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1. Apresentação 
 

O curso Fundamentos da Administração Financeira, oferecido pelo Educação 
Financeira Passo a Passo, tem como objetivo fixar conceitos e noções dos principais temas 
relacionados à área de Finanças, desde sua definição, papeis, objetivos e principais linhas de 
atuação. A abordagem é feita de forma transdisciplinar, enfatizando as relações com as áreas 
de contabilidade, economia, métodos quantitativos, entre outros núcleos. 

Embora sem aprofundamento dos temas considerando a abordagem introdutória do 
curso, cuida-se para que os assuntos não sejam tratados superficialmente, mas de forma aplicada 
a problemas tanto no âmbito pessoal como profissional. Com essa visão há a expectativa de 
uma análise integrativa de questões, de maneira que o passo a passo seja definido a partir de 
amplas perspectivas disciplinares. 

O conteúdo programático deste curso está dividido nos seguintes temas: (i) O Papel da 
Administração Financeira, abordando conceitos de finanças, suas atribuições e objetivos; e (ii) 
Passo a Passo na Gestão Financeira de um Novo Negócio, para que desde o início você esteja 
preparado(a) para lidar com as finanças da sua empresa, desde Microempreendedor Individual 
– MEI, passando pela Sociedade Limitada e até a Sociedade Anônima – SA. 

Saiba como estimar o valor de ativos financeiros e tomar as melhores decisões de 
investimentos e financiamentos pessoais e empresariais! 

 
Bons estudos! Boas práticas! 
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2. Papel e Objetivos da Administração Financeira 
 

Garantir a disponibilidade de dinheiro no futuro mantendo o volume necessário no 
presente constitui o significado da administração financeira. Gitman (2010) conceitua Finanças 
como “a ciência e a arte de administrar o dinheiro”. 

Outros conceitos que compõem a essência das Finanças são: valor e caixa. Os modelos 
utilizados na Administração Financeira estabelecem que o valor de um ativo é gerado a partir 
de seus fluxos de caixa futuros. E o que é ativo? Na contabilidade se tem o Balanço Patrimonial, 
no qual o ativo significa bem ou direito. O ativo de maior valor efetivo é o caixa. 

Outro ativo disponível é o título, que é o papel onde se registra o dinheiro que foi 
prometido para a empresa, a qual comprou esse título de um banco no caso de aplicação em 
Certificado de Depósito Bancário (CDB). Parte do dinheiro que a empresa tinha em caixa foi 
aplicado nesse CDB, com o valor devido pelo banco registrado como título negociável no Ativo. 
No momento da recuperação desse valor pela empresa, o banco paga o dinheiro que tomou 
emprestado mais um valor adicional como juros, recebendo o título de volta. A empresa, por 
sua vez, vende o título, convertendo-o em valor (caixa). Veja a ilustração a seguir: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Elaboração própria 

 
E quanto aos outros ativos, sem se tratar de caixa e aplicações? São valores da empresa? 

Não, enquanto não se converterem em dinheiro. O ativo de valor, portanto, é o que tem potencial 
de se transformar em dinheiro na data de hoje. Quando o Ativo não é dinheiro disponível, 
representa uma promessa futura de pagamento, devendo ser calculada a valor presente para uma 
avaliação justa da empresa. 

Contas a receber vieram de vendas a prazo e, embora seja direito de receber dinheiro, é 
um direito que só será exercido no futuro, tendo o risco de o cliente não pagar e, portanto, não 
gerar valor. Estoque é um direito de vender o produto por determinado preço, mas que ainda 
não foi vendido. É por essa razão que o valor efetivo da empresa no Balanço Patrimonial é o 
seu dinheiro disponível. 

Sabendo que valor é dinheiro na data de hoje, como esse valor pode ser gerado? A sua 
origem está no Passivo. Então o valor é gerado por uma obrigação? É preciso se endividar para 
que se tenha valor no presente? Sim, quando essa dívida significa crédito. Ao invés de pensar, 
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Figura 1 Negociação de Título com o Banco 
 



 

portanto, que o passivo representa apenas obrigação a pagar, embora não deixando de ser, pense 
nessa obrigação, acima de tudo, como decorrente da credibilidade da empresa para com seus 
empregados, o Governo e o mercado. 

