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I 

Resumo 

Este trabalho tem como propósito finalizar o Mestrado em Gestão na Universidade de Trás-os-

Montes e Alto Douro.  

O objetivo principal consiste em compreender a importância da análise económico-financeira 

nas micro e pequenas empresas, especificamente no município de Mirandela. Para tal, realizou-

se um estudo numa micro empresa, tendo como propósito avaliar a sua situação económica e 

financeira.  

Recorreu-se às demonstrações financeiras como fonte de informação e à análise económico-

financeira para tratamento de dados. O método utilizado para completar este trabalho foi as 

entrevistas, selecionou-se 20 empresas do município de Mirandela e aplicou-se um conjunto de 

questões.  

Após tratamento dos dados no software WebQda, constatou-se que o contabilista tem um papel 

importante no apoio à gestão, pois, na maior parte das empresas inquiridas a gestão cabe ao 

proprietário e a formação é, maioritariamente, ao nível do secundário.  

Relativamente à tomada de decisão, em grande parte das empresas inquiridas, tem por base as 

demonstrações financeiras. No entanto, não é hábito serem realizadas análise económico-

financeiras.  

Este facto constatou-se na análise feita à micro empresa. Esta encontra-se em grandes 

dificuldades financeiras: falta de liquidez, solvabilidade e um elevado endividamento, fruto de 

decisões tomadas sem qualquer fundamento.  

Palavras-chave: Análise económico-financeira; PME; Demonstrações financeiras; 

Contabilidade financeira 
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Abstract 

The current work has the objective to finalize the master’s degree in Management at the 

University of Trás-os-Montes and Alto Douro. 

The main objective is to understand the importance of economic and financial analysis in micro 

and small companies, specifically in Mirandela. This way, a study was conducted in a micro 

enterprise, with the purpose of evaluating its economic and financial situation. 

We used the financial statements as a source of information and the economic and financial 

analysis for data processing. The method used to complete this work was interviews, 20 

companies from the Mirandela were selected and a set of questions were applied. 

After processing the data in the WebQda software, it was found that the accounting has an 

important role in supporting management, as in the most of the companies is the owner that 

manages and your educational level is mostly at secondary. 

In most of the companies, decision-making is based on the financial statements. However, they 

don’t use economic and financial analysis.  

This fact was verified in the analysis made to the micro enterprise. The company is in financial 

difficulties: lack of liquidity, solvency and high indebtedness, this is the result of decisions 

taken without any foundation. 

 

 

 

Keywords: Economic and financial analysis; SME; Financial statement; Financial Accounting 
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Introdução 

O presente relatório é desenvolvido como parte integrante do estágio curricular, com vista à 

conclusão do nível de estudos do Mestrado em Gestão na Universidade de Trás-os-Montes e 

Alto Douro. 

O objetivo do estágio é proporcionar uma primeira aproximação à realidade da profissão, 

tentando colocar em primeira linha o aspeto prático dos conhecimentos teóricos lecionados ao 

longo do curso – uma “perspetiva prática”.  

O estágio teve a duração de 6 meses com início a 02 de outubro do ano de 2018 e  com términos 

em 02 de abril do corrente ano de 2019, e teve por base o plano de estágio da OCC(Art.9º), em 

estrita colaboração com o estagiário, orientador e o coordenador, a fim de pôr em prática 

técnicas e conhecimentos recíprocos, em especial do estagiário.  

Relativamente ao tema em análise e atendendo à natureza que reveste pode dizer-se que se 

revelou de elevada importância ao longo do estágio. Assim sendo, procurarei ao longo deste 

trabalho focar alguns dos seus pontos essenciais, não olvidando a sua magnitude e 

complexidade. 

A análise financeira direciona-se para a obtenção real e concreta da situação económico-

financeira da empresa, isto em termos gerais. Não podemos, contudo, esquecer que há 

determinadas perspetivas de ela ser encarada pelos mais diversos autores, mas que no fundo 

partilham de uma opinião comum.  

Na opinião de Martins, (2002: 20), “equivale à realização de uma radiografia da empresa, numa 

perspetiva de evolução temporal detetando pontos fortes e fracos e propondo medidas que 

ultrapassem possíveis fraquezas detetadas”. 

Para Salas, (2005), a análise financeira é entendida como um conjunto de técnicas capazes de 

diagnosticar a situação da empresa, e com o objetivo de apoiar na tomada de decisão. Contudo, 
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Neves, (2012) entende que a análise financeira só é relevante se existir necessidade de conhecer 

a situação económica e financeira da empresa.  

Esta análise apoia-se na informação contabilística, isto é, nas demonstrações financeiras 

(balanço e demonstração de resultados), bem como no anexo e na central de balanços (Martins, 

2002). 

Para dar ênfase ao trabalho, adota-se uma metodologia mista com aplicação de um estudo de 

caso. Recorreu-se às entrevistas para a recolha de dados e posteriormente analisou-se a 

informação obtida.  

No decorrer do estudo espera-se, tal como Serrasqueiro & Nunes, (2004), que seja reconhecida 

a importância da análise económico-financeira na tomada de decisão nas empresas, 

especificamente nas micro empresas. 

Na Europa, cerca de 98% das empresas são pequenas, mais de 90% têm menos de 10 

trabalhadores, sendo grandes impulsionadoras do crescimento e do emprego (Serrasqueiro & 

Nunes, 2004).  

Em Portugal, as PME representam 99,9% das Empresas Não Financeiras, estando presentes em 

todos os sectores da indústria a serviços, e realizam cerca de 61% do volume de negócios. As 

micro empresas representam 96% do total das PME e as pequenas empresas tem um peso de 

3%. (IAPMEI, 2017) 

Poucos são os estudos feitos na área contabilística em Portugal e aqueles que existem carecem 

de fundação empírica (Serrasqueiro & Nunes, 2004). Sendo este um dos motivos pela escolha 

deste tema, o outro recaí sobre o interesse nesta área e pela ligação da mesma ao estágio 

curricular.  

A opção pelas micro e pequenas empresas deve-se à sua importância e relevância, quer em 

Portugal, quer no município onde será feito o estudo, Mirandela. Segundo dados do 

PORDATA, em 2016 as microempresas tinham um peso de 98% no total de empresas não 

financeiras em Mirandela.  
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Por fim, de forma a pôr em prática toda a informação apresentada, realizou-se uma análise 

económico-financeira a uma micro empresa. Espera-se que as conclusões retiradas sejam úteis 

e revelem a importância desta análise quer para os gestores e  empresários, quer para os 

contabilistas.  

O presente relatório encontra-se estruturado em cinco capítulos: 

- o primeiro capítulo diz respeito ao estágio, apresentação da entidade de acolhimento e a 

caracterização das atividades realizadas ao longo do estágio; 

- o segundo capítulo aborda a revisão de literatura, abordando conceitos inerentes ao tema, 

como a definição de demonstração financeira, de análise financeira, os rácios e sua tipologia; 

- o capítulo três respeita à metodologia utilizada, qual o método de investigação, a amostra e as 

questões de investigação; 

- no quarto capítulo apresenta-se os resultados obtidos com as entrevistas e as conclusões 

retiradas; 

- o capítulo cinco apresenta a análise económico-financeira, a interpretação dos resultados 

obtidos e por fim, as conclusões retiradas. 
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Capítulo 1  

1.1 Entidade de acolhimento 

A “MJC – Maria João Costa” situa-se na Rua dos Castanheiros, no concelho de Mirandela. O 

escritório foi fundado em 2008, assumindo a forma jurídica de empresa em nome individual.  

Trata-se de uma empresa cuja atividade está centrada na área da contabilidade, gestão de 

empresas, serviços administrativos e fiscais. Sendo analisados temas como contabilidade, 

fiscalidade e recursos humanos.   

Presta serviços a empresas detentoras de contabilidade organizada, a empresários em nome 

individual e a trabalhadores independentes. Os seus clientes estão inseridos em diferentes 

sectores, tais como: construção civil, comércio, hotelaria, calçado, agricultura, entre outros.  

