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O DIAGNÓSTICO 
FINANCEIRO

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
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Ciclo de vida do produto, Volume de 
negócios, Resultados, Fluxos de Caixa

Fluxo de Caixa Exp.

Financiamento da Exploração
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O Financiamento da Exploração

- Basicamente o FMN 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, maior FMN);
- 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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EFEITO FINANCEIRO DE ALAVANCA

ESTGV-IPV

Modelo Clássico de Alavanca 
Financeira
Apesar de esta análise ser útil para um 
melhor entendimento do valor do 
endividamento, na sua simplicidade, não 
considera algumas dimensões relevantes:

 Ignora o próprio efeito da variação do 
endividamento no respectivo custo,
◦ Um empresa que se endivida mais tenderá a ter 

condições de financiamento menos favoráveis;

ESTGV-IPV
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Modelo Clássico de Alavanca 
Financeira
 Ignora o efeito do risco na rendibilidade 

dos capitais próprios, 
◦ Um maior endividamento gera, para o 

accionista, um risco acrescido e um aumento da 
rentabilidade proporcionado pelo incremento 
do endividamento pode não compensar esse 
acréscimo de risco.

 Ignora o valor de reserva de fundos que é 
utilizada com mais endividamento no 
financiamento de oportunidades futuras de 
Investimento.  

Metodologia de análise financeira
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EFEITO FINANCEIRO DE ALAVANCA

ESTGV-IPV Mestrado em Finanças Empresariais

Modelo Clássico de Alavanca 
Financeira
Apesar de esta análise ser útil para um 
melhor entendimento do valor do 
endividamento, na sua simplicidade, não 
considera algumas dimensões relevantes:

 Ignora o próprio efeito da variação do 
endividamento no respectivo custo,
◦ Um empresa que se endivida mais tenderá a ter 

condições de financiamento menos favoráveis;

ESTGV-IPV
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Taxas de variação

Carlsberg Heineken

DESCRIÇÃO 2015 2016 2017 2018 Média 2015 2016 2017 2018 Média

CRESCIMENTO

Volume de Negócios -4.2% -1.3% 1.1% -1.5% 1.4% 5.3% 2.7% 3.1%

EBITDA 14.5% -6.0% 2.1% 3.5% 6.0% 8.8% -1.0% 4.6%

Resultado Líquido 242.5% -57.5%197.0% 127.3% -18.8% 23.8% -2.7% 0.8%

Ativo Fixo Líquido -7.6% -3.6% -10.1% -2.0% -5.8% 12.0% -0.7% 5.1% -3.9% 3.1%

Capital Circulante+ D.O. 22.9% 1.6% 7.5% 21.8% 13.4% 23.5% 10.1% -24.3% 90.5% 24.9%

ESTV-IPV  Mestrado em Finanças Empresariais

CONCLUSÕES

É possível melhorar a rentabilidade sem perder 

o equilíbrio financeiro ou melhorando mesmo 

este aspecto ?

ESTV-IPV  Mestrado em Finanças Empresariais




