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AS ESTRUTURAS FINANCEIRAS CORRENTES DAS EMPRESAS 

UM ESTUDO COMPARATIVO 

Manuel de Oliveira Marques (*) 

1 - 0 problema das estruturas financeiras correntes das empresas e sua 
analise 

1.1 - lntroduc;io 

No curta prazo, um objective fundamental de qualquer empresa e manter
-se em actividade (Giautier, 1971 ). Este objectivo representa mesmo uma con
di<;:ao previa para a prossecu<;:ao dos objectives mais gerais e de Iongo prazo 
da organiza<;:ao empresarial. 

Manter uma empresa em labora<;:ao normal exige que sejam removidos 
todos os elementos de perturba<;:ao da actividade normal da empresa a dois 
nfveis: o operacional e o financeiro. 0 presente trabalho debru<;:a-se parti
cularmente sabre este ultimo. Sao tres os objectives da analise: 

1) Salientar a importancia relativa do investimento corrente e do 
financiamento de curta prazo na estrutura financeira das 
empresas; 

2) lndicar alguns factores que poderao estar na origem das estrutu
ras financeiras correntes apresentadas pelas empresas; 

3) Mostrar, com base na analise de dados reais, a necessidade de 
uma abordagem global ao problema do estudo do processo de 
tomada de decisoes financeiras de curta prazo. 

No domfnio financeiro, o maior obstaculo imediato ao desenvolvimento de 
uma actividade normal e porventura a propria sobrevivencia da empresa e a 
talta de liquidez (imediata ou mediata). Trata-se de um conceito dinamico ligado 
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a capacidade da empresa solver os seus compromissos e fazer face as des
pesas correntes. Em condi<;:oes de certeza, aquela dependeria apenas de um 
adequado ajustamento dos vencimentos de todos os custos e proveitos, par 
forma a garantir uma perfeita coordenac;:ao no tempo das receitas e das des
pesas. Contudo, a medida que o factor incerteza e introduzido na analise, torna
-se evidente a importancia de manter uma reserva de liquidez permanente, 
mesmo que variavel (Stancill, 1971; Emery e Cogger, 1982), bem como uma 
estrutura financeira equilibrada. 

A liquidez, como uma vertente do risco associado a actividade financeira 
de uma empresa no curta prazo, envolve dais aspectos diferentes: .. 

1) Um aspecto dinamico, representado pelo modo como receitas e 
despesas estao coordenadas, e 

2) Um aspecto estatico, representado pelas reservas de liquidez e 
estruturas financeiras mantidas pelas empresas. 0 primeiro e 
decerto apenas controlavel ao nfvel especffico do planeamento de 
tesouraria. Quando a analise se estende para o ambito mais geral 
do planeamento financeiro (global) de curta prazo, o aspecto 
dinamico perde clareza e e-se deixado com o aspecto estatico da 
questao. Todavia, eles estao relacionados: 

The current assets and current liabilities of a firm are the stock 
reflections of closely interrelated operational and financial cash-flows 
(Merville e Tavis, 1973, p. 47). 

Assim, pode-se considerar que a empresa se protege contra o risco finan
ceiro a curta prazo mantendo uma estrutura financeira dotada de um certo 
grau de convertibilidade, determinada por sua vez por um certo padrao de com
portamento dos fluxos de tesouraria em perfodos passados e, por conseguinte, 
por decisoes financeiras. 

1.2- lmportancia e linhas gerais da analise das estruturas financeiras correntes 

A analise das estruturas financeiras correntes das empresas tem vindo 
a merecer a atenc;:ao de extensa literatura mas nem sempre no sentido mais 
util a uma perfeita aferic;:ao da sua situac;:ao de risco financeiro. (Lemke, 1970; 
Ernst, 1984). A correcta analise das estruturas financeiras correntes e impor
tante por duas razoes: 
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1) Elas sintetizam movimentos de tesouraria passados e, por conse
guinte, as decisoes financeiras que lhes estao subjacentes; e 

2) Elas podem indicar o grau de risco financeiro corrido por uma 
empresa a curta prazo. 



Considere-se a figura 1, onde estao bern patentes os dois factores atras 
referidos. 0 gratico estabelece o confronto entre o grau de convertibilidade 
(ou de permanencia) de diferentes classes de activos e o grau de exigibilidade 
das responsabilidades decorrentes de formas alternativas de financiamento. 
Este confronto resume o problema da liquidez da empresa e, portanto, do grau 
de risco financeiro que ela corre a curta prazo. Por outro lado, todos os ele
mentos representados no grafico sao controlaveis atraves da manipula<;:ao dos 
fluxos de tesouraria que lhes estao na origem, isto e, atraves da tomada de 
decisoes financeiras. 

FIGURA I 

A estrutura de investimento e de financiamento de uma empresa 
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totais 

$ 

Fonte: Firth (1976, figura 1.3). 
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No gratico da figura 1, a linha que separa os activos circulantes per
manentes dos variaveis separa tambem o financiamento de curta prazo do 
financiamento de Iongo prazo. 0 que esta de facto representado na figura e 
uma polftica de acordo com a qual os activos fixos e os activos circulantes 
permanentes sao todos financiados com emprestimos a Iongo prazo e capital 
proprio, enquanto o financiamento de curta prazo e reservado para sustentar 
a parte flutuante dos activos circulantes. Com efeito, a linha de separa<;:ao entre 
financiamento a curta e a Iongo prazo poderia ter sido tra<;:ada acima ou abaixo 
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da linha de demarca<;:ao dos activos circulantes permanentes. Tal correspon
deria a aplicar, respectivamente, uma polftica financeira conservadora ou agres
siva (porque arriscada). 

A representa<;:ao grafica sugere tambem que a analise da estrutura finan
ceira corrente das empresas se fa<;:a separando-a em duas areas distintas: o 
investimento corrente (IC) e o financiamento de curta prazo (FCP). 0 primeiro 
deve ser vista no contexto da actividade global de investimento da empresa, 
isto e, em rela<;:ao ao seu investimento total. 0 segundo deve igualmente ser 
apreciado no ambito do financiamento total. Este tratamento afigura-se como 
o mais ajustado a uma analise global das estruturas financeiras das empresa, 
e dos factores de que elas dependem, como e objectivo deste estudo (1). 

1.3- Ambito do estudo e metodo da analise 

0 presente estudo incide sabre duas amostras de empresas. A primeira 
e composta par um conjunto de empresas portuguesas seleccionadas ao acaso, 
em numero variavel de ana para ana e abrangendo diferentes sectores de acti
vidade. Os dados utilizados na analise foram obtidos atraves do tratamento das 
contas publicadas anualmente pelas empresas observadas. De harmonia com 
o exposto na sec<;:ao anterior, foram elaborados quadros de valores totais e 
medias de investimento corrente e de financiamento de curta prazo. 