 

1.2 Calendarização das atividades 

A calendarização das atividades do estágio curricular foi prevista segundo os seguintes quadros:  

a) Aprendizagem relativa à forma como se organiza a contabilidade nos termos do sistema 

de normalização contabilística ou outros planos de contas oficialmente aplicáveis, desde 

a receção dos documentos até à sua classificação, registo e arquivo 

Tabela 1 - Organização da contabilidade 

Descrição Nº de horas 
Receção e verificação de documentos contabilísticos e fiscais  50 

Classificação de documentos 100 

Registo informático de documentos 100 

Arquivo dos documentos contabilísticos e fiscais 50 

Subtotal 300 
Fonte: Elaboração própria 
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b) Práticas de controlo interno 

Tabela 2 - Práticas de controlo interno 

Descrição Nº de horas 
Reconciliações bancárias 60 

Conferências de saldos de conta corrente de clientes e fornecedores 30 

Análise do sistema de controlo interno de diversas empresas 20 

Consulta e elaboração do mapa de compromissos fiscais para empresas 10 

Subtotal 120 
Fonte: Elaboração própria 

 

c) Apuramento de contribuições e impostos e preenchimento das respetivas declarações 

Tabela 3 - Apuramento de contribuições e impostos 

Descrição Nº de horas 
Emissão de mapa de IVA, conferência de incidências e valores 20 

Simulação de envio de declarações periódicas de IVA 20 

Acompanhamento da emissão de guias de pagamento de retenções de IRS 

e IS 
20 

Subtotal 60 
Fonte: Elaboração própria 

 

d) Supervisão dos atos declarativos para a segurança social e para efeitos fiscais 

relacionados com o processamento de salários 

Tabela 4 - Processamento de salários 

Descrição Nº de horas 
Processamento das contribuições para a Segurança Social 30 

Processamento dos encargos sobre os salários 30 

Processamento de salários e sua contabilização 40 

Subtotal 100 
Fonte: Elaboração própria 
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e) Encerramento de contas e preparação das demonstrações financeiras e restantes 

documentos que compõem o “dossier fiscal” 

Tabela 5 - Encerramento de contas 

Descrição Nº de horas 
Conferência geral das contas: caixa, depósitos bancários, clientes, 

fornecedores, outros devedores e credores, etc. 
20 

Acréscimo e diferimentos: seguros, rendas, remunerações a liquidar, juros, 

etc. 
10 

Transferência de compras para mercadorias e/ou matérias-primas 15 

Apuramento do CMVM, variação de produção 15 

Preenchimento de mapas oficiais de mais-valias, amortizações, provisões, 

reinvestimentos, etc. 
10 

Apuramento de resultados: operacionais e antes de imposto 20 

Estimativa de IRC, Derrama, Apuramento de Resultado Líquido  20 

Preenchimento da Modelo 22, validação e simulação de envio 20 

Preenchimento da declaração anual e respetivos anexos, validação e 

simulação de envio 
10 

Subtotal 140 
Fonte: Elaboração própria 

 

f) Preparação da informação contabilística para relatórios e análise de gestão e informação 

periódica à entidade a quem presta serviços 

Tabela 6 - Elaboração de anexos e análise as DF 

Descrição Nº de horas 
Consulta de anexos a balanços e DR 10 

Elaboração do anexo ao balanço e DR 10 

Análise económico-financeira das empresas 20 

Preparação de diversa documentação 10 

Subtotal 50 
Fonte: Elaboração própria 

 

g) Identificação e acompanhamento relativo à resolução de questões da organização com 

o recurso a contactos com os serviços relacionados com a profissão. 
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Tabela 7 - Consulta de legislação fiscal 

Descrição Nº de horas 

Consulta diversa à legislação: códigos tributários, Orçamento de Estado, 

diretrizes e princípios contabilísticos, … 
10 

Obtenção de informação junto de outros profissionais conexos à profissão 5 

Subtotal 15 
Fonte: Elaboração própria 

 

h) Conduta ética e deontológica associada à profissão. 

Tabela 8 - Consulta de legislação contabilística 

Descrição Nº de horas 
Consulta diversa à legislação: código deontológico dos contabilistas 

certificados 
10 

Obtenção de informação junto de outros profissionais conexos à 

profissão 
5 

Subtotal 15 
Fonte: Elaboração própria 

 

  Nº de horas 

Total 800 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

1.3 Descrição das atividades desenvolvidas  

Este subcapítulo tem como objetivo descrever as tarefas realizadas no decorrer do estágio. É 

composto pelo Processo de Contabilização, Controlo Interno, Obrigações Fiscais, Obrigações 

Não Fiscais e Operações de Fim de Exercício.  
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Assim sendo, o processo de contabilização descreve todo o procedimento dos documentos da 

posse da empresa à posse do gabinete de contabilidade, desde a seleção, classificação, 

lançamento e arquivo dos mesmos.  

Por sua vez, o controlo interno permite controlar e acompanhar a execução das contabilidades, 

de forma a garantir uma contabilidade sem erros e de forma a detetar faltas de documentação. 

As obrigações fiscais refletem os procedimentos efetuados junto da Autoridade Tributária, quer 

a entrega de declarações de impostos, a obtenção de documentação, e o tratamento de 

informação. Quanto às obrigações não fiscais, estas dizem respeito a procedimentos efetuados 

junto da Segurança Social.  

No que diz respeito às operações de fim de exercício, estas dizem respeito às tarefas 

desempenhadas ao nível do encerramento de contas dos clientes e sucessivo apuramento de 

resultados, elaboração das DF, elaboração da prestação de contas, do relatório de gestão e, por 

fim preparação do dossier fiscal. 

 

1.3.1 Processo de contabilização 

✓ Receção, seleção e organização dos documentos 

Os documentos são entregues pelos próprios clientes, enviados pelo correio ou, em alguns casos 

é o próprio contabilista que se desloca às instalações da empresa cliente. Os documentos são 

entregues mensalmente ou trimestralmente, consoante o regime de IVA em que se enquadra 

cada cliente. 

O tratamento da documentação inicia-se com a seleção dos documentos, separando por 

contabilísticos e não contabilísticos. Os documentos contabilísticos dão suporte à contabilidade, 

enquanto que os documentos não contabilísticos são tratados em sede de IRS (despesas 

pessoais).  
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Relativamente aos documentos contabilísticos é necessário verificar se cumprem os requisitos 

exigidos para serem fiscalmente aceites, ou seja, estes documentos devem obedecer ao disposto 

no Art.36º, nº5 do CIVA.  

As faturas devem conter o nome, firma ou denominação social e a sede ou domicílio do 

fornecedor de bens ou prestador do serviço, bem como do destinatário ou adquirente e os 

respetivos números de identificação fiscal, a quantidade de bens, o preço líquido, etc.  

Existem dois regimes de tributação, o regime simplificado ou contabilidade não organizada e a 

contabilidade organizada. Ficam abrangidos pelo regime simplificado os sujeitos passivos que 

no período de tributação anterior não tenham ultrapassado um rendimento anual bruto de 

200.000€ (Art.º 28º, nº2 do CIRS e Art.º 86º-A, nº1 do CIRC).  

Ficam enquadrados no regime de contabilidade organizada, as sociedades, bem como os 

empresários em nome individual que ultrapassem o rendimento anual bruto referente ao ano 

anterior de 200.000€.  

No caso da contabilidade não organizada existem três diários, vendas, compras e diversos. Por 

outro lado, a contabilidade organizada dispõe de quatro diários, vendas, compras, diversos e 

caixa.  

O diário de vendas inclui todos os movimentos relacionados com as vendas e prestações de 

serviços, respeitantes à atividade normal da empresa. O diário de compras diz respeito a 

compras a fornecedores de mercadorias e matérias-primas utilizados ou consumidos pela 

empresa no exercício da sua atividade corrente. Já o diário de diversos incluí todos os gastos 

em fornecimentos e serviços externos, tal como, eletricidade, combustível, subcontratos, 

material de escritório, etc. No diário de caixa arquiva-se os documentos de operações sem IVA, 

ou seja, recibos que comprovam o pagamento a fornecedores, pagamento de impostos, 

pagamento de salários, etc.  
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✓ Classificação dos documentos e respetivo lançamento 

Após a organização dos documentos procede-se à classificação manual, esta é feita de acordo 

com o SNC e o Plano de Contas, desenvolvido e adequado à atividade da empresa. Neste plano 

são incluídas as rubricas que se entendam necessárias à atividade desenvolvida pela empresa, 

respeitando o desdobramento das contas, e a estrutura principal do SNC.  

Uma vez finalizada a classificação dos documentos, procede-se ao respetivo lançamento em 

sistema informático, no Filosoft Software.  

O Filosoft subdivide-se em diferentes módulos, o SNC Contabilidade, o GRB Contabilidade 

não organizada, o GIMO Gestão de Imobilizado e o SIGEP Gestão de Recursos Humanos.  

• Contabilidade: contempla todas as necessidades e obrigações e permite efetuar a maioria 

das operações relacionadas com a contabilidade dos clientes, tal como, lançamento e 

respetivo registo de documentos de forma automática, diários, balancetes, extratos de 

conta, bem como outros mapas com informação da empresa;  

• Contabilidade não organizada: destinada à gestão contabilística de profissionais liberais 

e empresários em nome individual, que não tenham obrigação de possuir contabilidade 

organizada; 

• Gestão de imobilizado: regista a data de aquisição do imobilizado, o período de vida 

útil e o método de amortização utilizado; 

• Gestão de Recursos Humanos: processamento de salários do pessoal, cadastro do 

pessoal, entre outras funções.  

