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Atividades Empresariais

 Atividades de operações

 Atividades de investimentos

 Atividades de financiamentos

Segundo a 
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podem ser 
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Atividades Empresariais

Atividades de investimentos: São as aplicações de recursos em
caráter temporário ou permanente em ativos destinados à
realização das operações da empresa.

Atividades de financiamentos: refletem as decisões a respeito
da forma de financiamento das operações e investimentos da
empresa. Exemplos: Empréstimos e ou subscrição de capital.

Atividades de operações: Decorrem do negócio da empresa,
em outras palavras, são as compras e vendas de mercadorias, a
produção, o pagamento e recebimentos.
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Ciclos

• Operacional,

• Econômico e

• Financeiro

Compra

Venda

Pagamento

Recebimento

Produção
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Ciclo operacional : de forma geral, inicia-se com a compra de
matéria-prima e encerra-se com o recebimento da venda.

Ciclos Operacional, Econômico e Financeiro

Ciclo financeiro: inicia-se com o primeiro desembolso e termina,
geralmente, com o recebimento da venda.

Ciclo econômico: inicia-se com a compra da matéria prima ou
de mercadoria e encerra-se com a venda do produto ou da
mercadoria.
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Ciclos: Operacional, Econômico e  Financeiro
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Ciclos: Operacional, Econômico e Financeiro
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Considerações a respeito DRE e das atividades empresariais

As atividades operacionais geram receitas e despesas
operacionais antes das despesas financeiras. São de natureza
comercial, produtiva e administrativa.

As atividades não operacionais geram receitas e despesas
financeiras e receitas e despesas não operacionais.

O IR e a CSLL, bem como as participações nos resultados são
calculados após os resultados das atividades operacionais e não
operacionais.
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Criação do Valor

• O objetivo econômico das empresas é a

maximização de seu valor de mercado.

• O investidor / proprietários de empresas tem expectativa

de um retorno compatível com o risco assumido.

• Para cumprir sua função social as empresas precisão

gerar lucro e caixa.
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A criação de valor de uma empresa é caracterizada por investimento
em ativos, como estoques, máquinas, terrenos e mão de obra
necessários às operações.

Esse investimento em ativos deve ser contrabalançado por uma
quantia idêntica de dinheiro gerado por algum financiamento.

Quando começar a vender e receber, sua empresa irá gerar dinheiro.

A finalidade da empresa é criar valor para o seu proprietário.

Esse Valor é refletido e representado em seu balanço patrimonial.

Criação do Valor
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Liquidez
É a capacidade de pagar compromissos financeiros no
curto prazo.

Em sentido amplo, a liquidez é relacionada com as
disponibilidades mais os direitos e bens realizáveis no
curto prazo.

Em sentido restrito, a liquidez é relacionada somente com
as disponibilidades imediatas (dinheiro).
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Pode ser definido como o conjunto de
movimentações financeiras decorrente do
pagamento e recebimento dos eventos
econômicos (compra e venda) das operações da
empresa e das atividades de captação de recursos
e investimentos de capital.

Fluxo Financeiro ou de Caixa
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