A tim de obter uma perfeita separa<;:ao entre investimento e financiamento 
e tomando uma perspectiva de tesouraria para a avalia<;:ao do investimento 
efectivo das empresas, optou-se par considerar o investimento em stocks lfquido 
do credito obtido de fornecedores (Lawson, 1976). Para permitir a analise das 
varia<;:oes do investimento corrente e do financiamento de curta prazo em ter
mos reais foram elaborados quadros de valores deflacionados, usando-se para 
o efeito os Indices oficiais de pre<;:os de consumidor. Procedeu-se ainda ao 
calculo dos coeficientes de correla<;:ao entre um conjunto de indicadores, a 
saber: 

1) Caixa e ban cos; 
2) Clientes; 
3) Existencias; 
4) lmobiliza<;:oes; 
5) Fornecedores; 
6) Activo total; 
7) Valor acrescentado; 
8) Produ<;:ao; 

( 1) A separa<;:ao entre investimento e financiamento obedece aqui apenas a criterios de cia· 
reza e simpiicidade da analise, nao significando que se ignore a interdependencia que varies autores 
defendem existir entre os respectivos processes decis6rios (e. g. Stowe et. al., 1980). 
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9) Vendas; 
1 O) Encargos financeiros; 
11) Encargos com o pessoal; 
12) Cash-flow; 
13) Fundo de maneio; 
14) Grau de solvencia. 

A finalidade daquele calculo foi lan9ar alguma luz sobre possfveis rela-
96es funcionais entre os componentes do investimento corrente e do financia
mento de curto prazo das empresas e sobre a validade de alguns indicadores 
convencionais para representar o comportamento das estruturas financeiras 
correntes. 

Foi possfvel proceder a compara96es intersectoriais relativamente a pri
meira amostra. Para este efeito, foram seleccionadas seis industrias: 

1) Alimenta9ao; 
2) Textil; 
3) Qufmica; 
4) Produtos metalicos; 
5) Comercio por grosso; e 
6) Comercio a retalho. 

0 caracter comparative do estudo estende-se ainda atraves da aprecia-
98.0 das caracterfsticas das estruturas financeiras correntes de empresas per
tencentes a dois pafses: Portugal e Reino Unido. Assim, a segunda amostra 
recolhida e composta pela maiores empresas britanicas (2). 

2 - As estruturas financeiras correntes das empresas portuguesas 

2.1 - Condicionalismos de politica monetaria entre 1976 e 1981 

A polftica monetaria tem sido, no decurso dos ultimos oito anos, um ins
trumento privilegiado de gestao da economia portuguesa. Contudo, a sua utili
za9ao tem andado a arreata das condi96es concretas da economia em cada 
epoca, particularmente no que concerne aos defices dos or9amentos do Estado 
e da balan9a de pagamentos e a situa9ao dos nfveis gerais de pre9os. 

(2) Os elementos respeitantes a segunda amostra foram recolhidos do Annual Abstract of 
Statistics, publica<;:ao do Her Majesty's Stationary Office, edi<;:oes de 1981 e 1983. 
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Com efeito, ap6s a grande quebra da actividade econ6mica verificada 
durante o bienio 197 4-1975 (figura 2), condicionalismos varios de ordem interna 
e externa permitiram a aplica9ao em 1976 de medidas de estabiliza9ao e o 
retorno a expansao (3). A retoma da produ9ao deu-se porem a expensas do 
agravamento da situa9ao dos pre9os e da balan9a de pagamentos (figuras 3 
e 4). Por esta razao, «a orienta9ao da polftica monetaria foi progressivamente 
inflectida num sentido mais restritivo» (4). Assim, em Fevereiro e em Agosto 
de 1977, foram tomadas medidas de polftica monetaria de caracter restritivo 
que contribufram para inverter a tendencia expansionista experimentada em 
1976. Tais medidas foram mesmo intensificadas em Maio de 1978, embora de 
uma forma mais diferenciada, atraves da introdu9ao da selectividade do cre
dito, e encontram-se reflectidas no gratico da taxa de juro da figura 3 e nos 
valores do credito total ao sector produtivo reunidos no quadro 1. 
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FIGURA 2 

Variac;:ao percentual do PIB (cf) a prec;:os constantes 
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(3) Etudes Economiques de /'OCDE, Portugal, Novembro 1976, pp. 42·43. 
(4) Ibidem, Dezembro 1977, p. 27. 



Esta polftica traduziu-se, na verdade, em resultados substanciais, nomea
damente no que respeita ao controle do defice da balan<;:a de pagamentos, 
da dfvida externa e da infla<;:ao (figuras 3 e 4). Esta melhoria, sensfvel ja em 
1978, prosseguiu em 1979 de tal modo que, tendo conseguido atingir o seu 
objective principal, o Governo pode adoptar uma polftica monetaria menos res-
1ritiva a partir do segundo trimestre de 1979. lsto permitiu que o infcio de 1980 
fosse assinalado por uma retoma da actividade econ6mica. 0 progressive 
abrandamento das restri<;:oes ao credito adoptado em 1979, numa altura em 
que os problemas postos pela balan<;:a de pagamentos assumiam menos acui
dade (como mostra a figura 4), foi mantido em 1980 para sustentar a relativa 
expansao econ6mica em curso, como se pode ver pela figura 2. Durante este 
perfodo, as empresas tenderam a aumentar as suas responsabilidades de curta 
prazo (5). Esta polftica prosseguiu ainda durante os tres primeiros trimestres 
de 1981, como decorre do grafico da taxa de jura da figura 3. 

FIGURA 3 

Evoluc;ao das taxas de juro e de inflac;ao 
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(5) Ibidem, Julho 1981, p. 24. 
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Novas restric;:oes tiveram porem Iugar a partir do 3. o trimestre de 1981, 
epoca em que o Governo comec;:ou a reagir a um novo e muito serio agrava
mento da balanc;:a de pagamentos (figura 4). 0 controle quantitativa mais estrito 
do credito (que veio aliar-se a novas aumentos da taxa de juro) comec;:ou a 
fazer sentir os seus efeitos entre Setembro de 1981 e Marc;:o de 1982 (6). Ape
sar de se ter verificado um afrouxamento da actividade econ6mica em 1981, 
a procura de credito manteve-se vigorosa. A verdadeira intensificac;:ao do carac
ter restritivo da polftica monetaria s6 viria a verificar-se em 1982 e, mais noto
riamente ainda, no decurso do segundo semestre de 1983. 

FIGURA 4 

Evolu<;ao do saldo da balan<;a de transac<;cSes correntes 
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0 quadro n. o 1 reflecte muito nitidamente a evoluc;:ao da polftica moneta
ria no nosso pafs, tal como a descrevemos atras. Conjuntamente com os gra
ficos anteriores, especialmente com o da taxa de juro na figura 3, ele permite 
ver que foi essencialmente atraves da polftica monetaria e, dentro desta, pelo 
controle do credito que os poderes publicos tentaram combater as defices da 
balanc;:a de pagamentos e as elevadas taxas de inflac;:ao au, setal fosse o caso, 
relanc;:ar a actividade ecori6mica. 

(6) Relat6rio do Banco de Portugal 1981, pp. 149-150. 
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QUADRO N. 0 1 

Credito ao sector produtivo 

Prec;:os correntes 

A nos Pre9os constantes 

Interne Externo Total 
(base 1976) 

1976. (*) (*) (') (') 
1977 .. ............ 132,3 -0,1 132,2 103,8 
1978. .......... 121,7 21,3 143,0 92,0 
1979. ...... 140,9 51,8 192,7 99,8 
1980. . . . . . . . . . .... 210,9 85,4 296,3 131,7 
1981. ... 248,9 120,2 369,1 136,8 

.' 

() Valores nao disponiveis. 

F.onte: Banco de Portugal, relat6rios de 1979 e 1981. 