 

✓ Arquivo dos documentos 

Posteriormente, os documentos são arquivados em pastas, ordenados por mês e por ordem 

crescente de numeração. 

Segundo o Art.118º, nº2 do CIRS “os sujeitos passivos são obrigados a conservar em boa ordem 

os livros, registos contabilísticos e respetivos documentos de suporte durante 12 anos”, no caso 



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

11 

 

das pessoas coletivas o Art.123º, nº4 do CIRC informa que “os livros, registos contabilísticos e 

respetivos documentos de suporte devem ser conservados em boa ordem durante o prazo de 10 

anos”. 

✓ Processamento de salários 

O processamento de salários consiste no apuramento da remuneração líquida auferida por cada 

trabalhador no respetivo período, após subtração dos diversos descontos e retenções.  

Para cada trabalhador existe uma ficha individual onde estão discriminados todos os dados 

relativos à sua identificação, habilitações académicas, categoria profissional, remuneração base, 

subsídio de alimentação, faltas, férias, entre outros. Com base nestas informações é efetuado o 

processamento mensal dos salários no software SIGEP.  

Após processado o salário, preenche-se a declaração de remunerações, para de seguida, ser 

entregue na Segurança Social. A declaração de remunerações e a DMR devem ser enviadas até 

dia 10 do mês seguinte àquele a que respeitam as operações.  

Juntamente com os anteriores documentos, são igualmente retiradas as guias de pagamento da 

Segurança Social referentes aos encargos da entidade patronal. Estas têm de ser pagas até dia 

20 do mês seguinte àquele a que se referem as devidas contribuições.  

 

 1.3.2 Controlo interno 

A prática de controlo interno diz respeito a mecanismos que permitem à entidade transmitir 

informação contabilística e financeira verdadeira e apropriada. Destaca-se como práticas mais 

frequentes a elaboração de reconciliações bancárias, a conferência de saldos de contas correntes 

de clientes e fornecedores e a conferência do IVA. 

✓ Reconciliação bancária 

A reconciliação bancária permite apurar e explicar as eventuais diferenças encontradas entre o 

saldo apresentado pelo banco, a partir do extrato bancário, e o apurado pela contabilidade em 

relação ao mesmo período.  
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A reconciliação bancária é feita no programa Filosoft, através do lançamento das operações 

efetuadas pelo banco e conferindo com os extratos bancários recebidos mensalmente.  

✓ Conferência dos saldos de clientes e fornecedores 

Mensalmente, após os lançamentos contabilísticos, deve retirar-se um extrato da conta de 

clientes e analisar se o saldo se encontra de acordo com o mapa de faturação.  

Quanto ao saldo de fornecedores, quando possível comparar o extrato da contabilidade com o 

da empresa. Assim, é possível detetar erros no lançamento contabilístico, ausência de 

documentos, não contabilização de descontos, entre outros.  

✓ Conferência do IVA 

A entrega das declarações periódicas de IVA depende do regime de IVA em que se enquadra a 

entidade, nomeadamente mensal ou trimestral. 

No caso de a entidade se encontrar enquadrada no regime mensal, os prazos limite de entrega 

são até ao 10º dia do segundo mês seguinte ao que respeitem as operações. Sendo abrangida 

pelo regime de IVA trimestral, os prazos limites de entrega prolongam-se até ao 15º dia do 

segundo mês seguinte.  

De forma a comprovar se os lançamentos foram efetuados corretamente, verifica-se se o valor 

das contas 2432 (iva dedutível), 2433 (iva liquidado) e 2434 (iva regularizações), correspondem 

à base tributável das contas de compras, imobilizado, gastos e rendimentos. 

 

1.3.3 Obrigações fiscais 

No decorrer de cada ano civil e fiscal a entidade tem de cumprir com as suas obrigações, tendo 

prazos estipulados que não sendo cumpridos geram coimas, multas, taxas e outros 

emolumentos.  
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✓ Retenção na fonte de imposto sobre o rendimento 

A legislação prevê determinadas situações onde é obrigatório a retenção na fonte de imposto: 

rendimentos de categoria A (trabalho dependente), rendimentos de categoria B (empresariais e 

profissionais), rendimentos de categoria E (capitais), rendimentos de categoria F (prediais) e de 

categoria H (pensões). 

O Modelo 10 destina-se a declarar as retenções na fonte e os rendimentos sujeitos a imposto, 

auferidos por sujeitos passivos de IRC e IRS residentes em território nacional.  

A presente declaração deverá ser entregue até ao dia 10 do mês seguinte ao do pagamento ou 

colocação à disposição para rendimentos do trabalho dependente, para os restantes rendimentos 

até ao final do mês de janeiro de cada ano (alínea c, Art.1º do CIRS).  

✓ Pagamento por conta 

Segundo o Art.102º do CIRS, os PPC são adiantamentos feitos ao estado por conta do 

rendimento anual a ser tributado posteriormente, e são aplicados a sujeitos passivos com 

rendimentos da categoria B.  

Sendo obrigatório ser liquidado até ao dia 20 de cada mês de julho, setembro e dezembro. No 

caso de o valor ser inferior a 50€, o mesmo não é exigível.  

O PPC é igual a 76,5% do montante calculado com base na seguinte fórmula: 

𝐶 𝑥 (
𝑅𝐿𝐵

𝑅𝐿𝑇
) − 𝑅 

Fonte: Código do imposto sobre o rendimento das pessoas singulares  

Em que o C representa a coleta do penúltimo ano, liquida das deduções referidas no nº1 do 

artigo 78º, com exceção da dedução constante na alínea i), o R refere-se as retenções efetuadas 

sobre os rendimentos da categoria B do penúltimo ano, o RLB representa o rendimento líquido 

positivo do penúltimo ano da categoria B e o RLT refere-se ao rendimento líquido total do 

penúltimo ano.  
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✓ Pagamento especial por conta 

Segundo o Art.106º do CIRC, as entidades que exerçam a título principal uma atividade de 

natureza comercial, industrial ou agrícola e as entidades não residentes com estabelecimento 

estável em território português estão sujeitas ao pagamento especial por conta.  

O PEC deve ser efetuado durante o mês de março ou em duas prestações, durante o mês de 

março e outubro.  

- Se 1% do volume de negócios do ano anterior for inferior ou igual a 850€:  

𝑃𝐸𝐶 = 850€ −  𝑃𝑃𝐶𝑛−1 

- Caso contrário: 

𝑃𝐸𝐶 = [850€ + (20% 𝑑𝑜 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 850€)]  −  𝑃𝑃𝐶𝑛−1   

𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑑𝑒 70.000€ 

Fonte: Código do imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas  

No presente ano, a Lei do Orçamento de Estado para 2019, veio alargar o âmbito de dispensa 

do PEC, assim, desde que as empresas tenham cumprido o prazo legal de entrega da Modelo 

22 e da IES nos dois períodos anteriores, ficam dispensadas do PEC.   

✓ Imposto sobre o Valor Acrescentado 

Após todos os lançamentos contabilísticos correntes respeitantes ao período de tributação de 

IVA e a sua conferência, passa-se ao apuramento do IVA.  

No programa de contabilidade, transfere-se o valor das contas 2432, 2433 e 2434 para a conta 

2435 (IVA apuramento), resultando um saldo credor transfere-se para a conta 2436 (IVA a 

pagar), caso resulte um saldo devedor, o mesmo transfere-se para a conta 2437 (IVA a reportar).  

O envio da declaração é feito pelo serviço da AT, até ao dia 10 do 2º mês seguinte àquele a que 

respeitem as operações para entidades com um volume de negócios igual ou superior a 
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650.000€. Entidades com um volume de negócios inferior a 650.000€ até ao dia 15 do 2º mês 

seguinte ao trimestre do ano civil a que respeitam as operações (Art.41º, nº1 do CIVA).  

✓ Modelo 3 

O IRS incide sobre seis categorias específicas e distintas, tendo cada uma delas as suas próprias 

fórmulas de cálculo do rendimento coletável, bem como as suas próprias taxas.  

Segundo o nº1 do Art.57º do CIRS, “os sujeitos passivos devem apresentar, anualmente, uma 

declaração de modelo oficial, relativa aos rendimentos do ano anterior”. A presente declaração 

deverá ser entregue entre o dia 1 de abril e o dia 30 de junho (nº1 do Art.60º do CIRS).  

 

1.3.4 Obrigações não fiscais 

✓ Contribuições para a Segurança Social 

As contribuições para a SS são calculadas aplicando as taxas sobre a remuneração ilíquida 

devida em função do exercício da atividade profissional. As aplicações da taxa contributiva às 

bases de incidência convencionais têm por referência o valor do Indexante dos Apoios Sociais 

(IAS).  

