de custos variáveis:
Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas (CMVMC);
Fornecimento e Serviços Externos (FSE);
Impostos directos.
Custo variável unitário (CVu) – é um custo que se mantém constante por unidade produzida.

Custo variável unitário = Custo variável total / Quantidades
Custo semifixo (ou semivariável)

É composto por uma parte fixa e por uma parte variável. Caracteriza-se por ter um nível mínimo
independente do nível de actividade (dentro do mesmo intervalo de dimensão) e uma variação em
função do nível de actividade.

Exemplos de custos semifixos:
Carrinha de distribuição (custo fixo - depreciação; custo variável - gasolina da sua utilização).

Custo semifixo unitário – apresenta o mesmo tipo de comportamento em termos unitários que os custos fix
mais atenuada) dado que também apresenta um comportamento variável.
Custo semifixo unitário = Custo semifixo total / Quantidades

Se o nível de actividade aumenta (diminui):

Tipo de custo

Custo total

Custo unitário

Fixo

Inalterável

Diminui (aumenta)

Variável

Aumenta (diminui)

Inalterável

Semifixo

Aumenta (diminui)

Diminui (aumenta)
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Fundo de maneio
Para colmatar a existência de rupturas de tesouraria é necessário que a empresa disponha de
uma margem de segurança, o que se traduz num excedente do valor do activo circulante sobre o
valor do passivo circulante, ou por outras palavras, num excedente dos capitais permanentes
sobre o imobilizado líquido.
A margem de segurança toma a designação de Fundo de maneio (FM). A finalidade da margem
de segurança é, portanto, a garantia do equilíbrio financeiro. Os capitais permanentes servirão
para financiar quer o imobilizado líquido, quer o activo circulante permanente.
Podemos assim definir o Fundo de maneio como sendo a parte dos capitais permanentes que
não é absorvida no financiamento do imobilizado líquido e que, consequentemente, está
aplicada na cobertura (parcial ou total) das necessidades de financiamento do ciclo de
exploração.
FM = Capitais permanentes – Imobilizado líquido

Ou ainda, o Fundo de maneio exprime a parcela das origens cujo grau de exigibilidade é fraco e
que está a financiar aplicações cujo o grau de liquidez é elevado:
Aplicações

Origens

Imobilizado líquido

Capitais permanentes

Activo

Fundo de maneio

Circulante

Passivo circulante
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Custo médio e custo marginal

Custo médio (Cm)
É utilizado nas actividades complexas em que a distinção de custo fixo e custo variável é
complexa. Tem um comportamento variável e inverso do nível de actividade.
Custo médio = ( CF + CV ) / Quantidades
Custo médio = Cfu + Cvu

Custo marginal (Cmg)
Corresponde ao custo da produção de mais uma unidade adicional do bem. No mesmo
intervalo de dimensão, o custo marginal coincide com o custo variável unitário.
Fora do intervalo de dimensão, o custo de mais uma unidade pode implicar novos custos
fixos (exemplo: aquisição de novas instalações para suportar o aumento de produção). O
custo marginal passará a ser igual ao custo variável unitário acrescido do incremento dos
custos fixos resultantes da mudança de dimensão.
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Ponto crítico (Teoria do Custo-Volume-Resultado)
Os custos da empresa evoluem no tempo, sob a influência de múltiplas variáveis:
Internas: eficiência da mão-de-obra (produtividade), organização da produção, grau de
mecanização, nível de actividade da empresa, etc.;
Externas: a nível da envolvente contextual (medidas sociais, fiscais, económicas e por
vezes políticas).
A teoria CVR tem como objectivo explicar a evolução da rendibilidade e exploração da
empresa pelas alterações do nível de actividade.
Esta teoria apenas atende a um dos factores que influencia os custos da empresa – nível de
actividade, que pode ser expresso tanto em unidades monetárias como em quantidades físicas.
Quanto preciso de vender para não ter prejuízo?
Existe a necessidade do gestor identificar qual o volume de vendas (em valor) a atingir e/ou as
quantidades (em termos físicos) a vender, para que a empresa não tenha prejuízo.

Pressupostos da teoria do CVR
Classificação dos custos em fixos e variáveis reportados directamente ao nível de
actividade;
Estabilidade dos custos fixos ao longo do tempo;
Proporcionalidade dos custos variáveis em função do nível de actividade;
Estabilidade do preço de venda unitário;
Não existência de formação de stocks; tudo o que a empresa produz é vendido.
Ponto crítico em valor (V0)
É o ponto a partir do qual a empresa começa a ter resultados de exploração positivos. Quanto
mais baixo for o ponto crítico de uma empresa, mais facilmente ela o consegue atingir. Assim,

menor será o seu risco económico.

Se os custos fixos forem nulos, a empresa terá lucro desde que o PVu seja superior ao CVu.
Ponto crítico em quantidade (Q0)
Indica qual a quantidade mínima que a empresa deve produzir/vender para que não tenha
resultados negativos.

