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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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Regime de competência e regime de caixa

Regime de competência: as receitas são reconhecidas no
momento da venda, e as despesas, quando incorridas; coincide com
o ciclo econômico.

Regime de caixa: as receitas são reconhecidas no momento do
efetivo recebimento, e as despesas, no momento do efetivo
pagamento.

Ao longo do tempo, todas as receitas e despesas (operacionais e
não operacionais) serão recebidos ou pagos em dinheiro ou foram
antecipadamente recebidos ou pagos.
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Política Fiscal: Refere-se ao gerenciamento das
receitas e despesas do governo a qual pode ser
expansionista ou contracionista
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Significa aumento dos gastos públicos e / ou redução de
tributos.

Impacto positivo na economia pelo aumento da atividade
econômica e do nível de empregos.

Os juros tendem a se elevar pelo aumento do consumo a
crédito (juros do crediário tendem a aumentar)

Política Fiscal Expansionista
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Significa redução dos gastos públicos e / ou aumento de
tributos.

Impacto negativo na economia pela redução da atividade
econômica e do nível de emprego.

O juros tendem a se reduzir pela diminuição do consumo a
crédito (os juros do crediário tendem a diminuir)

Política Fiscal Contracionista
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Política Cambial: Refere-se ao gerenciamento das
reservas monetárias em poder do Banco Central e
das quantidades de moedas estrangeiras em
circulação no mercado interno

9



Política de 
Rendas
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Política de Renda: É a política que o governo
exerce estabelecendo controles diretos sobre a
remuneração dos fatores diretos de produção
envolvidos na economia, tais como salários, lucros,
dividendos, preços dos produtos intermediários e
finais e ainda as depreciações.
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Política Monetária

Conjunto de medidas adotadas pelo governo visando adequar
os meios de pagamentos disponíveis às necessidades da
economia do país.

Uma das principais funções da política monetária é o controle
da oferta de moeda e das taxas de juros, a fim de que sejam
atingidos os objetivos da política econômica do governo.

A atuação do governo procura regular a moeda circulante no
mercado financeiro, o que ocasiona reflexos nas taxas de juros.
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Efeitos da 
Política 

Monetária
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Efeitos da 
Política 

Monetária
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Moeda

A moeda é o meio que facilita a troca de bens e
serviços, possuindo basicamente três funções:
MEIO DE TROCA, UNIDADE DE VALOR e ACÚMULO
DE RIQUEZA.

Entretanto, o valor da moeda varia (inflação ou
deflação) ao longo do tempo.
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Funções da Moeda
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Mercado 
Monetário
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Considere uma negociação de quatro duplicatas com
um banco à taxa de desconto comercial de 3% a.m.
Qual o valor do desconto e o valor líquido recebido
pela empresa?

Empréstimos de Curto Prazo - Desconto de 
duplicata
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Duplicata Valor da 
Duplicata

Prazo em 
Dias

Valor do Desconto Valor 
Líquida 

A 100,00 15

B 80,00 30

B 80,00 45

C 120,00 60

D 200,00 75

TOTAL
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Juros simples e 
Desconto 
Comercial

20



Empréstimos de Curto Prazo - Desconto de 
duplicata

Duplicata Valor da 
Duplicata

Prazo em 
Dias

Valor do Desconto Valor 
Líquida 

A 100,00 15 100*3/100*15/30 = 1,50 98,50

B 80,00 30 80*3/100*30/30 = 2,40 77,60

B 80,00 45 80*3/100*45/30 = 3,60 76,40

C 120,00 60 120*3/100*60/30 = 7,20 112,80

D 200,00 75 200*3/100*75/30= 15,00 185,00

TOTAL 580,00 29,70 550,30
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Balanço Patrimonial – Ótica Contábil
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Balanço Patrimonial – Ótica Financeira
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Balanço Patrimonial – Ótica Financeira
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