As taxas contributivas a aplicar são: 

Tabela 9 - Taxas contributivas 

 

Fonte: Código dos Regimes Contributivos do Sistema Providencial de Segurança Social 

 

Trabalhadores por conta de 

outrem 

Entidade 

empregadora
Trabalhador Global

Trabalhadores em geral 23,75% 11,00% 34,75%

Membros dos orgãos estatutários das 

pessoas coletivas

- em geral 20,30% 9,30% 29,60%

- que exerçam funções de gerência ou 

de administração
23,75% 11,00% 34,75%
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✓ Fundo de Compensação do Trabalho e Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho 

O Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT) é um fundo autónomo, dotado de 

personalidade jurídica e gerido pelo Conselho de Gestão da Segurança Social, e em conjunto 

com o Fundo de Compensação do Trabalho é financiado pelas entidades empregadoras por 

meio de contribuições mensais. Destinam-se a assegurar o direito dos trabalhadores ao 

recebimento de até 50% do valor da compensação devida pelo empregador, por cessação do 

contrato de trabalho.  

Este fundo apenas se aplica a contratos de trabalho celebrados após outubro de 2013. 

 

1.3.5 Encerramento de contas 

As operações de fim de exercício são abordadas em duas óticas, a sequência de registos e 

movimentos contabilísticos a efetuar no final do exercício económico e os documentos a 

elaborar – balanço, demonstração de resultados, demonstrações de fluxos de caixa, 

demonstração de alterações do capital próprio e anexo. 

Segundo o Art.62º do Código Comercial, as empresas têm de apurar o resultado do exercício 

económico e elaborar balanço, até 3 meses após encerramento do ano civil.  

As tarefas a realizar no encerramento de contas são as operações de regularização, as operações 

de apuramento de resultado e as operações de encerramento.  

✓ Operações de regularização 

As operações de regularização permitem retificar os saldos das contas de forma a que reflitam 

uma imagem verdadeira e apropriada da realidade dos factos patrimoniais que ocorram no 

exercício. Assim, os lançamentos de regularização mais frequentes são: 

 - Lançamentos de correção das contas de caixa, bancos, terceiros, inventários e imobilizado; 

- Acréscimos e diferimentos; 
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- Provisões; 

- Depreciações e amortizações; 

- Ajustamentos e perdas por imparidade; 

- Apuramento do CMVMC.  

Após a realização dos anteriores procedimentos, as contas apresentam os saldos ajustados à 

realidade, obtendo-se o balancete retificado ou balancete do mês 13. 

✓ Operações de apuramento de resultado 

De seguida transfere-se os saldos da conta 6 – gastos e da conta 7 – rendimentos para a conta 

81 - resultado líquido do período, obtendo-se o balancete do mês 14 ou balancete de apuramento 

de resultado.  

✓ Operações de encerramento 

Com o lançamento de apuramento de resultados as contas 6 e 7 ficam saldadas, bem como a 

conta 8 – resultados, à exceção da conta 818 – resultado do exercício.  

Sendo o resultado líquido a diferença entre o resultado antes de imposto e o IRC, assim, debita-

se a conta 811 em contrapartida da conta 818 pelo valor do RAI e debita-se a conta 818 em 

contrapartida da conta 8121 – IRC estimado pelo valor respetivo.  

Por fim obtém-se o balancete do mês 15 ou balancete de encerramento, onde se reflete o lucro/ 

prejuízo da empresa. As demonstrações financeiras são calculadas com base no balancete de 

encerramento, de seguida efetua-se o lançamento de fecho de contas onde se debita todas as 

contas com saldo credor e credita-se todas as contas com saldo devedor.  

✓ Prestação de contas 

As empresas, após o encerramento de contas, são obrigadas a apresentar os seus relatórios e 

contas. Estes são constituídos pelo Balanço, pela Demonstração de Resultados, pela 
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Demonstração de fluxos de caixa, pela Demonstração de alterações de capital próprio, o Anexo, 

o Relatório de gestão e a Certificação legal de contas, o Modelo 22 e a IES.  

O relatório de gestão “deve conter, pelo menos, uma exposição fiel e clara da evolução dos 

negócios e da posição da sociedade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas 

com que a mesma se defronta” (Art.66º, nº1, CSC). 

A certificação legal de contas é um documento emitido por um revisor/ auditor onde expressa 

a sua opinião sobre as demonstrações financeiras. As sociedades anónimas, as sociedades em 

comandita por ações e as sociedades por quotas que possuam órgão de fiscalização são 

obrigadas a certificação legal de contas.  

Os sujeitos passivos de IRC, encontram-se obrigados a apresentar uma declaração periódica de 

rendimentos denominada Modelo 22. Esta serve para determinar o imposto a pagar/ recuperar.  

Segundo o Art.120º, nº1 do CIRC, a declaração Modelo 22 “deve ser enviada, anualmente, por 

transmissão eletrónica de dados, até ao último dia do mês de maio, independentemente de ser 

útil ou não útil”.  

A IES – declaração anual foi criada em 2007 e consiste numa forma de entrega, por via 

eletrónica, das obrigações declarativas de natureza contabilística, fiscal e estatística. Esta deve 

ser enviada até ao dia 15 de julho, independentemente de ser dia útil ou não útil (Art.121º, nº2 

do CIRC).  

 

1.4 Conclusão 

A realização deste estágio adveio de uma experiência enriquecedora que permitiu colocar em 

prática saberes adquiridos, mas também, adquirir novos conceitos e técnicas.  

No decorrer do estágio foram postos à prova o meu desempenho, a minha capacidade de 

resposta em diferentes situações, bem como a minha aptidão na realização de tarefas e no 

cumprimento de prazos. 
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O trabalho realizado focou-se em diferentes aspetos, e não apenas a nível da contabilidade. A 

abordagem com o cliente, a receção dos documentos e a sua classificação, o respetivo 

lançamento e arquivo, o processamento de salários, mas também, a análise da empresa e o apoio 

nas tomadas de decisão.  

Verifiquei assim, que o contabilista é uma parte importante na empresa, e que o seu trabalho 

não passa apenas pela prestação de serviços na área da contabilidade/ fiscalidade.  
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Capítulo 2 

2. Revisão de literatura 

2.1 Introdução 

Muitas vezes, e, quase de uma forma impercetível e indiscritível fazemos análises diversas em 

várias situações reais e concretas, como por exemplo, na compra de bens duradouros 

relativamente à empresa prestadora do serviço, e também aquando de um empréstimo bancário 

faz-se uma análise sub-reptícia da situação financeira do banco em questão. 

Da mesma forma que é feito este tipo de análise involuntariamente e até inconscientemente por 

parte das pessoas, também existe igualmente a necessidade de fazer face a esta questão através 

das empresas. 

Porém, no caso das empresas a informação financeira beneficia internamente na sua gestão, e 

fornece informação necessária a terceiros (Moreira, 2001). 

 

2.2 Contabilidade Financeira – sistema de informação 

Podemos interpretar a contabilidade financeira como a base da análise financeira, isto é, a 

contabilidade surge como o sistema de informação desta análise.  

Com base nas demonstrações financeiras, a contabilidade expõe a situação económica e 

financeira da empresa e fornece aos diferentes stakeholders1 informação para a tomada de 

decisão (K. R. da Silva & Souza, 2011).  

 

1 Stakeholders são partes interessadas da organização, tal como, os clientes, fornecedores, colaboradores, acionistas, entre outros. 
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As demonstrações financeiras são constituídas pelo Balanço, Demonstração de resultados, 

Demonstração de alteração no capital próprio, Demonstração de fluxos de caixa e Anexo ao 

Balanço e DR. 

No entanto, no que concerne às micro e pequenas empresas, segundo art.11º do Decreto-Lei 

nº158/2009 de 13 julho, estas apenas são obrigadas a apresentar o balanço, a demonstração de 

resultados e o anexo.  

Entende-se por micro empresas aquelas que, à data do balanço, não ultrapassem dois dos três 

limites (Decreto-Lei nº158/2009 de 13 de julho): 

• Total do balanço: 350 000€ 

• Volume de negócios líquido: 700 000€ 

• Número médio de empregados durante o período: 10 

E pequenas empresas aquelas que, à data do balanço, não ultrapassem dois dos três limites: 

• Total do balanço: 4 000 000€ 

• Volume de negócios líquido: 8 000 000€ 

• Número médio de empregados durante o período: 50. 

Face ao supra referenciado, são partes constituintes das DF, o balanço que fornece a informação 

financeira e a demonstração de resultados que fornece a informação económica (Gonçalves, 

Santos, Rodrigo, & Fernandes, 2013). O primeiro incorpora o ativo, o passivo e o capital próprio 

da empresa.  