Lembre-se que quando o fornecedor aumenta o prazo a pagar o dinheiro deixou de sair 
do caixa da empresa, sendo o alongamento desse período uma origem de recursos para o caixa. 
Tendo em vista que o salário é pago apenas no mês seguinte, esse salário representa o crédito 
que o empregador tem para com o seu funcionário credor, assim como o Governo permite que 
o imposto de renda seja pago no ano seguinte ao seu fato gerador. 

O que está a pagar, portanto, deixou de ser saída de dinheiro e, dessa forma, a empresa 
não perdeu o valor de seu caixa. Crédito, portanto, gera valor. Do proprietário da empresa, que 
emprega capital para desfrutar dos lucros distribuídos, passando pelos fornecedores, 
empregados, até as instituições financeiras e o Governo, todos são credores/investidores, 
aplicando dinheiro na empresa porque acreditam em seu potencial de valorização no futuro, 
calculado a valor presente. 
 
3. Passo a Passo na Gestão de um Negócio: Microempreendedor Individual 

 
Um Pedreiro Independente resolveu constituir seu próprio negócio, consistindo em 

obras de alvenaria, de acordo com a Classificação Nacional de Atividades Econômicas – CNAE 
do IBGE. Os ativos dos quais precisava para iniciar o negócio consistem dos seguintes ativos, 
de acordo com o Quadro 1: 

 
Quadro 1 – Imobilizado da Empresa de Obras de Alvenaria 

Imobilizado Unidades Valor (R$) Total 
Carro de mão 2 R$ 360,00 R$ 720,00 
Escada 2 R$ 300,00 R$ 600,00 
Furadeira 2 R$ 360,00 R$ 720,00 
Martelete 1 R$ 800,00 R$ 800,00 
Parafusadeira 1 R$ 300,00 R$ 300,00 
Pá 4 R$ 26,00 R$ 104,00 
Maquita 1 R$ 310,00 R$ 310,00 
Cortadeira de Cerâmica 1 R$ 380,00 R$ 380,00 
Martelo 4 R$ 24,00 R$ 96,00 
Total de Máquinas e Equipamentos - - R$ 4.030,00 
Moto 1 R$ 12.868,00 R$ 13.000,00 
Total de Veículos - - R$ 13.000,00 
Total de Imobilizado - - R$ 17.030,00 

Fonte: Elaboração própria 
 
Além dos materiais necessários aos serviços de alvenaria, o pedreiro adquiriu uma moto 

para o deslocamento até os seus locais de trabalho. O valor de compra da moto, junto às 
máquinas e equipamentos descritos no Quadro 1, constitui o seu imobilizado, no valor de R$ 
17.030,00. 

Do que mais ele precisa para que a empresa possa funcionar formalmente? Sabendo que 
o MEI não tem custos de formalização, visto que o procedimento é feito pela internet, não há 
despesas pré-operacionais. Entretanto, é necessário que se disponibilize o capital de giro 
necessário para o dia-a-dia, composto pelas contas: caixa, aplicações e contas a receber. 



 

No caso do caixa, previne-se para que no caso de desequilíbrios entre pagamentos e 
recebimentos, não falte o necessário para quitar as despesas correntes. Por exemplo, o cliente 
paga no dia 10, mas certas contas vencem antes, além das eventuais despesas nos dias de 01 a 
10 do mês. Supondo que os juros do financiamento da moto, no valor de R$ 400, sejam pagos 
no dia 03, é necessária uma reserva de caixa, além de R$ 600,00 para as saídas não esperadas 
de caixa, aplicados em títulos de curto prazo. Portanto, há R$ 1.000 disponíveis (Caixa mais 
Aplicações). 

O total de investimento necessário no negócio, portanto, é de R$ 18.030. Valor que 
consiste na soma do disponível com o imobilizado. Sabendo dessa necessidade de investimento 
para iniciar o novo negócio, quais as fontes disponíveis de recursos? Primeiramente o pedreiro 
dispõe de dinheiro próprio para entrada na moto da empresa. Como seu valor foi de R$ 13.000, 
foram dados R$ 5.000 de entrada. O restante do valor da moto (R$ 8.000) foi dividido em 24 
parcelas de R$ 399,39 a uma taxa de 1,5% ao mês. 