Margem de segurança (MS)
Exprime o distanciamento relativo do nível de actividade alcançado pela empresa
relativamente ao ponto crítico.

Possibilita assim a determinação de um valor que evidencia a segurança que existe para a
empresa de trabalhar acima de um rendibilidade de exploração nula (no caso da margem de
segurança ser positiva).
Quanto mais baixa for a margem de segurança, maior será o risco económico, visto a empresa
funcionar muito próximo do ponto crítico, podendo a qualquer momento entrar na zona de
prejuízos.
Coeficiente de absorção dos CV (a)
Dá-nos a parte das vendas, depois de ter-mos pago os CV, que vai sobrar para pagar os CF.

A análise do ponto crítico possibilita:
Analisar o comportamento e influência de alguns parâmetros económicos relevantes
(exemplo: CF, CV, CVu, CFu, PVu);

Determinar o espaço de variação do nível de actividade;
Apreciar a viabilidade económica de novos investimentos em capital fixo.
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Alavanca económica e financeira

Efeito económico de avalanca
O Efeito Económico de Alavanca ou (efeito leverage económico) corresponde ao aumento
mais que proporcional do lucro em relação ao volume de vendas.
Este efeito deve-se ao facto de os CF se manterem inalteráveis e uma vez cobertos pelos
proveitos (ponto crítico), cada unidade vendida faz aumentar o volume de lucro. Ou, de
outro modo, podemos dizer que o montante (inalterável) de CF se vai repartindo por um
maior número de unidades de produto, reduzindo-se deste modo o valor do custo unitário
total.
O efeito económico de alavanca pode ser quantificado através do Grau Económico de
Alavanca (GEA).
Grau económico de alavanca (GEA)
O Grau Económico de Alavanca (GEA) indica-nos em que medida uma determinada
variação nas quantidades vendidas afecta os resultados de exploração).
O GEA pode ser definido como a variação percentual ocorrida nos resultados de exploração,
que resulta de uma variação percentual das quantidades vendidas.
Quanto maior é o valor do GEA, maior será o risco económico.
GEA = MB / RE
O GEA será tanto mais elevado quanto a empresa se encontre a funcionar a um nível de
actividade mais próximo do ponto crítico, uma vez que os resultados de exploração serão
cada vez menores e consequentemente o rácio será maior.
O GEA depende não só da maior proximidade relativamente ao ponto crítico, mas também
do nível de custos fixos e do coeficiente de absorção dos custos variáveis.
Risco económico
Na Análise Financeira deverá existir preocupação pela análise do risco quer económico quer
financeiro.
O conceito de risco económico traduz a probabilidade do resultado de exploração ser
inadequado aos objectivos da empresa ou até mesmo negativo, isto é, os proveitos de
explorarão não serem suficientes para cobrirem os custos de exploração (fixos e variáveis),
ou de outra forma, a empresa situar-se num nível de actividade inferior ao ponto crítico.
O facto da empresa apresentar um resultado de exploração insuficiente pode ser devido a
factores: de ordem interna (de natureza comercial, produtiva/tecnológica ou de estratégia);

exógenos, nomeadamente de ordem sectorial (sector em declínio), social ou político.
O risco económico de uma empresa pode ser avaliado de uma forma concreta recorrendo,
nomeadamente, a algumas das aplicações da Teoria do CVR. Assim, e determinados os
valores assumidos pelo GEA, ponto crítico e margem de segurança em cada um dos anos do
período em análise, poder-se-á afirmar que:
Quanto maior for o GEA, mais elevado será o risco económico, visto que os resultados
da empresa serão mais sensíveis a pequenas descidas do volume de vendas;
Quanto mais elevado for o ponto crítico, maior será o seu risco económico, pois a
empresa terá que desenvolver um maior esforço para o conseguir alcançar, o que em
períodos de recessão poderá ser muito difícil ou mesmo impossível;
Quanto mais baixa for a margem de segurança, maior será o risco económico, visto a
empresa funcionar muito próximo do ponto crítico, podendo a qualquer momento
entrar na zona de prejuízos.
Efeito financeiro de alavanca
O efeito financeiro de alavanca pode ser quantificado através do cálculo do Grau Financeiro
de Alavanca (GFA). Uma empresa pode ter uma estrutura financeira aparentemente
equilibrada, mas com rendibilidade tal que não lhe permite pagar os encargos financeiros
resultantes da dívida. Interessa sobretudo analisar se o endividamento está a ser favorável ou
prejudicial à rendibilidade dos capitais próprios.
GFA = RE / RAI
O GFA determina o que a empresa ganha em termos de rendibilidade dos capitais próprios
por recorrer aos Capitais Alheios.
O GFA será igual a 1 quando não existirem resultados financeiros e tanto mais elevado
quanto mais negativos estes forem. Podendo apresentar mesmo um valor absoluto negativo,
quando o resultado financeiro negativo superar o valor do resultado de exploração.
Risco financeiro
O conceito de risco financeiro assume vários significados que de qualquer modo se
encontram relacionados.
Assim, o risco financeiro pode ser entendido como a probabilidade da empresa não
conseguir cobrir todos os seus resultados financeiros através do RAJI apurado, o que
conduziria a um RAI e RL negativos.
Nesta situação a empresa para além de: não conseguir remunerar os capitais alheios ao valor
contratado, ver-se-ia na impossibilidade também, de remunerar os sócios ou accionistas
pelos seus capitais próprios investidos.
Por outro lado, o conceito de risco financeiro poderá ser interpretado no sentido da empresa
demonstrar solvabilidade, isto é, sobre o risco que os credores correm em financiar a