O ativo engloba os bens e direitos de uma entidade, enquanto que o passivo  abrange as dívidas 

e obrigações para com terceiros. O capital próprio representa o património da empresa, obtém-

se deduzindo ao ativo o passivo.  

A demonstração de resultados incorpora os gastos e os rendimentos da entidade, em que os 

gastos são despesas que a empresa tem ao longo do período contabilístico e os rendimentos 

entendem-se como ganhos com vendas ou prestações de serviços.  
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O anexo, na opinião de Gonçalves et al., (2013), melhora a compreensão das demonstrações 

financeiras pois, indica as bases de elaboração, critérios de mensuração e desagrega e 

complementa dados que surgem nas respetivas demonstrações.  

 

2.3 Análise Financeira 

A análise financeira constitui um elemento básico para quem pretenda zelar acerca da “saúde 

financeira” de uma determinada organização (Pink et al., 2006).  

Tal, encontra-se virada para o tratamento e análise da informação económica e financeira, com 

o intuito de obter informações financeiras fidedignas, possibilitando tomadas de decisão 

importantes por parte dos gestores (Fernandes, Peguinho, Vieira, & Neiva, 2016). 

Partindo desta análise, é possível avaliar a solidez e equilíbrio financeiro da empresa, a 

rendibilidade, o risco e o potencial de crescimento e desenvolvimento (Martins, 2002; Moreira, 

2001; Neves, 2012). 

Assim, a análise financeira traduz-se num conjunto de técnicas tendentes a avaliar a situação 

económica e financeira da empresa (Neves, 1989). Porém, a mais usual é a análise económico-

financeira, que estabelece relações entre contas do balanço e DR. A estas relações dá-se a 

designação de rácios ou indicadores.  

Não obstante a diversidade existente entre rácios, podemos agrupa-los tendo em conta a 

qualidade da informação que transmitem (Fernandes et al., 2016). 

Os rácios financeiros analisam o equilíbrio da massa patrimonial do Balanço, relacionando 

grandezas unicamente financeiras. Um exemplo deste tipo de rácio é a autonomia financeira 

(Moreira, 2001). 

Os rácios económicos analisam a rendibilidade da empresa através da relação entre elementos 

da demonstração de resultados. Um exemplo desta tipologia de rácio é a rendibilidade líquida 

das vendas (Moreira, 2001). 
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Os rácios económico-financeiro analisam as relações económico-financeiras, integrando 

grandezas económicas da DR e grandezas financeiras do Balanço. Um exemplo deste tipo de 

rácio é a rendibilidade dos capitais próprios (Fernandes et al., 2016).  

Os rácios de atividade ou funcionamento ajudam a explicar os impactos financeiros da gestão 

ao nível do ciclo de exploração. São exemplo os rácios do prazo médio de recebimento e 

pagamento (Neves, 1989). 

Os rácios técnicos revelam aspetos relacionados com a produção e a atividade em geral. Um 

exemplo deste rácio é a produtividade por trabalhador (Neves, 1989). 

 

2.4 Importância da análise financeira 

Existem inúmeros fatores capazes de levar ao fracasso as PME, sendo o mais relevante a má 

gestão por partes das organizações (Ercolin, 2007; Ihua, 2017). Assim, um bom gestor/ 

empresário deverá ser capaz de identificar a situação financeira da sua empresa.  

As demonstrações financeiras, assim como, os dados e informações fornecidas pela 

contabilidade ajudam a identificar possíveis problemas de gestão e apoiam na tomada de 

decisão.  

Através da análise económico-financeira é possível diagnosticar a evolução económica e 

financeira da empresa, conhecer a sua situação atual, bem como propor eventuais medidas 

corretivas, evitando uma possível evolução desfavorável. 

Assim, espera-se com este trabalho mudar mentalidades a fim de a análise económico-

financeira ser parte integrante na gestão da empresa.  
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2.5 Tipologia dos rácios 

2.5.1 Rácios de liquidez 

Segundo Fernandes et al., (2016: 111) “o conceito de liquidez está relacionado com a 

capacidade de um determinado ativo ser transformado em meios líquidos”. 

Os rácios de liquidez representam a capacidade que a empresa dispõe para fazer face as suas 

responsabilidades de curto prazo. 

O estudo da liquidez prende-se com a análise de três rácios: liquidez geral, liquidez reduzida e 

liquidez imediata.  

 

▪ Liquidez geral  

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Fórmula 1 - Liquidez geral 

O rácio de liquidez geral avalia a capacidade de a empresa fazer face aos seus compromissos 

de curto prazo, utilizando o seu ativo corrente.   

Um valor superior a 1 significa que a empresa tem capacidade para solver as suas dívidas de 

curto prazo com ativos que facilmente se transformam em meios financeiros líquidos 

(Fernandes et al., 2016). Sendo inferior a 1, poderá indicar que a empresa está em dificuldades 

financeiras.   

Consideram-se valores aceitáveis para a liquidez geral, entre 1,3 e 1,5.  

 

 

 



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

25 

 

▪ Liquidez reduzida 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒 −  𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡á𝑟𝑖𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Fórmula 2 - Liquidez reduzida 

Na opinião de Fernandes et al.,( 2016), a liquidez reduzida permite analisar a capacidade da 

empresa em solver as suas dívidas de curto prazo, transformando o seu ativo corrente em meios 

monetários.  

No caso da liquidez reduzida, considera-se aceitável valores entre 0,9 e 1,1. 

 

▪ Liquidez imediata 

𝑀𝑒𝑖𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Fórmula 3 - Liquidez imediata 

O rácio de liquidez imediata reflete o dinheiro disponível para fazer face às dívidas imediatas 

(Gonçalves et al., 2013). 

Neste caso não existe um valor aceitável, pois cada empresa tem as suas especificidades, 

contudo, apresentando valores elevados pode significar um excesso de fundo de maneio, uma 

diminuição da atividade e/ ou insuficiente renovação de investimentos.  

 

2.5.2 Autonomia financeira 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fórmula 4 - Autonomia financeira 

O rácio de autonomia financeira representa a percentagem de bens e direitos que são financiados 

com capitais próprios (Fernandes et al., 2016). 
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O resultado varia entre 0 e 1, sendo 1 quando a empresa se financia apenas com capitais próprios 

(Gonçalves et al., 2013). 

 

2.5.3 Solvabilidade 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fórmula 5 - Solvabilidade 

O rácio de solvabilidade permite avaliar a estrutura de financiamento, determinando a 

capacidade da empresa solver as suas dívidas de médio/ longo prazo (Fernandes et al., 2016).  

Se o valor deste rácio for superior a 1, significa que a empresa dispõe de capitais suficientes 

para cobrir a totalidade dos créditos obtidos. 

 

2.5.4 Rácio de endividamento 

▪ Endividamento 

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

(𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑃𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜 +  𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜)
 

Fórmula 6 - Endividamento 

O rácio de endividamento avalia a dependência da empresa face ao capital alheio. Um excessivo 

peso de financiamento externo pode colocar em causa a capacidade de sustentabilidade da 

empresa (Fernandes et al., 2016).  

 

▪ Estrutura do endividamento  
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𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Fórmula 7 - Estrutura do endividamento 

O rácio de estrutura do endividamento apura a disponibilização da dívida da empresa 

(Fernandes et al., 2016).  

Quanto maior for o valor do rácio, maior é o peso do passivo corrente no endividamento.  

 

2.5.5 Rácios de rendibilidade 

▪ Rendibilidade operacional 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

Fórmula 8 - Rendibilidade operacional 

O rácio de rendibilidade operacional mede o que resta das vendas depois de cobertos todos os 

gastos com depreciações, provisões e perdas por imparidade (E. S. Silva, 2013). 

 

▪ Rendibilidade líquida das vendas 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑜 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑑𝑒 𝑛𝑒𝑔ó𝑐𝑖𝑜𝑠
× 100 

Fórmula 9 - Rendibilidade líquida das vendas 

Na opinião de Neves, (1989), a rendibilidade líquida das vendas permite avaliar os resultados 

obtidos pelas vendas. Este rácio deverá ser analisado em consonância com o contexto da 

empresa e do setor  (Gonçalves et al., 2013). 
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2.5.6 Risco 

▪ Risco operacional 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑚 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙
 

Fórmula 10 - Risco operacional 

Segundo Fernandes et al., (2016), o risco operacional (económico) avalia a  capacidade dos 

rendimentos/ ganhos operacionais em cobrir os gastos da empresa.  

 

▪ Risco financeiro 

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙

𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠
 

Fórmula 11 - Risco financeiro 

Na opinião de Martins, (2002), o risco financeiro diz respeito à capacidade dos resultados 

obtidos cobrirem os custos do financiamento. 