As máquinas e equipamentos foram adquiridas com recursos próprios, além da reserva 
de dinheiro para fins de capital de giro. O Capital Social, portanto, foi de R$ 10.030,00 (R$ 
1.000 de capital de giro, R$ 4.030 de máquinas e equipamentos, conforme descrição no Quadro 
1. Os financiamentos totalizaram R$ 8.000, sendo exclusivamente para a compra da moto. O 
Balanço Patrimonial de Concepção está expresso no Quadro 2. 

 
Quadro 2 - Balanço Patrimonial de Concepção (Obras de Alvenaria) 

ATIVO PASSIVO 
Caixa R$ 400,00 Tributos - 
Aplicações R$ 600,00 Financiamentos  R$   8000,00  
Máquinas e Equipamentos R$ 4.030,00 Capital  R$   10.030,00  
Moto R$ 13.000,00 Lucros - 
Total R$ 18.030,00 Total do Passivo  R$   18.030,00  

Fonte: Elaboração própria 
 
Ao iniciar as operações, o pedreiro contrata um serviço no valor de R$ 8.000 para o 

período de dois meses, e começa a pagar o Documento de Arrecadação do Simples – DAS, 
sendo essa a sua dedução tributária, no valor de R$ 60,00. O Custo dos Serviços Prestados 
(CSP) foi estimado em 20% do faturamento, consistindo no pagamento a ajudantes 
temporariamente contratados, sendo neste caso de R$ 1.600,00. A DRE do primeiro mês está 
representada no Quadro 3. 

 
Quadro 3 – DRE – Empresa de Obras de Alvenaria – Mês 1 

Receita Bruta R$ 8.000,00 
(-) Documento de Arrecadação do Simpres – DAS R$ 60,00 
Receita Líquida R$ 7.940,00 
(-) Custo do Serviço Prestado – CSP  R$ 1.600,00 
Lucro Bruto R$ 6.340,00 
(-) Pró-Labore R$ 4.800,00 
Total de Despesas R$ 4.800,00 
Lucro Operacional R$ 1.540,00 
(-) Despesas Financeiras – Juros R$ 399,39 
Lucro Líquido R$ 1.140,61 

Fonte: Elaboração própria 
 



 

Calculadas as deduções e custos, o pedreiro define 60% do faturamento da empresa 
como seu Pró-Labore, no primeiro mês sendo de R$ 4.800. Por fim, são devidos os juros já 
mencionados, no valor de R$ 399,39.  

Para conhecimento das efetivas entradas e saídas de caixa, foi elaborado o fluxo de caixa 
do primeiro mês de atividade (Quadro 4). Como se pode observar, dos R$ 8.000 de receita, 50% 
foram recebidos a vista e 50% no mês seguinte, quando prevista a conclusão do serviço. Como 
já havia R$ 400 em caixa, o total das entradas foi de R$ 4.400,00. Como foi o primeiro mês de 
atividade, ainda não foi pago o tributo DAS, ficando previsto apenas para o próximo mês. Pagos 
os salários, Pró-Labore e juros da moto, o total de saídas de caixa no Mês 1 foi de R$ 3.599,39. 
O saldo de caixa, diante disso, foi de R$ 800,61 (entradas menos saídas). 
 

Quadro 4 – Fluxo de Caixa – Empresa de Obras de Alvenaria – Mês 1 
Fluxo de Caixa Mês 1 
Receita  R$ 4.000,00 
Saldo Inicial R$ 400,00 
Total de Entradas R$ 4.400,00 
DAS - 
Salários R$ 800,00 
Pró-Labore R$ 2.400,00 
Juros R$ 399,39 
Total de Saídas R$ 3.599,39 
Saldo R$ 800,61 