Uma utilizac;:ao tao directa da polftica monetaria como instrumento de ges
tae da economia haveria necessariamente de reflectir-se na situac;:ao financeira 
das empresas e, par via desta, na propria actividade econ6mica das niesmas. 
Como se mostra nas secc;:oes seguintes, tal sucedeu efectivamente. Mais ainda, 
os altos e baixos da polftica monetaria praticada pelos governos aparecem cla
ramente reflectidos na composic;:ao e estrutura do investimento corrente e do 
financiamento de curta prazo das empresas. Alem disso, a constatac;:ao feita 
a nfvel de agregados de que as empresas tendem a aumentar as suas respon
sabilidades de curta prazo eo seu investimento corrente em perfodos de expan
sao e a diminuf-los em perfodos de recessao C) e confirmada pelos dados 
reais analisados a seguir. 

2.2 - 0 investimento corrente 

0 investimento corrente nas empresas portuguesas aumentou a uma taxa 
media (real) anual de 15,8%, tendo o maior crescimento (12,9%) sido obser
vado em clientes (figura 5). Todavia, o crescimento nao foi regular. De facto, 
constata-se um recuo de 2,2% em termos reais em 1978, relativamente a 1977, 
o qual se reflectiu tambem em cada uma das rubricas que compoem o inves
timento corrente. Como ja foi vista atras, isto ter-se-a devido a dificuldades 
de financiamento experimentadas pelas empresas em 1977, em consequencia 

(7) Etudes Economiques de I'OCDE, Portugal, Julho 1981, p. 24. 
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de polfticas monetarias restritivas. Curiosa sera notar entretanto que o investi
mento em activos fixos cresceu mais lentamente - uma media de 10,9% ao 
ana - do -que o investimento em activos circulantes. 

FIGURA 5 

lnvestimento corrente e financiamento de curto prazo a prec;os constantes 
nas empresas portuguesas- 1976-1981 
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Nota. - 0 significado da notac;ao usada nesta figura e nas figuras 6 a 8 e como segue: 

IC- investimento corrente; 
FCP- financiamento curta prazo; 

E - existencias; 
C- clientes; 
F - fornecedores; 
D - disponibilidades. 

A analise em termos de estrutura (figura 6) confirma a retracc;:ao do inves
timento corrente em Portugal entre 1976 e 1978 - de 55,99 % em 1976 para 
53,63% em 1977 e 49,12% em 1978. A queda teria entretanto sido maior, 
nao fora pelo acentuado decrescimo verificado tambem nas dfvidas a 
fornecedores - de 31 ,53 % em 1976 para 18,43 % em 1978. De 1978 ate 
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1981, verificou-se uma recuperac;;ao do investimento corrente e uma recupe
rac;;ao mais lenta dos debitos a fornecedores. Contudo, o crescimento do inves
ti menta afrouxou de novo em 1981. 
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20 

FIGURA 6 

Estrutura do investimento corrente e do financiamento de curto prazo 
nas empresas portuguesas - 1976-1981 
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Parece que as polfticas monetarias restritivas aplicadas em certas epa
cas impuseram as empresas condicionantes de financiamento mais apertadas 
e forc;;aram-nas a reduzir os seus investimentos correntes. Todavia, as empre
sas portuguesas parecem tender a adiar o decrescimo nos montantes inves
tidos em creditos de curta prazo. lsto pode querer dizer que, apesar de enfren
tarem dificuldades na obtenc;;ao de credito de fornecedores, estas empresas 
continuaram a oferecer credito a clientes como um meio de manter os seus 
nfveis de actividade. 

2.3 - 0 financiamento de curto prazo 

Em termos reais, o financiamento de curta prazo aumentou nas empre
sas portuguesas a razao de 20,4%, au menta que, no entanto, nao foi regular: 
verificou-se um decrescimo de 3,3% em 1978, relativamente a 1977, ap6s o 
que se deu uma recuperac;;ao e um aumento substancial todos os anos (figura 
5). Em contrapartida, o financiamento de Iongo prazo comportou-se de forma 
assaz diferente: comec;;ando par aumentar a uma taxa media anual de 28,3 %, 
ate 1978, diminuiu desde entao a uma taxa anual de 3, 7%. 
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Em termos de estrutura, a financimento de curta prazo nas empresas por
tuguesas apresenta um padrao de comportamento nao muito diferente do obser
vado para a investimento corrente (figura 6). A percentagem do financiamento 
de curta prazo em fun<;:ao do financiamento total aumentou de 1976 para 1977, 
diminuiu em 1978 e tem vindo a aumentar desde entao. 0 comportamento do 
peso relative do financiamento de curta prazo reflectiu-se em dais outros indi
cadores: a percentagem do investimento corrente financiado com fundos de 
Iongo prazo e a percentagem de fundos de Iongo prazo aplicados em investi
mento corrente. Os valores de ambos as indicadores diminufram em 1976 para 
1977, recuperaram e aumentaram ate 1979 e tem vindo a diminuir desde entao 
(figura 7). 

152 

FIGURA 7 

lnter-relagoes entre o investimento corrente e o financiamento de curta prazo 
nas empresas portuguesas - 1976-1981 
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Notas: 
1) o significado da notaQao usada nesta figura e nas figuras 9 e 11 e como segue: 

A- Percentagem do investimento corrente financiada com fundos de Iongo 

prazo; 
B - Percentagem de fundos de Iongo prazo usados para financiar investi-

menta corrente; 
C- Ratio entre financiamento de curta e Iongo prazo. 

2) A escala de ordenadas entre parentesis refere-se a curva C. 



2.4 - Diferen(:as intersectoriais 

A figura 8 oferece uma imagem das diferen9as entre as estruturas finan
c ei ras correntes de empresas pertencentes a diferentes sectores. E possfvel 
verificar que o peso relativo do investimento lfquido corrente varia de 41 ,83% 
do investimento total na industria alimentar ate 76,52% no comercio por grosso 
(ou 48,54% e 77,41 %, respectivamente, sese considerar as medias das per
centagens registadas para cada empresa. 
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FIGURA 8 

lnvestimento corrente e financiamento de curta prazo 
nas empresas portuguesas por industrias 
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A composi9ao do investimento corrente varia tambem de sector para sec
tor. Enquanto os creditos de curta prazo possuem o maior peso relativo no 
comercio por grosso (61, 18% ), o investimento bruto em existencias e mais 
importante no sector textil (43,79% ), nos produtos metalicos (57,05%) e no 
comercio a retalho (56,06% ). 
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Finalmente, interessa notar que o credito de fornecedores possui um dife
rente grau de importancia nos varios sectores. Assim, para as seis industrias 
seleccionadas, as percentagens de existencias financiadas por credito de for
necedores sao as que constam do quadro n. o 2. 

No que respeita ao financiamento de curta prazo, as diferenc;as entre sec
tares nao sao tao acentuadas. Assim, por exemplo, as empresas com as maio
res percentagens de investimento corrente nao sao necessariamente as que 
apresentam maiores percentagens de financiamento de curta prazo (figura 8). 
lsto podera dever-se ao facto de que, enquanto a estrutura de investimento 
de uma empresa depende essencialmente do tipo de industria em que esta 
se insere, a sua estrutura de financiamento depende das suas polfticas de finan
ciamento, as quais se prendem por seu turno com a atitude do empresario 
relativamente ao risco e com as polfticas monetarias dos governos reflectidas 
nas polfticas de credito dos bancos. 