Quanto maior for o valor deste rácio, maior será o risco financeiro da empresa.  

O risco global compreende os dois riscos (financeiro e operacional), estando ligado à 

rendibilidade da exploração e à situação financeira da empresa (Martins, 2002). 
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Capítulo 3 

3.1 Metodologia 

A investigação nas Ciências Sociais impõem dois requisitos: “que seja científica – pautada pela 

sistematização e pelo rigor – e que seja adequada ao objeto de estudo” (Coutinho, 2019: 7).  

A metodologia/ investigação científica pode definir-se como um processo de análise e descrição 

dos métodos científicos (Coutinho, 2019; Gil, 2008). 

Na metodologia qualitativa, o investigador dá relevância aos resultados, particularizando-os, 

observando pessoas e suas interações, entrevistando pessoas chave, construindo estudos de 

caso, analisando documentos existentes ou artefactos culturais (Antwi & Hamza, 2015).  

Como diria Hernandez Sampieri, Fernandez Collado, e Baptista Lucio, (2010), a metodologia 

qualitativa concentra-se na compreensão e no aprofundamento dos fenómenos, explorando-os 

pela perspetiva dos intervenientes, num ambiente natural e relacionado com o contexto.  

No caso da metodologia quantitativa, o investigador usa a recolha de dados para testar as 

hipóteses, baseando-se na análise estatística, de forma a estabelecer padrões de comportamento 

e provando teorias (Hernandez Sampieri et al., 2010).  Neste trabalho adota-se o método misto, 

isto é, qualitativo e quantitativo.  

O objetivo consiste em compreender a importância da análise económico-financeira para as 

micro e pequenas empresas nas suas tomadas de decisão. Para tal, foi realizado um estudo de 

caso.  

Coutinho, (2019: 335), define o estudo de caso como “uma investigação empírica, que se baseia 

no raciocínio indutivo, e depende fortemente do trabalho de campo”. Na opinião de Gil, (2008), 

o estudo de caso é um estudo profundo e exaustivo de um ou mais objetos que permite o seu 

conhecimento amplo e detalhado. 
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3.2 Método de investigação 

De forma a atingir o objetivo definido, foram convidadas algumas empresas a realizar uma 

entrevista. A entrevista visa a obtenção de informação através de questões colocadas pelo 

investigador ao inquirido, podendo ser abertas – as perguntas fluem no decorrer da entrevista, 

fechadas – o investigador leva consigo um guião com tópicos – ou uma mistura de ambas 

(Coutinho, 2019). 

Segundo Gil, (2008), a entrevista é uma das técnicas de recolha de dados mais utilizada nas 

ciências sociais. Na opinião do autor, a entrevista é um diálogo em que uma das partes procura 

recolher dados e a outra apresenta-se como a fonte de informação.   

O guião das entrevistas (Anexo I) é constituído por questões fechadas, e tem como finalidade 

entender a importância atribuída por parte dos empresários/ gestores à informação 

contabilística, e se esta tem influência na tomada de decisão. E, ainda, entender se é realizada 

alguma análise as demonstrações financeiras.  

O primeiro passo foi a estruturação das entrevistas: um primeiro grupo com questões sobre a 

empresa e o empresário, e um segundo grupo com questões relacionadas com as DF.  

De seguida organizou-se os dados recolhidos e procedeu-se à sua análise, recorrendo ao 

software de tratamento de dados qualitativos – WebQDA.  

 

3.3 Análise de dados – WebQDA 

O WebQDA é um software de tratamento de dados qualitativos, em formato web, desenvolvido 

pelo CIDTFF – Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores 

da Universidade de Aveiro em parceria com o Micro I/O e o Ludomedia. 

Este software está organizado em três partes, as fontes, a codificação e o questionamento. As 

fontes dizem respeito à área onde serão introduzidos os dados, a codificação permite criar 
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códigos, categorias e/ou classificações. Relativamente à terceira parte, esta permite, através de 

um conjunto de técnicas, questionar/ tratar os dados (Souza, F; Costa, A. P., & Moreira, 2011).    

Inicialmente procedeu-se à inserção das entrevistas no WebQDA, atendendo que estas serão as 

fontes do projeto. De seguida procedeu-se à codificação/ classificação das fontes, de forma a 

encontrar as variáveis de estudo.   

Para ser exequível a análise dos dados recolhidos, foram criados códigos para as informações 

relacionadas com a utilização das demonstrações financeiras (tabela 10) e classificações para a 

informação da empresa (tabela 11).  

Assim, as variáveis utilizadas neste trabalho são a dimensão da empresa, a gestão da empresa, 

o nível de escolaridade, a contabilidade, as demonstrações financeiras, as principais 

informações das DF, a principal dificuldade da DF, a análise da DF e a tomada de decisão.  

Tabela 10 - Análise das entrevistas 

 

Fonte: Elaboração própria 

Descrição Referências Observações

Demonstrações financeiras
Demonstrações financeiras elaboradas pela 

empresa

Balanço, demonstração de resultados, anexo 18 DF obrigatórias PME

Balanço, DR, demonstração CP, 

demonstração fluxos de caixa e anexo 2

Principais informações DF Principais informações fornecidas pelas DF

Situação financeira da empresa 8

Gastos, resultados, Património 8

Relatório das contas da empresa 3

Situação económica da empresa 3

Principal dificuldade DF Principal dificuldade dos utilizadores das DF

Compreensão das rubricas 19

Compreender a situação da empresa 2

Análise DF
Realiza-se alguma análise as demonstrações 

financeiras?

Análise económico - financeira 3

Análise mensal
7

Comparação entre períodos homólogos dos 

gastos e dos rendimentos

Tomada de decisão As decisões são tomadas tendo por base as DF

Baseada nas DF 18

Baseada nas necessidades da empresa 2

Total empresas 20
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O questionamento utilizado para relacionar os dados foi as matrizes, onde se intercetou 

variáveis da tabela 10 com variáveis da informação da empresa (tabela 11). Por fim, procedeu-

se à análise dos resultados obtidos.     

  

3.4 Caracterização da amostra 

O presente estudo tem como universo as micro e pequenas empresas com atividade não 

financeira2, situadas no município de Mirandela.  

Em 2016, no município de Mirandela3 existiam 3.129 empresas não financeiras constituídas 

por 5.614 trabalhadores e um volume de negócios de 243.578 milhares de euros. Destas, 3.074 

são microempresas pois, empregam menos de 10 trabalhadores e 47 são pequenas empresas, 

visto que empregam menos de 50 trabalhadores. 

Dado o elevado número de entidades, para efeitos de base de dados, apenas serão consideradas 

as empresas, excluindo os empresários em nome individual e os trabalhadores independentes, 

assim, a população é constituída por 205 empresas.  

Numa primeira fase, pensou-se em abordar as 205 empresas recorrendo a questionários, 

contudo foi impossível dada a dificuldade de contacto com todas, bem como a dificuldade em 

obter as respostas.  

Assim, optou-se por entrevistar as 20 entidades clientes do escritório onde foi realizado o 

estágio, tratando-se de uma amostragem por conveniência.   

 

2 Empresas não financeiras reflete as empresas, empresários em nome individual e trabalhadores independentes, excluindo atividades 
financeiras e de seguros, Administração Pública e Defesa e Segurança Social obrigatória.  

3 Dados retirados do Pordata; INE  
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Na opinião de Hernandez Sampieri et al., (2010), em estudos qualitativos, o tamanho da amostra 

não é importante do ponto de vista probabilístico, uma vez que o interesse do pesquisador não 

é generalizar os resultados de seu estudo para uma população mais ampla. 

As empresas inquiridas assumem a forma jurídica de sociedade por quotas, e são 

maioritariamente (95%) micro empresas. 

Na maioria das empresas a gestão cabe ao proprietário/ empresário (95%). O nível de 

escolaridade do empresário/ gestor que predomina é o ensino secundário (60%), seguido do 

ensino superior (20%).  

Das empresas entrevistadas, 85%, recorre a um contabilista externo. 

Tabela 11 - Caracterização das empresas 

Caracterização das empresas 
Dimensão da empresa     

Micro empresa 19 95,00% 

Pequena empresa 1  

Gestão da empresa   

Proprietário/ empresário 19 95,00% 

Gestor 1  

Escolaridade   

Ensino básico 1  

Ensino secundário 13 65,00% 

Ensino superior 5 25,00% 

Outra formação 1  

Contabilidade   

Interna 3  

Externa 17 85,00% 

Total de empresas 20  

Fonte: Elaboração própria 

 

3.5 Questões de investigação 

Face ao objetivo exposto elaboraram-se as seguintes questões de investigação:   
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Q1: Será que as empresas com contabilidade realizada internamente, fazem-no porque os seus 

proprietários/ gestores atribuem maior importância à informação contabilística? 