Fonte: Elaboração própria 
 

Após essas movimentações, qual o “retrato” da empresa no primeiro mês de atividade? 
Vamos então ao Balanço Patrimonial desse primeiro mês, a ser visualizado no Quadro 5. O 
caixa foi de R$ 400 a R$ 800, resultando em R$ 1.400 de disponível, ao invés de R$ 1.000. As 
aplicações foram preservadas e, além disso, houve aumento do valor retido em caixa, o qual 
pode ser direcionado a outras aplicações, deixando à disposição o necessário para cobrir 
sazonalidades. Segue o Balanço Patrimonial do Mês 1: 

 
Quadro 5 – Fluxo de Caixa – Empresa de Obras de Alvenaria – Mês 1 

ATIVO PASSIVO 
Caixa R$ 800,61 Tributos  R$         60,00  
Aplicações R$ 600,00 Salários  R$       800,00  
Contas a Receber R$ 4.000,00 Pró-Labore  R$    2.400,00  
Máquinas e Equipamentos R$ 4.030,00 Financiamentos R$ 8.000,00 
Moto R$ 13.000,00 Capital R$ 10.030,00 
Total R$ 22.430,61 Lucros  R$    1.140,61    

Total do Passivo R$ 22.430,61 
Fonte: Elaboração própria 

 
Quanto aos passivos, embora não pagos no Mês 1, os tributos já são previstos, ficando 

a pagar no Mês 2, no valor de R$ 60. Veja que está registrado na DRE como dedução, mas não 
no fluxo de caixa, que seria a saída efetiva. A conta se trata, portanto, de tributos (a pagar). 
Metade do pró-labore também só será paga no próximo mês. Não havendo amortização de 
dívida ou integralização de capital, as contas de financiamentos e capital social permanecem 
com os mesmos valores. 



 

Por fim, os lucros resultantes do primeiro mês (resultado da DRE) são registrados. Os 
ativos totais, assim como os passivos, totalizaram R$ 22.430,61. O valor da empresa, portanto, 
aumentou de R$ 18.030 para R$ 22.430,61. Este aumento de R$ 4.400,61 é reflexo das contas 
a receber, de R$ 4.000, juntamente com tributos ainda não pagos (R$ 60) e o caixa já retido, de 
R$ 400. 

 
4. Passo a Passo na Gestão de um Negócio: Sociedade Limitada 

 
Suponha que três pessoas estabeleçam uma sociedade para oferecer serviços de 

consultoria financeira. Para dar conta do processo de abertura, comprar os equipamentos 
necessários e dar entrada na sala comercial onde será instalado o escritório, os sócios estimam 
que será necessário o valor (Ativo) de R$ 70.000,00. 

Na constituição da sociedade, cada sócio integralizou capital no valor de R$ 10.000,00 
e, assim, totalizando R$ 30.000,00. Desse valor, R$ 10.000,00 foram pagos como entrada do 
imóvel (sala comercial), o qual custa R$ 50.000,00. Desse valor, foram financiados R$ 
40.000,00 e assim compondo os Financiamentos no Passivo. A origem de recursos totalizou, 
nesse caso, R$ 70.000,00. 

Após pagamento da entrada e obtenção de crédito do banco para financiar a sala 
comercial, os sócios desembolsaram R$ 5.000,00 na compra do computador, impressora e 
materiais de escritório, restando R$ 15.000,00 dos recursos originados para capital de giro, ou 
seja, relacionado ao dia-a-dia da empresa. Desses R$ 15.000,00 os sócios aplicaram R$ 
10.000,00 em CDB. Os R$ 5.000,00 restantes compõem o caixa da empresa. Todas as contas 
mencionadas podem ser visualizadas no Balanço Patrimonial a seguir, de concepção. 

 
Quadro 6 – Balanço Patrimonial de Concepção – Consultoria Financeira 

ATIVO PASSIVO 
Caixa R$ 5.000,00 Tributos - 
Aplicações R$ 10.000,00 Financiamentos  R$   40.000,00  
Equipamentos R$ 5.000,00 Capital  R$   30.000,00  
Sala R$ 50.000,00 Lucros - 
Total R$ 70.000,00 Total do Passivo  R$   70.000,00  

Fonte: Elaboração própria 
 
O valor de R$ 15.000,00 é o disponível da empresa, sendo que para obter os R$ 

10.000,00 das aplicações estas teriam que ser resgatadas do banco, gerando um custo de resgate 
do valor. Os R$ 5.000,00 estão à disposição da empresa para liquidação imediata de qualquer 
despesa recorrente antes das entradas do mês, e caso sejam gastos precisam ser imediatamente 
repostos, visto que representam, junto com as aplicações, o seu saldo em tesouraria ou ativo 
financeiro. 