OUADRO N. 0 2 

indices de cobertura das existencias pelo credito de fornecedores por industrias (B) 

Alimenta<;:ao __ 
Textil _ 
Qufmica. __ 
Produtos metalicos 
Comercio por grosso . 
Comercio a retalho 

lndustrias 

2.5 - Comparac;iio com outro pais 

Metoda A 

79,8 
65,7 
82,2 
72,2 
91,0 
97,5 

(Em percentagens) 

Metoda B 

81,5 
48,0 
48,0 
36,4 
81,6 
74,2 

As considerac;oes a seguir ilustram algumas das diferenc;as entre as estru
turas financeiras correntes das empresas· portuguesas e britanicas analisadas 
neste estudo. Tais diferenc;as mostram como pode ser importante a influencia 

(B) Os indicadores utilizados neste estudo foram calculados por dois metodos: o metodo A 
e 0 metodo 8. 

0 metodo A consiste em calcular a media aritmetica dos valores desses mesmo indicado
res para cada empresa e para cada ano. 

0 metodo 8 consiste em calcular o valor de cada indicador' usando a media aritmetica dos 
valores de cada um dos seus termos para cada empresa e para cada ano. 

Nas representa<;:oes graficas das figuras 5 a 7 utilizou-se o metodo B. 
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dos condicionalismos pr6prios de cada pafs na formac;ao das estruturas finan
ceiras correntes das respectivas empresas. 

Os montantes medias nominais do investimento corrente nas empresas 
britanicas representam mais de 20 vezes os montantes observados nas empre
sas portuguesas. lsto sera provavelmente devido nao s6 aos nfveis gerais de 
prec;os em vigor em Portugal e no Reina Unido, mas tambem a diferenc;as na 
d imensao media das empresas que constituem as duas amostras. Assim sendo, 
o factor dimensao vem juntar-se a outros factores - pratica de gestao em 
cada pafs, situac;ao econ6mica, polftica econ6mica e financeira, etc. - para 
justificar as diferenc;as na composic;ao e comportamento das estruturas finan
ceiras correntes. 

Por outro lado, a taxa de crescimento anual do investimento corrente 
media e superior nas empresas portuguesas (76,6% contra 21,5% nas empre
sas britanicas). lmpoe-se, porem, averiguar o que se passa a prec;os constan
tes. Finalmente, nota-se em ambos os pafses uma retracc;ao do credito de for
necedores, o que faz com que o investimento lfquido corrente aumente a uma 
taxa superior a do investimento bruto Corrente. 

Em termos reais, o investimento corrente tem sido mais estavel nas empre
sas britanicas do que nas empresas portuguesas: depois de um pequeno recuo 
de 197 4 para 1975, recuperou e aumentou ate 1977, tendo vindo a diminuir 
desde entao (figura 9). Este mesmo comportamento pode ser observado ao 
nfvel individual das rubricas que constituem o investimento corrente das 
empresas. 

Em termos de estrutura, constata-se que o investimento corrente tem mais 
peso nas empresas portuguesas - entre 49% e quase 60% do investimento 
total - do que nas empresas britanicas - entre 44% e 50%. Tambem aqui 
podemos ter um resultado da diferente dimensao media das empresas que 
constituem as duas amostras. 

As percentagens do investimento corrente sabre o investimento lfquido total 
nas empresas britanicas reflectem tambem as mudanc;as referidas em rela
c;ao aos montantes medias de investimento. 0 peso relativo do investimento 
corrente caiu em 1975, recuperou e aumentou entre 1975 e 1977 e baixou 
desde entao. Enquanto o decrescimo em 1975 e a subsequente recuperac;ao 
tiveram Iugar principalmente 'a custa de variac;oes nos creditos de curta prazo 
e nas existencias, a diminuic;ao posterior a 1977 reflectiu-se mais ou menos 
por igual em todas as rubricas do investimento corrente. 

Quanta ao financiamento de curta prazo, ele correspondeu nas empresas 
britanicas, em termos medias e a prec;os correntes, a mais de onze vezes o 
registado para as empresas portuguesas. Comparando esta relac;ao com a que 
foi determinada para o investimento corrente, conclui-se que as empresas por
tuguesas, em termos relativos, recorrem em maior medida ao financiamento 
de curta prazo do que as suas congeneres britanicas. 

Os montantes medias de financiamento de curta prazo aumentaram todos 
os anos para as duas amostras, mas a taxa de crescimento foi maior para 
as empresas portuguesas - 90,1 % ao ano - do que para as empresas bri-
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tanicas- 24,9% ao ana. A inflac;:ao pode, contudo, ser um factor explicative 
desta diferenc;:a. 

Em termos reais, quer o financiamento de curta prazo quer o de Iongo 
prazo tiveram um comportamento identico ao observado em relac;:ao ao inves
timento de curta prazo: os valores medias de financiamento par empresa dimi
nufram entre 197 4 e 1975, aumentaram a seguir ate 1977 e tem vindo a bai
xar desde. entao (figura 9). 
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FIGURA 9 

lnvestimento corrente e financiamento de curto prazo a pre9os constantes 
nas empresas britAnicas- 1974-1980 
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Em termos de estrutura, a utilizac;:ao relativa, par parte das empresas bri
tanicas, de fontes de financiamento de curta prazo tem seguido tambem muito 
de perto a evoluc;:ao dos respectivos nfveis de investimento corrente. 0 finan
ciamento de curta prazo, quer expresso em func;:ao do financiamento de Iongo 
prazo quer em termos do financiamento total, diminuiu de 197 4 para 1975, 
aumentou ate 1977 e tem-se mantido estavel desde entao. Estas variac;:oes 
reflectiam-se na percentagem do investimento corrente financiado pelos fun
dos de Iongo prazo e na percentagem de fundos de Iongo prazo aplicados em 
investimento corrente: ambas estas percentagens aumentaram ate 1976, caf-
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ram em 1977 ou imediatamente a seguir e diminufram ligeiramente entre 1978 
e 1980 (figura 1 0). Portanto, as empresas britanicas usa ram relativamente mais 
f undos de Iongo prazo entre 197 4 e 1976, tendo sido depois induzidas a recor
rer em maior medida aos fundos de curto prazo, situac;:ao que tem vindo a 
agravar-se progressivamente. Note-se que esta ultima fase coincide com a 
implementac;:ao no Reino Unido de medidas de polftica monetaria progressiva
mente restritivas. 

2.6 - lnfluencia de factores internes na forma~io das estruturas financeiras correntes 

Como foi sugerido anteriormente, as estruturas financeiras correntes das 
empresas numa certa industria ou num certo pais sao o resultado quer das 
condic;:oes concretas existentes quer das praticas de neg6cios e de gestao 
seguidas. Quer isto dizer que qualquer modelo explicative do processo de 
tomada de decisoes financeiras de curto prazo deve ter em conta aquelas con
dic;:oes e praticas. 

FIGURA 10 

lnter-relac;:ao entre o investimento corrente e o financiamento de curto prazo 
nas empresas britanicas - 1974-1980 
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A analise precedente mostrou tambem como a apresenta<;:ao das estrutu
ras financeiras em termos de investimento, por um lado, e financiamento, por 
outre, pode proporcionar alguns indicadores mais claros do que aqueles que 
as medidas convencionais podem oferecer. 

