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O DIAGNÓSTICO 
FINANCEIRO

Análise Financeira

 Apreciação da capacidade financeira da 
empresa (necessidades / recursos)

 Utilização de instrumentos e métodos 
para avaliação da situação financeira e 
desempenho

 Estudo das decisões financeiras adotadas 
pela empresa
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Análise Financeira

Ciclo de 
exploração

Ciclo de 
investimento

Ciclo de 
financiamento

Gestão

Financeira

Recursos
Cíclicos

Recursos
Cíclicos

Activo
Fixo

Activo
Fixo

Capital
Permanente

Capital
Permanente

Necessidades
Cíclicas

Necessidades
Cíclicas

EPT EPT 

EATEAT

Fundo 
Maneio
Fundo 

Maneio

Balanço FuncionalBalanço Funcional

Fundo 
Maneio

Necessário

Fundo 
Maneio

Necessário

TesourariaTesouraria

Tesouraria

Balanço EconómicoBalanço Económico

Capital
Permanente

Capital
Permanente

Activo
Fixo

Activo
Fixo

Fundo Maneio
Necessário

Fundo Maneio
Necessário

O equilíbrio financeiro das
empresas analisado na
perspetiva da Tesouraria, leva à
necessidade de desagregar as
rubricas que compõem o Balanço
Financeiro de forma mais
dinâmica, e que permite identificar
o Fundo de Maneio Necessário e
os valores de Tesouraria
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Fundo de Maneio
 Tem uma natureza essencialmente estática pois 

representa a situação de solvabilidade da empresa a num 
dado momento localizado no tempo.

 Depende de variáveis de natureza estrutural, como a 
política de investimentos em capital fixo (ITB); política de 
amortizações (ITL);  de rendibilidade global, política de 
distribuição de dividendos e de financiamento (DtMLP e 
cap. Soc.)

 Deverá ser comparado com o FMNT e a evolução da 
Tesouraria a curto prazo.

Necessidades e Recursos financeiros

 Necessidades Financeiras e Recursos 
Financeiros :
◦ De Exploração – Resultantes do ciclo de exploração;
◦ Extra-exploração – Resultantes do ciclo de 

investimento e financiamento;

 Necessidades Financeiras e Recursos 
Financeiros:
◦ Normais
◦ Anormais
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Balanço Esquemático

1. Capital Próprio1. Capital Próprio

2. Débitos de MLP2. Débitos de MLP

3. Capital Permanente (1 + 2)3. Capital Permanente (1 + 2)

4. Investimento Total Líquido4. Investimento Total Líquido

5. Fundo de Maneio (3 – 4)

6. Necess. Cíclicas de Explor (NCE)6. Necess. Cíclicas de Explor (NCE)

7. Recur. Cíclicas de Explor (RCE)7. Recur. Cíclicas de Explor (RCE)

8. FMNE (6 - 7)

9. Necess. Cíclicas Extra-Exp (NCEE)9. Necess. Cíclicas Extra-Exp (NCEE)

10. Recur. Cíclicos Extra-Explor (RCEE)10. Recur. Cíclicos Extra-Explor (RCEE)

11. FMNEE (9 - 10)

12. FMN Total (8 + 11)

13. T = FM – FMN  ( 5 – 12)

14. EAT14. EAT

15. EPT15. EPT

16. T = EAT - EPT

Esta forma de apresentar o Balanço 

Esquemático permite identificar os 

grandes agregados que compõem a 

Equação Fundamental da Tesouraria , 

sendo um instrumento chave para 

analisar e comentar o equilíbrio 

financeiro das empresas
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Fundo de Maneio Necessário

 FMN: conjunto de necessidades financeiras de exploração cujo 
financiamento não se encontra assegurado pelos recursos 
financeiros de exploração normais, ou seja, aqueles que são 
permanentemente renováveis e não comportam custos explícitos. 

 FMNEE: conjunto de necessidades financeiras extraexploração, 
anualmente renováveis, não financiadas pelos recursos financeiros 
extraexploração do mesmo tipo.