Iniciando suas operações, os sócios estimam que no primeiro mês de atividade os 
serviços de consultoria irão gerar receita de R$ 10.000,00. Desse valor, são pagos: 5% de ISS, 
3% de COFINS e 0,65% de ISS, perfazendo uma Receita Líquida de R$ 9.135,00. 40% da 
Receita Bruta compõem as horas técnicas de consultoria, que é o Curso do Serviço Prestado 
(CSP), no valor de R$ 4.000,00. Após subtrair esse valor, resulta o Lucro Bruto, de R$ 5.135,00. 

No funcionamento da empresa são geradas despesas operacionais, não impactando a 
produção ou prestação de serviço em si, mas necessárias ao funcionamento da empresa e 
consequente geração de receita, no caso: conta de energia elétrica, água, telefone e internet, 
totalizando R$ 500,00. Após essa dedução, o Lucro Operacional é de R$ 4.635,00. 



 

Lembra do financiamento da sala comercial? É preciso pagar a primeira mensalidade. 
Como a taxa efetiva de juros negociada com o banco foi de 2% a.m., esse valor é calculado do 
saldo devedor de R$ 40.000,00: R$ 800,00. Fica, portanto, o Lucro Antes dos Tributos de R$ 
3.835,00. Por fim, é devido o Imposto de Renda (IR) de 15% e a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), de 9%. O Lucro Líquido da empresa é, portanto, de R$ 2.914,60, como 
pode ser visualizado na Demonstração de Resultado do Exercício (DRE), a seguir: 
 

Quadro 7 – DRE – Mês 1 – Consultoria Financeira 
Receita Bruta R$ 10.000,00 
(-) Deduções R$ (865,00) 
Receita Líquida R$ 9.135,00 
(-) CSP R$ (4.000,00) 
Lucro Bruto R$ 5.135,00 
(-) Despesas Operacionais R$ (500,00) 
Lucro Operacional R$ 4.635,00 
(-) Juros R$ (800,00) 
Lucro Antes dos Tributos R$ 3.835,00 
(-) Tributos R$ (920,40) 
Lucro Líquido R$ 2.914,60 

Fonte: Elaboração própria 
 
A DRE, assim como no primeiro exemplo mencionado, do MEI, não necessariamente 

representa as entradas e saídas de caixa. Por exemplo, os tributos de R$ 920,40 (alíquota de 
24%) incidem sobre o lucro antes dos Tributos, de R$ 3.835,00. Porém, esses tributos não são 
pagos de imediato, havendo apenas o fato gerador no mês 1. O fluxo de caixa a seguir expressa 
os efetivos movimentos de entradas e saídas de caixa. 
 

Quadro 8 – Fluxo de Caixa – Mês 1 – Consultoria Financeira 
(+) Caixa Inicial R$ 5.000,00 
ENTRADAS  
(+) Receita R$ 10.000,00 
SAÍDAS  
(-) Deduções R$ 865,00 
(-) Custo do Serviço Prestado (horas técnicas) R$ 4.000,00 
(-) Despesas Operacionais R$ 500,00 
(-) Juros R$ 800,00 
Total de Saídas R$ 6.165,00 
Saldo Final R$ 8.835,00 

Fonte: Elaboração própria 
 

Não faz parte do fluxo de caixa, portanto, os tributos. Como a empresa já iniciou as 
atividades com R$ 5.000 em caixa e as receitas foram a vista, estas se somam ao caixa inicial. 
Em seguida, são retiradas as deduções, custo das horas técnicas de consultoria, despesas 
operacionais e juros. O saldo final é contabilizado em R$ 8.835. 