empresa, pois poderá suceder que não consigam recuperar os seus créditos.
O risco financeiro será tanto mais elevado quanto maiores forem o efeito e o grau de
leverage financeiro.
O efeito e o grau combinado de alavanca (GCA)
O efeito e o Grau Económico de Alavanca (GEA) fazem-se sentir ao nível de exploração
normal da empresa, permitindo relacionar: as variações do nível de actividade e dos custos,
com as variações do resultados de exploração. Estão em causa, portanto, apenas factores de
natureza económica.
Por outro lado, o efeito e o Grau Financeiro de Alavanca (GFA) relacionam o resultados de
exploração com o resultados antes de impostos (RAI), tendo pois como factor essencial a
existência e o nível dos resultados financeiros que dependem da estrutura financeira da
empresa.
Assim sendo, devido à interdependência entre a situação económica e a situação financeira,
os graus financeiro e económico de alavanca estão interligados podendo essa relação ser
expressa através do Grau Combinado de Alavanca (GCA).
GCA = GEA x GFA
Risco global
O conceito de risco global traduz a probabilidade de os resultados da empresa se situarem a
um nível inadequado ao cumprimento dos seus objectivos essenciais, O risco global de uma
empresa pode ser avaliado pela consideração, em simultâneo, dos níveis do risco económico
e do risco financeiro. A utilização do GCA auxiliará esta avaliação.
O risco global da empresa será tanto mais elevado quanto maiores forem os seus custos
fixos, o ponto crítico, o GEA, os encargos financeiros, o GFA e o nível de incidência fiscal.
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Indicadores directos da demonstração de resultados
Resultados de Exploração (RE)
Mede a capacidade da empresa de produzir resultados provenientes da sua actividade normal.
Se RE>0, em termos de exploração a empresa tem viabilidade.
RE = Proveitos de exploração - Custos de exploração
Resultados Antes de Juros e Impostos (RAJI)
Permite determinar a totalidade dos resultados económicos formados dentro da empresa.
Resultados Antes de Impostos (RAI)
Permite determinar os efeitos da situação financeira da empresa na respectiva conta de
exploração.
Resultados Líquidos (RL)
Permite determinar os efeitos da fiscalidade bem como a capacidade da empresa em colocar a
disposição dos sócios um determinado montante para remunerar o capital próprio.
Resultados Líquidos Retidos (RLR)
Permite determinar qual a capacidade da empresa, após remunerar os accionistas, em reter
resultados para contribuir para o seu autofinanciamento ou reembolsar os recursos alheios.
RLR = RL - Dividendos
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Meios libertos
Os Meios libertos são constituídos pelos:
- resultados gerados na empresa;
- custos suportados no exercício, mas que não originarão pagamentos (amortizações e
provisões).
Os Meios Libertos permitem avaliar a capacidade da empresa em:
- Assegurar a manutenção do capital;
- Remunerar os capitais investidos na empresa quer próprios (dividendos) quer alheios (custos
financeiros);
- Garantir as comparticipações a entregar ao Estado;
- Assegurar a amortização do capital alheio;
- Assegurar o crescimento da empresa.
Meios Libertos Brutos Exploração (MLBE)
É o dinheiro que sobra após a empresa pagar os custos de exploração.
MLBE = RE + Amortizações + Provisões
Meios Libertos Brutos Totais ( MLBT)
Serve para pagar juros, impostos, dividendos, reembolsar o capital alheio e poderá ainda servir
de autofinanciamento.
MLBT = RAJI + Amortizações + Provisões
Meios Libertos Líquidos ( MLL)
Dá-nos a capacidade da empresa em gerar dinheiro para pagar dividendos, reembolsar capital
alheio e permitir o autofinanciamento.
MLL = RL + Amortizações + Provisões
Meios Libertos Líquidas Retidos (MLLR)
Este último conceito é geralmente conhecido como autofinanciamento. Permite o aumento das
aplicações de fundos sem recurso a capitais alheios e sem causar pressões na tesouraria, sendo
por essa razão um meio privilegiado de financiamento.
MLLR = RLR + Amortizações + Provisões
MLLR = RL - Dividendos + Amortizações + Provisões
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