Q2: Será que proprietários/ gestores com nível de formação superior percecionam uma maior 

importância da informação contabilística? 

Q3: Será que os proprietários/ gestores que tomam decisões tendo por base a informação 

contabilística, realizam algum tipo de análise às demonstrações financeiras? 
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Capítulo 4 

4.1 Análise dos resultados  

Os empresários/ gestores das pequenas empresas preparam a informação contabilística de 

acordo com as demonstrações obrigatórias para as PME, sendo poucas as empresas que 

preparam informação adicional (Serrasqueiro & Nunes, 2004). Dos inquiridos, 90% encontram-

se satisfeitos com o trabalho prestado pelo seu contabilista, que passa pela elaboração das 

demonstrações financeiras obrigatórias, processamento dos salários e preparação dos impostos.  

Verificamos que o papel do contabilista é importante na tomada de decisão dos empresários/ 

gestores, pois os seus conhecimentos nesta área são poucos ou nenhuns. Dos inquiridos, 90% 

apontou como principal dificuldade na análise das DF a compreensão das rubricas constituintes 

do balanço e da demonstração de resultados. 

 

 4.1.1 Será que as empresas com contabilidade realizada internamente, fazem-no 

porque os seus proprietários atribuem maior importância à informação contabilística? 

Tabela 12 - Contabilidade vs Tomada de decisão 

 

Fonte: Elaboração própria 

Com o intuito de determinar a importância da informação contabilística para os proprietários/ 

empresários, considerou-se a forma como é feita a contabilidade, internamente ou externa à 

empresa, a tomada de decisão dos empresários, e a ligação existente entre estas duas variáveis. 

Contabilidade vs tomada de 

decisão
Baseada nas DF

Baseada nas 

necessidades da 

empresa 

Interna 3 0

Externa 15 2
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Nas empresas inquiridas predomina o contabilista externo à empresa, visto que o valor pago em 

honorários é menos dispendioso a ter mais um funcionário contratado.  

Os empresários/ proprietários tomam as suas decisões baseadas nas demonstrações financeiras 

ou nas necessidades da empresa. Quando as decisões são tomadas com base nas DF verifica-se 

um grande apoio por parte do contabilista, independentemente de ser interno ou externo à 

empresa.  

Nesta análise verificou-se que a grande maioria das empresas tomam as suas decisões baseando-

se nas demonstrações financeiras (90%), predominando as empresas  com contabilista externo 

à empresa (75%).  

Assim, verificamos que o contabilista externo não cumpre apenas as obrigações legais e fiscais, 

mas, também analisa a situação da empresa e apoia nas tomadas de decisão.   

 

 4.1.2 Será que os proprietários/ gestores com um nível de formação superior, 

propendem a elaborar a contabilidade internamente?  

Tabela 13 - Escolaridade vs Contabilidade 

 

Fonte: Elaboração própria 

Neste estudo predominam as entidades com contabilista externo, em detrimento das empresas 

com contabilidade elaborada internamente (15%).  

Nas empresas inquiridas o nível de formação predominante é o ensino secundário (60%), 

seguido do ensino superior (20%).  

Escolaridade vs Contabilidade Interna Externa

Ensino básico 0 1

Ensino secundário 2 12

Ensino superior 1 4

Outra formação 0 0
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Neste caso fomos de encontro as conclusões do estudo de Serrasqueiro & Nunes, (2004), 

quando o nível de formação do proprietário é ensino básico ou secundário, a contabilidade é 

elaborada externamente (65%). 

 

 4.1.3 Será que os proprietários/ gestores que tomam decisões tendo por base a 

informação contabilística, realizam algum tipo de análise às demonstrações financeiras? 

Tabela 14 - Análise às Demonstrações Financeiras vs Tomada de decisão 

 

Fonte: Elaboração própria 

De forma a analisar se as empresas inquiridas realizam alguma análise as suas demonstrações 

financeiras, relacionou-se a tomada de decisão com o tipo de análise às DF.  

Verificou-se que as decisões eram tomadas com base nas demonstrações financeiras ou com 

base nas necessidades da empresa. Em relação às análises, foram enumeradas duas, análise 

económico-financeira (análise as DF) e uma análise mensal (análise as contas da empresa e 

comparação entre períodos homólogos).  

Das empresas inquiridas, apenas 50% elabora qualquer tipo de análise, predominando a análise 

mensal (70%). As informações mais relevantes das DF para os inquiridos são a situação 

financeira (32%) e os gastos e resultados (36%), desta forma compreende-se a relevância da 

análise mensal.  

 

Análise DF vs Tomada de 

decisão

Análise económico-

financeira
Análise mensal

Baseada nas DF 3 7

Baseada nas necessidades da empresa 0 0
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4.2 Conclusão 

Os resultados indicam que a gestão das empresas cabe maioritariamente ao proprietário. Desta 

forma, o contabilista tem um papel importante na gestão das empresas. Estas conclusões já 

tinham sido retiradas no estudo realizado por Monte, (2012) a uma PME.   

Constatou-se que o nível de escolaridade tem influência na forma como é elaborada a 

contabilidade, proprietários com o nível de ensino básico e secundário elaboram a contabilidade 

externamente.  

Por fim, verificou-se que as empresas tomam as suas decisões com base nas demonstrações 

financeiras, revelando assim a sua importância. Contudo, não é usual realizarem-se análise as 

demonstrações financeiras, pois os proprietários entendem que é um trabalho de um gestor, 

sendo necessária alguma formação.  

É importante salientar que este é um estudo exploratório com uma unidade de análise bastante 

reduzida, por consequência, os resultados podem não ser extrapolados.  

No capítulo seguinte é feita a análise económico-financeira a uma micro empresa. Após as 

entrevistas verificou-se que as empresas não dão grande importância a esta análise, algumas 

porque não entendem a informação revelada no balanço e na demonstração de resultados, outras 

porque não compreendem a informação transmitida por esta análise.  

Posto isto, espera-se com a realização deste trabalho conseguir revelar a sua importância e 

mostrar o quanto poderá contribuir na gestão das empresas.   
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Capítulo 5 

5.1 Estudo de Caso: Análise económico – financeira 

A elaboração de uma análise económico-financeira tem, por fim, resumir a situação de uma 

entidade em diversas vertentes, agregando uma análise de curto, médio e longo prazo, de 

rendibilidade e risco, a fim de se conseguir realizar uma análise geral do contexto económico 

da empresa.  

De forma a analisar a evolução da empresa assim como calcular os rácios que permitam 

determinar a sua performance, recorreu-se à informação contabilística da empresa.  

Por força do Art.º 10º, nº 1 do Código Deontológico dos Contabilistas Certificados, “os 

contabilistas certificados e os seus colaboradores estão obrigados ao sigilo profissional sobre 

os factos e documentos de que tomem conhecimento no exercício das suas funções”. Assim, 

será dado um nome fictício à entidade que serve de suporte ao trabalho apresentado no presente 

relatório.  

 

5.1.1 Apresentação da empresa 

A “Fruta & Legumes, Lda” é uma sociedade por quotas constituída a 23 de abril de 2013. No 

início de atividade, e até finalizado o seu espaço na zona industrial de Carrazeda de Ansiães, 

encontrava-se sedeada em Mirandela.    

A empresa conta com três funcionários efetivos e destina-se ao comércio por grosso e a retalho 

de frutas, legumes, batata, azeitona e embalagens.  

A maioria dos seus clientes centram-se no distrito de Bragança, tendo também clientes 

localizados no distrito de Vila Real e Porto. Ao nível do mercado intracomunitário comercializa 

os seus produtos para Espanha, mais concretamente para Zamora.    
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5.1.2 Ativo, Passivo e Capital próprio 

Tabela 15 - Principais rubricas que compõem o Balanço 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisarmos o gráfico 1 verificamos que o total do ativo aumentou de 2015 para 2016, tal 

como de 2016 para 2017, correspondendo a um crescimento médio de 20%. O passivo também 

aumentou ao longo dos anos em análise, porém, em valor inferior ao anterior (crescimento 

médio de 15%). 

Em relação ao capital próprio, este aumentou ao longo dos três anos, de forma significativa, 

correspondendo a um crescimento médio de 37%. 

 

Gráfico 1 - Ativo, Passivo e Capital próprio 

 

 

Balanço 2015 2016 2017

Ativo 119 597,58 € 163 896,55 € 171 758,36 €

Capital Próprio -4 559,84 € 6 389,72 € 8 554,71 €

Passivo 124 157,42 € 157 506,83 € 163 203,65 €
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▪ Ativo 

Tabela 16 - Principais rubricas que compõem o Ativo 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisar a tabela anterior destaca-se a evolução da rubrica de clientes, entre 2015 e 2017 

aumentou 86%. A rubrica de clientes regista os movimentos com os compradores das 

mercadorias, produtos e serviços. 