A situação da empresa após registro de suas atividades operacionais e fluxo de caixa 
pode ser finalmente representada no Balanço Patrimonial do Mês 1, o qual pode ser comparado 
com o balanço de concepção e verificada a geração de valor da empresa, especialmente 
identificada na sua variação do caixa. O saldo final de R$ 8.835 pode ser transferido, assim, 



 

para a conta caixa do balanço patrimonial, substituindo os R$ 5.000 iniciais, de acordo com os 
movimentos de entradas e saídas expressos no Quadro 8. 

 
 

Balanço Patrimonial – 1º Mês 
ATIVO PASSIVO 

Caixa R$ 8.835,00 Financiamentos  R$ 40.000,00  
Aplicações R$ 10.000,00 Tributos  R$ 920,40    
Equipamentos R$ 5.000,00 Capital  R$ 30.000,00  
Sala R$ 50.000,00 Lucros  R$ 2.914,60   
Total R$ 73.835,00 Total do Passivo  R$   73.835,00  

Fonte: Elaboração própria 
 
Observa-se, portanto, que o valor gerado pela empresa foi de R$ 3.835,00. Os tributos 

foram contabilizados no BP devido ao crédito com o Governo, ficando a pagar e, portanto, não 
saindo de imediato do caixa. Observe que o caixa já tinha R$ 5.000,00 e foram adicionados: R$ 
920,40 de tributos a pagar e R$ 2.914,60 de lucros, os quais foram reinvestidos na empresa e, 
portanto, geraram caixa ou valor. 

O que fazer com esse caixa de R$ 8.835,00? É necessário ter esse valor em caixa? Ele é 
suficiente? A aplicação de R$ 10.000,00 em CDB é a melhor alternativa de investimento? Esse 
é o primeiro papel do Administrador Financeiro: tomar decisões de investimentos, entre elas, o 
saldo ótimo de caixa, quanto aplicar e quais as melhores opções de aplicação, tanto no curto 
como no longo prazo. 

E quanto ao financiamento de R$ 40.000,00 para a sala comercial? Foi a melhor 
decisão? Não seria melhor ter dado entrada maior e financiar menos, permitindo uma menor 
taxa de juros? Esse é o segundo papel do Administrador Financeiro: tomar decisões de 
financiamentos (origem dos recursos). 

O objetivo do Administrador Financeiro no exercício de seu papel de tomada de 
decisões de investimentos e financiamentos é essencialmente gerar caixa ou valor, 
maximizando os ganhos da empresa. Não necessariamente o maior valor será decorrente de 
maiores lucros, sendo possível até que a empresa precise assumir prejuízo no presente para 
geração de caixa futuro. A melhor decisão será vista quando tratarmos sobre Custo de Capital 
e Estrutura de Capital em tópicos mais avançados de Finanças. 
 
5. Considerações Finais 

 
Este capítulo teve como propósito lançar os fundamentos das Finanças, sendo 

apresentado como seu conceito essencial a geração de valor, que de uma forma mais simples se 
traduz em caixa efetivo ou potencial gerado a partir das atividades de qualquer empresa, seja 
micro, pequena, média ou grande. 

Há a expectativa, portanto, de que parte significativa do ativo da empresa se converta 
em caixa, sendo os “títulos” os ativos mais comuns negociados nos mercados financeiros. A 
existência desses títulos, quando adquiridos pelas empresas, permite a geração de valor de seus 
recursos, ficando em caixa apenas o necessário para as suas necessidades mais imediatas de 
capital de giro, assunto posterior em nossos tópicos de Finanças. 

A representação desses aspectos financeiros em demonstrativos contábeis, além de 
expressar a ligação essencial das Finanças com a Contabilidade, permite a identificação dos 
elementos necessários à tomada de decisões de investimentos e financiamentos, as quais 
representam os principais papeis da Administração Financeira. 



 

Para uma aplicação desses conceitos, exemplificamos as decisões financeiras associadas 
à concepção de um novo negócio, tanto como Microempreendedor Individual como sociedade 
limitada. Os negócios consistiram primeiramente de obras de alvenaria e, em seguida, de 
Consultoria Financeira, ambos da área de serviços. Esses exemplos, tanto hipotéticos como 
baseados em casos reais, permitiram a descrição de como pode ser gerado valor a partir das 
atividades de uma empresa, que é o propósito das Finanças. 
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