Ambos estes aspectos parecem ser confirmados pelas correla<;:oes cal
culadas com base nos dados da amostra de empresas portuguesas. As corre
la<;:Bes foram determinadas para todo o perfodo de 1979-1981 (quadro A-1 do 
apendice) e para quatro industrias seleccionadas com referencia tambem ao 
perfodo 1979-1981 (quadros n.08 1-A a 5-A). 

Em geral, os numeros mostram que todas as componentes dos actives 
correntes e das responsabilidades de curto prazo estao nao s6 razoavelmente 
correlacionadas entre si mas estao tambem consideravelmente correlaciona
das com indicadores como o valor acrescentado, produ<;:ao e vendas, os encar
gos financeiros e as despesas com o pessoal. Alem disso, o financiamento 
de curto prazo esta altamente correlacionado com as categorias de actives 
correntes e tambem com os actives fixes (9). 

lsto permite concluir entao que os factores representados por aquelas 
categorias, em particular as actividades de produ<;:ao e vendas das empresas, 
as decisoes financeiras - e respectivos custos - e as suas estruturas de 
custos sao todos relevantes para explicar a forma<;:ao das estruturas financei
ras correntes das empresas. Na verdade, eles fazem parte do processo da 
tomada de decisoes financeiras de curto prazo. 86 um sistema te6rico que 
represente a globalidade deste processo e capaz de capturar o efeito total 
daqueles factores nas estruturas financeiras correntes. 

As correla<;:oes do quadro n. o 1-A mostram tambem que medidas conven
cionais como o «fundo de maneio» e o grau de solvencia nao estao significati
vamente correlacionadas nem com categorias dos actives correntes, nem com 
categorias de responsabilidades de curto prazo, nem tao-pouco com outras 
medidas relacionadas com as actividades de produ<;:ao e vendas das empre
sas e com as suas estruturas de custos. 0 mesmo se pode dizer em rela<;:ao 
a medida de cash-flow usada, a qual representa Iueras mais amortiza<;:oes e 
reintegra<;:oes mais ou menos as varia<;:oes das provisoes. lsto mostra como 
e importante adoptar uma medida de cash-flow real em qualquer analise, quer 
dizer, uma medida que se relacione efectivamente com o processo financeiro 
das empresas. 

Em resumo, nao e possfvel produzir observa<;:oes significativas do processo 
que conduz as estruturas financeiras correntes das empresas, tal como sao 
mostradas par toda a especie de dados concretes, adoptando uma abordagem 
de analise finance ira convencional. Mesmo a aplica<;:ao de um metoda mais 

(9) Esta conclusao vern ao encontro da tese da interdependencia entre as classes integran
tes dos dois membros do balanc;o de uma empresa (Myers, 1974; Stowe et. al., 1980; Ho, 1984; 
Hallett e Taffer, 1984). 
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apropriado para representar as estruturas financeiras, tal como o usado neste 
trabalho, nao e suficiente para obter toda a informagao requerida pelo problema 
em analise. A fim de estudar as limitagoes da analise financeira convencional, 
procedeu-se ao calculo dos valores de alguns indicadores financeiros tradicio
nais (figura 11 ). A sua analise mostrou que, na sua quase totalidade, 
tais indicadores sao insensfveis aos movimentos de resposta das estruturas 
financeiras a estfmulos e condicionalismos externos e internos que tem vindo 
a ser descritos nesta analise. As excepgoes foram o perfodo media de cobranga 
e o perfodo media de pagamento. A baixa acentuada deste ultimo reflecte a 
progressiya perda de importancia do credito de fornecedores como fonte de 
financiamento das existencias (como ja se tornava clara na figura 1 ). 

FIGURA 11 

lndicadores financeiros de curto prazo para as empresas portuguesas- 1976-1981 
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Nota. - 0 significado da notac;:ao usada nesta figura e na figura 15 e como segue: 

RS - perfodo de retenc;:ao de stocks; 
AM - activos monetarios; 
CM - custos monetarios; 
PP - perfodo medio de pagamento; 
PC - perfodo medio de cobranc;:a; 
GS - grau de solvencia; 
GL- grau de liquidez; 
PM - proveitos monetarios; 

RCP- responsabilidades a curto prazo. 
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0 reduzido numero de coeficientes de correla<;:ao que foi apresentado aqui 
ajuda a compreender o que falta possivelmente numa analise mais ou menos 
convencional: numerosos outros factores, quer financeiros quer nao financei
ros, internos ou externos, poderao vir a ter repercussoes nas estruturas finan
ceiras correntes das empresas. Tais factores, par conseguinte, dificilmente 
poderao ser ignorados numa analise financeira consequente. 

4 - Sintese e conclusoes 

4.1 - Sintese 

Neste estudo, procedemos a uma analise das estruturas financeiras cor
rentes de duas amostras de empresas, considerando separadamente as suas 
duas principais componentes: o investimento corrente e o financiamento de 
curta prazo. 

Como as conclusoes obtidas dificilmente poderiam ser (directamente) 
extrafdas da analise dos indicadores financeiros tradicionais, foi concedida par
ticular aten<;:ao a representa<;:ao de estrutura do investimento corrente e do 
financiamento de curta prazo tal como se apresentam nas figuras 5 e 9, bem 
como aos indicadores representados nas figuras 7 e 10. 

As conclus6es deste estudo contribuem para o esclarecimento da influen
cia das condi<;:oes internas extrafinanceiras e das condi<;:6es ambientais das 
empresas sabre as respectivas estruturas de investimento e financiamento. Par
tindo da ideia inicialmente exposta de que as estruturas financeiras sao o 
reflexo de fluxos financeiros estreitamente relacionados, conclufmos que os fac
tores externos extrafinanceiros e o ambiente constituem importantes condicio
nantes onde se integram variaveis ex6genas altamente relevantes para a for
mula<;:ao de um modelo explicative do processo de tomada de decisoes 
financeiras numa empresa. 

0 estudo debru<;:ou-se em especial sabre quatro areas de influencia 
ex6gena: 
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• 0 nfvel da actividade econ6mica e a polftica monetaria que lhe esta 
associ ada. 

• A estrutura econ6mica do pafs e as praticas correntes de neg6-
cios e de decisoes financeiras. 

• A actividade especffica da empresa e as praticas tradicionais da 
industria. 

• Os factores extrafinanceiros de ordem interna. 



4.2 - A actividade economica e a politica monetaria 

Os valores do investimento corrente e do financiamento de curta prazo 
nas empresas portuguesas evidenciaram um elevado grau de sensibilidade a 
situac;ao da economia e as medidas de polftica monetaria aplicadas pelos 
governos. 

Concluiu-se da analise que, em perfodos de expansao da actividade eco
n6mica (1976 ou 1979·1981 ), as empresas tenderam a utilizar relativamente 
em maior medida o financiamento de curta prazo para sustentar o aumento 
do investimento corrente. As medidas restritivas dos perfodos de recessao 
(1977 ·1978) tiveram como efeito reduzir o investimento cor rente e o peso, nao 
s6 absolute mas tambem relative, do financiamento de curta prazo (figura 7). 
Par outro lado, existe uma aparente preferencia, par parte das empresas por
tuguesas, pelas fontes de financiamento de curta prazo, como se depreende 
do elevado valor do financiamento de curta prazo em relac;ao ao investimento 
total corrente (figura 5), especialmente se o compararmos com o que sucede 
nas empresas britanicas (figura 9). 