 FMNT: soma algébrica dos FME e FMNEE, refletindo o conjunto 
das necessidades financeiras totais, líquidas dos recursos 
financeiros totais que anteriormente garantiram o seu 
financiamento

O FM deverá estar ao nível do FMNT
O nível de Capitais Permanentes Adequados que a 

empresa deverá apresentar corresponde a:

AFL + FMNT = Cperm

Os desequilíbrios momentâneos ou estruturais de 
tesouraria poderão ser explicados pela existência de 

Elementos Ativos e Passivos de Tesouraria, não englobados 
no FMN ou FMNEE donde:

AFL + FMNT + EAT = Cperm + EPT

Relação fundamental de Tesouraria
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 A Tesouraria, uma relação fundamental do 
Balanço:

pelo que,

Relação fundamental de Tesouraria

Capitais permanentes

+ Recursos Cíclicos

+ Tesouraria Passiva

Activo Fixo

+ Necessidades Cíclicas

+ Tesouraria Activa

=

Capitais permanentes

- Activo Fixo

+ Recursos Cíclicos

- Necessidades Cíclicas

Tesouraria Activa

- Tesouraria Passiva
=

IPV -ESTGV

 Reformulando, a Tesouraria Líquida (TL) pode ser 
calculada da forma seguinte:

i.e.,

Relação fundamental de Tesouraria

Capitais permanentes

- Activo Fixo

-
+ Necessidades Cíclicas

- Recursos Cíclicos

Tesouraria Líquida =

Tesouraria Líquida = FMF – NFM
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Ligação dos Ciclos

Tesouraria Deficitária

Se o FM < FMNT a Tesouraria é deficitária

 FM insuficiente  Existência de problemas de tesouraria 
 Insuficiência de Recursos tem Efeitos negativos s/ o 
equilíbrio financeiro a curto prazo.

 Mas, frequentemente também tem, efeitos positivos 
sobre a rendibilidade
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Tesouraria Superavitária

Se o FM > FMNT a Tesouraria é superavitária

 Se FM excessivo A abundância de capitais 
permanentes  Efeitos positivos s/ o equilíbrio 
financeiro de cp.

 Mas o Excesso de Recursos também produz, 
efeitos negativos sobre a rendibilidade 

O Financiamento da Exploração

- Basicamente, as NFM dependem conjunturalmente das 
variáveis financeiras do ciclo de exploração:

1. Condições de funcionamento do ciclo de exploração 
(p. e., da rotação dos stocks e da tecnologia utilizada);

2. Dos prazos dos créditos concedidos; 

3. Dos prazos dos créditos obtidos;

4. Do nível de atividade (maiores volumes de negócio 
implicam, per si, maiores NFM);

- E dependem estruturalmente do ciclo de vida do 
negócio
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 Fundo Maneio Necessário (FMN) encontram-se associadas 
às necessidades normais de financiamento do ciclo de 
exploração

 Cálculo:
Inventários

+ Clientes
+ Adiantamentos a fornecedores
+ Estado (a receber)
+ Outros devedores (Exploração)
- Fornecedores
- Adiantamentos de Clientes
- Estado (a pagar)
- Outros credores (Exploração)

= FMN

O Financiamento da Exploração

Necessidades Cíclicas

Recursos Cíclicos

 O FMN aparece frequentemente calculado de uma 
forma simplificada a partir da seguinte equação: 

NFM = Inventários+ Clientes – Fornecedores

(valores considerados normais para a empresa) 

Contudo esta abordagem pode implicar a perda da visão 
dinâmica que temos de ter do montante deste saldo

O Financiamento da Exploração

17

18



23/02/2023

10

O Financiamento da Exploração

O Financiamento da Exploração

Prazo Médio Pagamentos
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Financiamento da Exploração

 Por exemplo, a situação no ciclo de vida do 
produto/negócios tem implicações em:

◦ Volume e taxa de crescimento dos negócios;

◦ Preços;

◦ Resultados;

◦ Fluxos de caixa

◦ FMN

Financiamento da Exploração

Fluxo de Caixa Exp.
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O Financiamento da Exploração

- Basicamente, as NFM dependem conjunturalmente
das variáveis financeiras do ciclo de exploração:
◦ condições de funcionamento do ciclo de 
exploração (p. e., da rotação dos stocks e da 
tecnologia utilizada);

◦ dos prazos dos créditos concedidos; 
◦ dos prazos dos créditos obtidos;
◦ do nível de atividade (maiores volumes de negócio 
implicam, per si, maiores NFM);

- E dependem estruturalmente do ciclo de vida do 
negócio

Financiamento da Exploração

 O gestor financeiro pode actuar em três áreas:

◦ Redução dos tempos de permanência das 
necessidades cíclicas (Inventários e clientes);

◦ Aumento dos tempos de permanência dos 
recursos cíclicos (fornecedores e estado);

◦ Aumento das margens do operacionais.
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