As polfticas monetarias restritivas contrariaram aquela tendencia, se bem 
que nao se tivesse processado uma total substituic;ao do financiamento de curta 
prazo pelo financiamento de Iongo prazo no seu papel de sustentanc;ao do 
investimento corrente, como se comprova pela figura 7. lsto pode ter ficado 
a dever·se ao facto de, em recessao, as restric;oes ao credito abrangerem todas 
as modalidades, com a ressalva das vias de financiamento de Iongo prazo que 
respeitem os criterios de selectividade estabelecidos. 

Em geral, e notavel o paralelismo existente entre a evoluc;ao das estrutu
ras financeiras correntes (figura 5) e o nfvel de actividade econ6mica (figura 2). 

4.3 - A estrutura economica e as praticas correntes no pais 

A sensibilidade do investimento corrente e do financiamento de curta prazo 
a evoluc;ao da actividade econ6mica e as medidas de polftica monetaria parece 
nao ser uma caracterfstica exclusiva do nosso pafs. Com efeito, pudemos cons
tatar que tambem nas empresas britanicas existe um paralelismo entre a evo
luc;ao do investimento corrente e do financiamento de curta prazo e a da acti
vidade econ6mica e se verifica tambem um aumento do recurso aos tundos 
de curta prazo em epocas de expansao. Alem disso, o efeito das polfticas mone
tarias sabre as estruturas financeiras correntes e igualmente nftido naquelas 
empresas (figura 9). Acresce finalmente que a estrutura do investimento cor· 
rente das empresas britanicas e bastante semelhante a das suas congeneres 
portuguesas. 

Existem porem diferenc;as importantes a assinalar. As maiores referem· 
-se ao usa do credito de fornecedores para financiar a aquisic;ao de stocks 
e ao peso do financiamento de curta prazo. Enquanto as empresas portugue· 
sas recorrem aos emprestimos de curta prazo em muito maior medida do que 
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ao credito de fornecedores (as dfvidas a fornecedores representam pouco mais 
de metade dos montantes das existencias), as empresas britanicas obtem cre
dito de fornecedores que cobre a quase totalidade dos investimentos em stocks. 
Os emprestimos de curto prazo desempenham assim um papel bastante mais 
secundario. Para estas diferengas poderao ter contribufdo a maior dimensao 
media das empresas britanicas relativamente as portuguesas e o melhor fun~ 
cionamento do mercado financeiro no Reino Unido, dois factores altamente 
favoraveis a um mais facil acesso as fontes de financiamento de Iongo prazo. 

4.4 - A actividade da empresa e as praticas da industria 

As diferengas apuradas nas estruturas financeiras correntes das empre
sas de diferentes industrias permitiram concluir que as variaveis representati
vas da actividade especffica de cada empresa e das praticas da industria sao 
tambem relevantes para a definigao de um modelo explicative da tomada de 
decisoes financeiras. As diferengas apuradas (com base na analise dos valo
res para seis industrias diferentes) respeitam a tres aspectos essenciais: 

1) A estrutura do investimento corrente e em especial os pesos rela
tivos dos investimentos em creditos de curto prazo e existencias; 

2) A medida em que o credito de fornecedores e usado para finan
ciar existencias; 

3) A medida de recurso aos emprestimos de curto prazo, em oposi
gao aos emprestimos de Iongo prazo. 

Note-se que os dois ultimos aspectos foram tidos tambem como repre
sentativos da influencia da estrutura econ6mica e das praticas do pafs nas 
estruturas financeiras. 

4.5 - Os factores extrafinanceiros internos 

Foi possfvel constatar que certas variaveis nao financeiras da actividade 
interna das empresas podem afectar significativamente as respectivas estru
turas financeiras correntes. Este facto vai alem do que e geralmente admitido 
nos modelos explicativos da formagao das estruturas financeiras das empresas. 

Entre os indicadores mais significativamente correlacionados com as com
ponentes do investimento corrente e do financiamento de curto prazo destacam
-se o valor acrescentado, os valores de produgao e vendas, os encargos finan
ceiros e as despesas com o pessoal. 

Em contrapartida, indicadores de analise financeira tradicionalmente con
sagrados, como o fundo de maneio, o grau de solvencia e o cash-flow (na acep-
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c;:ao mencionada na secgao 2.6), apresentaram baixos Indices de correlagao 
com os elementos constitutivos do investimento corrente e do financiamento 
de curto prazo. 

4.6 - Linhas gerais da evoluc;io das estruturas financeiras correntes nas empresas portuguesas 

Os dados da analise, e particularmente os representados nas figuras 7 
e 11, permitem·nos considerar que se verificou uma ligeira mas persistente 
tendencia no sentido da degradagao da situagao financeira das empresas a 
curto prazo. Dois factores pesaram particularmente nesta conclusao. 

Em primeiro Iugar, verificou-se um progressive decrescimo do papel 
do cr8dito de fornecedores como fonte de financiamento de curto prazo 
(figura 5). Como se pode constatar na figura 11, o perfodo medic de pagamento 
sofreu uma baixa acentuada, ate se aproximar do perfodo medio de cobranga. 

Em segundo Iugar, passada a recessao de 1977·1978, deu-se uma explo
sao na utilizagao relativa dos emprestimos a curto prazo, em comparagao com 
o financiamento de Iongo prazo, o qual foi correlativamente perdendo o seu 
peso. Nao duvidamos dos efeitos negatives que esta evolugao tera tido na situa
c;:ao de tesouraria das empresas. 

Deve admitir-se, contudo, que esta evolugao nao teve Iugar de modo igual 
em todas as industrias. A analise dos diferentes indicadores permitiu detectar, 
com efeito, importantes diferengas sectoriais, particularmente ligadas a graus 
desiguais de recurso ao credito de fornecedores e nfveis diversos de rotagao 
de stocks. 

Para concluir, saliente-se que requer estudo adequado o facto de as 
empresas tenderem a preferir o credito de curto prazo em epocas de expan
sao, mesmo a expensas da sua estabilidade financeira. 
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..... 
Q) 
-lioo 

Variaveis 

Caixa e bancos 
Clientes . 
Existi'mcias 
lmobiliza96es 
Fornecedores 
Activo total .. 
Valor acrescentado 
Produ9ao . 
Vendas. 
Encargos financeiros 
Encargos com o pessoal 
Cash-flow. 
Fundo de maneio . 
Grau de solvencia . 

APENDICE 

Coeficientes de correlagao entre os principais indicadores financeiros 
para as empresas portuguesas 

1 2 3 

- 0.807 0.818 
0.807 - 0.948 
0.818 0.948 -
0.910 0.876 0.863 
0.833 0.985 0.983 
0.884 0.971 0.967 
0.891 0.912 0.916 
0.840 0.970 0.949 
0.829 0.968 0.937 
0.816 0.978 0.955 
0.673 0.610 0.637 
0.833 0.693 0.721 

-0.443 -0.553 -0.494 
-0.018 -0.016 -0.011 

QUADRO N. 0 1-A 

Coeficientes de correlac;:ao- 1979/1981 
(3712 observaQoes) 

4 5 6 7 8 

0.910 0.833 0.884 0.891 0.840 
0.876 0.985 0.971 0.912 0.970 
0.863 0.983 0.967 0.916 0.949 

- 0.889 0.955 0.941 0.876 
0.889 - 0.983 0.927 0.971 
0.955 0.983 - 0.960 0.963 
0.941 0.927 0.960 - 0.927 
0.876 0.971 0.963 0.927 -
0.865 0.964 0.954 0.916 0.999 
0.896 0.980 0.975 0.923 0.962 
0.759 0.637 0.703 0.822 0.634 
0.780 0.713 0.764 0.856 0.740 

-0.517 -0.588 -0.540 -0.476 -0.524 
-0.026 -0.029 -0.019 -0.017 -0.022 

9 10 11 

0.829 0.816 0.673 
0.968 0.978 0.610 
0.937 0.955 0.637 
0.865 0.896 0.759 
0.964 0.980 0.637 
0.954 0.975 0.703 
0.916 0.923 0.822 
0.999 0.962 0.634 
- 0.958 0.622 
0.958 - 0.617 
0.622 0.617 -
0.723 0.698 0.599 

-0.519 -0.563 -0.342 
-0.022 -0.019 -0.021 

12 13 14 

0.833 -0.443 - 0.08 
0.693 -0.553 -0.016 
0.721 -0.494 -0.011 
0.780 -0.517 -0.026 
0.713 -0.588 -0.029 
0.764 -0.540 -0.019 
0 856 -0.476 -0.017 
0.740 -0.524 -0.022 
0.723 -0.519 -0.022 
0.698 -0.563 -0.019 
0.599 -0.342 -0.021 
- -0.260 -0.003 

-0.260 - -0.186 
-0.003 0.186 -



..... 
CD en 

VariB.veis 

Caixa e bancos 
Clientes 
Existencias 
lmobiliza96es 
Fornecedores 
Activo total . 
Valor acrescentado 
Produ9ao. 
Vendas. 
Encargos financeiros . 
Encargos com o pessoal 
Cash-flow .. 
Fundo de maneio .. 
Grau de solvencia . 

Variciveis 

Caixa e bancos 
Clientes . 
Existencias 
lmobiliza96es 
Fornecedores 
Activo total . 
Valor acrescentado 
Produ9ao . 
Vendas. 
Encargos financeiros 
Encargos com o pessoal 
Cash-flow. 
Fundo de maneio 
Grau de solvencia 

1 2 

- 0.768 
0.768 -
0.528 0.662 
0.692 0.731 
0.742 0.891 
0.763 0.861 
0.651 0.790 
0.641 0.805 
0.639 0.801 
0.512 0.665 
0.623 0.755 
0.539 0.623 

-0.449 -0.506 
-0.111 -0.147 

1 2 

- 0.581 
0.581 -

0.545 0.896 
0.481 0.874 
0.616 0.881 
0.586 0.957 
0.550 0.917 
0.614 0.938 
0.618 0.942 
0.543 0.911 
0.552 0.906 
0.439 0.747 
0.431 0.731 
0.113 0.241 

OUADRO N. 0 2-A 

Coeficientes de correlagao- Industria alimentar- 1979/1981 
(387 observa90es) 

3 4 5 6 7 8 9 

0.528 0.692 0.742 0.763 0.651 0.641 0.639 
0.662 0.731 0.891 0.861 0.790 0.805 0.801 
- 0.616 0.799 0.780 0.767 0.724 0.715 
0.616 - 0.877 0.958 0.732 0.636 0.632 
0.799 0.877 - 0.961 0.790 0.724 0.716 
0.780 0.958 0.961 - 0.833 0.764 0.758 
0.767 0.732 0.790 0.833 - 0.907 0.903 
0.724 0.636 0.724 0.764 0.907 - 0.999 
0.715 0.632 0.716 0.758 0.903 0.999 -
0.806 0.691 0.791 0.785 0.781 0.739 0.731 
0.723 0.717 0.780 0.805 0.957 0.820 0.814 
0.525 0.526 0.516 0.607 0.818 0.788 0.791 

-0.307 -0.777 -0.747 -0.694 -0.369 -0.238 -0.231 
-0.151 -0.195 -0.253 -0.196 -0.155 -0.127 -0.124 

QUADRO N. 0 3-A 

Coeficientes de correlagao- Industria textil- 1979/1981 
(323 observa90es) 

3 4 5 6 7 8 9 

0.545 0.481 0.616 0.586 0.550 0.614 0.618 
0.896 0.874 0.881 0.957 0.917 0.938 0.942 
- 0.821 0.808 0.954 0.940 0.966 0.957 
0.821 - 0.863 0.945 0.894 0.858 0.863 
0.808 0.863 - 0.893 0.806 0.830 0.834 
0.954 0.945 0.893 - 0.963 0.967 0.967 
0,940 0.894 0.806 0.963 - 0.971 0.970 
0.966 0.858 0.830 0.967 0.971 - 0.997 
0.957 0.863 0.834 0.967 0.970 0.997 -
0.960 0.906 0.848 0.975 0.954 0.956 0.954 

0.928 0.900 0.829 0.959 0.977 0.948 0.947 

0.744 0.689 0.552 0.759 0.881 0.823 0.825 

0.859 0.574 0.431 0.757 0.807 0.831 0.821 
0.298 0.138 -0.025 0.232 0.304 0.273 0.267 

10 

0.512 
0.665 
0.806 
0.691 
0.791 
0.785 
0.781 
0.739 
0.731 
-
0.716 
0.453 

-0.472 
-0.224 

10 

0.543 
0.911 
0.960 
0.906 
0.848 
0.975 
0.954 
0.956 
0.954 
-
0.932 
0.744 
0.779 
0.231 

11 12 13 14 

0.623 0.539 -0.449 - 0.11 
0.755 0.623 -0.506 -0.147 
0.723 0.525 -0.307 -0.151 
0.717 0.526 -0.777 -0.195 
0.780 0.516 -0.747 -0.253 
0.805 0.607 -0.694 -0.196 
0.957 0.818 -0.369 -0.155 
0.820 0.788 -0.238 -0.127 
0.814 0.791 -0.231 -0.124 
0.716 0.453 -0.472 -0.224 
- 0.669 -0.424 -0.176 
0.669 - -0.102 -0.025 

-0.424 -0.102 - 0.323 
-0.176 -0.025 0.323 -

11 12 13 14 

0.552 0.439 0.431 0.130 
0.906 0.747 0.731 0.241 
0.928 0.744 0.859 0.298 
0.900 0.689 0.574 0.138 
0.829 0.552 0.431 -0.025 
0.959 0.759 0.757 0.232 
0.977 0.881 0.807 0.304 
0.948 0.823 0.831 0.273 
0.947 0.825 0.821 0.267 
0.932 0.744 0.779 0.231 
- 0.788 0.761 0.271 
0.788 - 0.748 0.372 
0.761 0.748 - 0.528 
0.271 0.372 0.528 -



..... 
en 
en 

Variclveis 

Caixa e bancos 
Clientes . 
Existencias 
lmobilizac;:oes 
Fornecedores 
Activo total 
Valor acrescentado 
Produc;:ao .. 
Vendas 
Encargos financeiros . 
Encargos com o pessoal . 
Cash-flow 
Fundo de maneio . 
Grau de solvencia 

Variaveis 

Caixa e bancos 
Clientes . 
Existencias 
lmobilizac;:oes 
Fornecedores 
Activo total . 
Valor acrescentado 
Produc;:ao .. 
Vendas. 
Encargos financeiros . 
Encargos com o pessoal . 
Cash-flow. 
Fundo de maneio . 
Grau de solvencia 

1 

-
0.815 
0.857 
0.969 
0.848 
0.902 
0.936 
0.854 
0.843 
0.833 
0.900 
0.910 

-0.807 
-0.089 

1 

-
0.735 
0.877 
0.787 
0.882 
0.886. 
0.796 
0.743 
0.502 
0.489 
0.836 
0.509 
0.635 

-0.032 

2 

0.815 
-

0.993 
0.918 
0.997 
0.985 
0.962 
0.991 
0.991 
0.996 
0.815 
0.743 

-0.956 
~ 0.074 

QUADRO N. o 4-A 

Coeficientes de correlagao - Industria qufmica- 1979/1981 
(364 observac;:oes) 

3 4 5 6 7 8 9 10 

0.857 0.969 0.848 0.902 0.936 0.854 0.843 0.833 
0.993 0.918 0.997 0.985 0.962 0.991 0.991 0.996 
- 0.937 0.999 0.992 0.976 0.998 0.997 0.997 
0.937 - 0.935 0.972 0.983 0.934 0.927 0.926 
0.999 0.935 - 0.992 0.974 0.998 0.997 0.999 
0.992 0.972 0.992 - 0.992 0.990 0.987 0.988 
0.976 0.983 0.974 0.992 - 0.973 0.967 0.965 
0.998 0.934 0.998 0.990 0.973 - (*) 0.998 
0.~97 0.927 0.997 0.987 0.967 (*) - 0.998 
0.997 0.926 0.999 0.988 0.965 0.998 0.998 -
0.822 0.930 0.826 0.876 0.891 0.833 0.829 0.822 
0.781 0.870 0.770 0.816 0.874 0.763 0.745 0.739 

-0.970 -0.888 -0.968 -0.952 -0.921 -0.973 -0.975 -0.975 
-0.077 -0.088 -0.080 -0.082 -0.085 -0.081 -0.080 -0.078 

QUADRO N. 0 5-A 
Coeficientes de correla<;:ao- Industria de produtos metalicos- 1979/1981 

(1 d6 observac;:Oes) 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0.735 0.877 0.787 0.882 0.886 0.796 0.743 0.502 0.489 
- 0.723 0.812 0.808 0.816 0.920 0.935 0.878 0.715 
0.723 - 0.887 0.990 0.986 0.838 0.776 0.499 0.624 
0.812 0.887 - 0.915 0.939 0.901 0.914 OJ49 0.852 
0.808 0.990 0.915 - 0.997 0.887 0.842 0.595 0.675 
0.816 0.986 0.939 0.997 - 0.902 0.863 0.626 0.708 
0.920 0.838 0.901 0.887 0.902 - 0.944 0.824 0.800 
0.935 0.776 0.914 0.842 0.863 0.944 - 0.926 0.840 
0.878 0.499 0.749 0.595 0.626 0.824 0.926 - 0.813 
0.715 0.624 0.852 0.675 0.708 0.800 0.840 0.8.13 -

0.904 0.843 0.827 0.888 0.891 0.964 0.871 0.720 0.640 
0.681 0.580 0.752 0.615 0.653 0.786 0.811 0.780 0.793 
0.325 0.538 0.377 0.478 0.505 0.457 0.348 0.175 0.161 

-0.159 -0.085 -0.137 -0.125 -0.109 -0.117 -0.160 -0.165 -0.176 

--

11 12 13 14 

0.900 0.910 -0.807 - 0.08 
0.815 0.743 -0.956 -0.074 
0.822 0.781 -0.970 -0.077 
0.930 0.870 -0.888 -0.088 
0.826 0.770 -0.968 -0.080 
0.876 0.816 -0.952 -0.082 
0.891 0.874 -0.921 -0.085 
0.833 0.763 -0.973 -0.081 
0.829 0.745 -0.975 -0.080 
0.822 0.739 -0.975 - O.D78 
- 0.719 -0.773 -0.100 
0.719 - -0.673 -0.069 

-0.773 -0.673 - 0.131 
-0.100 -0.069 0.131 -

11 12 13 14 

0.836 0.509 0.635 - 0.08 
0.904 0.681 0.325 -0.159 
0.843 0.580 0.538 -0.085 
0.827 0.752 0.377 -0.137 
0.888 0.615 0.478 -0.125 
0.891 0.653 0.505 -0.109 
0.964 0.786 0.457 -0.117 
0.871 0.811 0.348 -0.160 
0.720 0.780 0.175 -0.165 
0.640 0.793 0.161 -0.176 
- 0.615 0.479 -0.106 
0.615 - 0.402 -0.053 
0.479 0.402 - 0.325 

-0.106 -0.053 0.325 -
--
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MARQUES, Manuel de Oliveira - As estruturas financeiras correntes das 
empresas - Um estudo comparative. 

No curta prazo, um objectivo fundamental de qualquer empresa e manter-se em actividade. 
lsto exige que sejam removidos todos os elementos de perturba<;:ao da actividade normal da empresa 
a dais nfveis: o operacional e o financeiro. 0 presente trabalho debru<;:a-se sabre este ultimo. Sao 
tres os objectivos da analise: 

1) Salientar a importancia relativa do investimento corrente e do financiamento de curta 
prazo na estrutura financeira das empresas; 

2) lndicar alguns factores que poderao estar na origem das estruturas financeiras 
correntes apresentadas pelas empresas; 

3) Mostrar, com base na analise de dados reais, a necessidade de uma abordagem 
global ao problema do estudo do processo de tomada de decisoes financei ras de 
curta prazo. 

As conclusoes deste estudo, que dificilmente poderiam ser extrafdas da analise dos 
indicadores financeiros tradicionais, contribuem para o esclarecimento da influencia das condi<;:oes 
internas extrafinanceiras e das condi<;:oes ambientais das empresas sabre as respectivas estruturas 
financeiras correntes. 0 estudo aborda em especial quatro areas de influencia ex6gena: 

1) 0 nfvel de actividade econ6mica e a_polftica monetaria; 
2) A estrutura econ6mica do pafs e as praticas de neg6cios; 
3) A actividade especffica da empresa e as praticas tradicionais da industria; 
4) Os factores extrafinanceiros de ordem interna. 

MARQUES, Manuel de Oliveira- Current financial structures in business 
firms - A comparative study. 

A major objective of the firm in the short run is to remain in existence. This requires the 
removal of all disturbing elements of the normal activity of the firm in both the operational and 
the financial areas. This paper concentrates on the latter. The aims of the analysis are as follows: 

1) To emphasize the relative importance of current investment and short-term financing 
in the financial structure of firms; 

2) To indicate some factors which might influence the current financial structures shown 
by firms; 

3) To show, with the help of real world data, the need for an overall approach to the 
short-term financial decision-making problem. 

The conclusions of this study, which could hardly be obtained from conventional financial 
ratio analysis, provide a few insights into the influence of internal extra-financial conditions and 
environmental conditions of firms on their current financial structures. The analysis refers specially 
to four areas of exogenous influence: 

1) The level of global economic activity and government monetary policies; 
2) The country's economic structure and business practices; 
3) The specific activity of the firm and the traditional practices of the industry; 
4) The extra-financial factors internal to the enterprise. 

168 