Em 2015, o Ativo é constituído maioritariamente pelas rubricas de Ativos Fixos Tangíveis 

(29%), clientes (29%) e caixa e depósitos bancários (21%). Em 2017, houve alterações e a 

rubrica com maior peso passou a ser os clientes (37%), revelando já um aumento das suas 

vendas no período em análise. 

Existem outras rubricas, que não sendo tão significativas para a constituição do valor total do 

ativo, foram de igual modo importantes na contribuição do aumento do mesmo ao longo destes 

três anos em análise, destacando-se a rubrica de “inventários”. 

▪ Passivo  

Tabela 17 - Principais rubricas que compõem o Passivo 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ativo 2015 2016 2017

Ativo não corrente

Ativos fixos tangíveis 35 233,28 € 42 757,04 € 47 757,04 €

Ativo corrente 

Clientes 34 615,00 € 38 758,91 € 64 272,41 €

Caixa e depósitos bancários 24 828,82 € 55 346,52 € 36 512,10 €

Passivo 2015 2016 2017

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos 65 273,97 € 4 825,20 €

Passivo corrente

Fornecedores 48 299,69 € 75 182,81 € 88 066,81 €

Financiamentos obtidos 51 014,75 € 41 766,45 €
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A análise do passivo será feita com base nas principais rubricas que o compõem. Na tabela 17 

verificamos que a rubrica de fornecedores foi a que mais se destacou, nos anos em questão teve 

um crescimento absoluto de 82%. 

A rubrica de fornecedores regista os movimentos com os vendedores de bens e prestadores de 

serviços.  

Em 2015, o Passivo era constituído maioritariamente pelos Financiamentos obtidos a médio/ 

longo prazo em 53% e pelos Fornecedores em 39%.  

Em 2017, a rubrica de Fornecedores representava 54% do Passivo e os Financiamentos obtidos 

a curto prazo 26%. Neste ano, a empresa aumentou as suas dívidas inferiores a um ano, em 

detrimento das dívidas superiores a um ano.  

 

▪ Capital Próprio 

Tabela 18 - Principais rubricas que compõem o Capital Próprio 

 

Fonte: Elaboração própria 

Ao analisarmos a tabela 18, verificamos que o resultado líquido do período aumentou de 2015 

para 2016, tendo uma ligeira diminuição de 2016 para 2017. 

A rubrica de outros instrumentos de capital próprio é “utilizada para reconhecer as prestações 

suplementares ou quaisquer outros instrumentos financeiros que não se enquadrem na definição 

de passivos financeiros”. Conclui-se que houve necessidade de suprir as insuficiências do 

capital próprio da sociedade recorrendo ao autofinanciamento.  

Capital Próprio 2015 2016 2017

Passivo não corrente

Outros instrumentos de CP 1 174,00 € 9 174,00 € 9 174,00 €

Reservas legais 589,91 €

Resultado líquido do período 215,12 € 2 949,56 € 2 165,03 €
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Segundo o CSC é obrigatório a constituição de uma reserva legal. “Uma percentagem não 

inferior à vigésima parte dos lucros da sociedade é destinada à constituição da reserva legal e, 

sendo caso disso, à sua reintegração, até que aquela represente a quinta parte do capital social”. 

Assim, a reserva legal trata-se de lucros que não podem ser distribuídos. 

 

5.1.3 Demonstração de resultados 

Tabela 19 - Demonstração de resultados 

 

Fonte: Elaboração própria 

As vendas da empresa, em 2015, rondavam os 406.736€, no ano seguinte (2016) verificou-se 

um crescimento superior a 30%, tendo atingido os 557.535€. Em 2017 verificou-se um ligeiro 

crescimento (0,5%), atingindo os 560.089€.  

Os resultados líquidos obtidos são positivos, contudo, de forma muito limiar, assumindo pouca 

expressão face ao volume de negócios.  

No entanto, se a operacionalidade se manter nos padrões estabelecidos e as operações 

financeiras forem conduzidas de forma adequada, é possível que haja uma recuperação, gradual, 

das finanças da empresa.  

 

 

 

Demonstração de resultados 2015 2016 2017

Vendas e serviços prestados 406 736,30 € 557 535,41 € 560 089,82 €

Δ vendas e serviços prestados 37,08% 0,46%

Resultado antes de impostos 321,97 € 3 171,35 € 2 352,27 €

Imposto sobre o rendimento do período -106,85 € -221,79 € -187,24 €

Resultado líquido do período 215,12 € 2 949,56 € 2 165,03 €
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5.1.4 Rácios financeiros 

Tabela 20 - Principais rácios financeiros 

 

Fonte: Elaboração própria 

A utilização dos rácios financeiros permite avaliar o equilíbrio das massas patrimoniais do 

balanço, relacionando grandezas desta rubrica. 

 

▪ Autonomia financeira 

Os valores presentes no gráfico 2 mostram que a autonomia financeira da empresa é muito 

baixa. Estes valores colocam a empresa numa posição de dependência relativamente aos 

credores.  

Em contrapartida, o acesso a novos financiamentos fica condicionado, pois, as instituições 

bancárias irão interpretar estes valores como um fator de risco acrescido.  

 

Gráfico 2 – Evolução do indicador de Autonomia Financeira 

Rubrica 2015 2016 2017

Autonomia financeira -0,038 0,039 0,05

Endividamento 1,038 0,961 0,95

Rácio de estrutura do endividamento 0,413 1,00 0,97

Solvabilidade -0,037 0,041 0,052
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▪ Endividamento 

O gráfico 3 mostra que o índice de endividamento da empresa apresenta valores superiores ao 

desejável. Ainda que a empresa não consiga melhorar o indicador, tem conseguido evitar um 

maior sobre-endividamento. 

 

Gráfico 3 - Evolução do indicador de endividamento 

 

▪ Estrutura do endividamento 

Conforme se verifica na tabela 15, existe um grande peso do endividamento de curto prazo face 

ao endividamento total.  

A empresa tem vindo a aumentar as suas dívidas inferiores a 1 ano, saldando as dívidas de 

maior valor e aumentando as dívidas de menor valor. 

Tabela 21 - Evolução da estrutura de endividamento de curto prazo 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Rubrica 2015 2016 2017

Endividamento 1,038 0,961 0,95

Rácio de estrutura do endividamento 0,413 1 0,97
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▪ Solvabilidade 

A análise ao gráfico 4 permite verificar, que em 2015 a solvabilidade assumiu um valor 

negativo, consequência de um capital próprio negativo, influenciado por resultados transitados 

negativos.  

Em 2016, notasse uma recuperação financeira, decorrente de um aumento de capital por 

autofinanciamento, e de um aumento acentuado do resultado líquido.  

Em 2017, o valor mantém-se constante, contudo, está muito longe do ideal ou mesmo do 

aceitável, colocando a empresa numa posição de extrema dependência dos credores.  

 

Gráfico 4 - Evolução do indicador de solvabilidade 

5.1.5 Rácios de liquidez 

Tabela 22 - Principais rubricas de liquidez 

 

Fonte: Elaboração própria 

Rubrica 2015 2016 2017

Liquidez geral 1,64 0,767 0,779

Liquidez reduzida 1,317 0,64 0,67

Liquidez imediata 0,484 0,351 0,231
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A análise à tabela 16 mostra que os stocks têm um peso significativo na liquidez da empresa. 

Entre 2015 e 2017 houve um crescimento absoluto de 4%, contudo ao analisarmos a estrutura 

do ativo verifica-se que o peso da rubrica de stocks tem vindo a diminuir. Por consequência, a 

liquidez reduzida tem vindo a diminuir.  

 

▪ Liquidez geral 

Em 2015, a liquidez geral apresentava valores aceitáveis, superiores ao valor do sector (1,34). 

Contudo, a partir de 2016 a liquidez é muito reduzida o que demonstra uma dificuldade para 

solver as dívidas de curto prazo.  

 

Gráfico 5 - Evolução do indicador de Liquidez Geral 

 

 5.1.6 Rácios de rendibilidade 

Tabela 23 - Principais rubricas de rendibilidade 

 

Fonte: Elaboração própria 

Rubrica 2015 2016 2017

Rendibilidade líquida das vendas 0,10% 0,50% 0,40%

Rendibilidade operacional das vendas 0,60% 0,90% 0,70%



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

 

48 

 

O gráfico 6 mostra que tanto a rendibilidade líquida, como a rendibilidade operacional têm 

verificado pequenas oscilações ao longo do período de análise. Esta variação deriva das 

diferenças verificadas, ao longo do tempo, dos resultados obtidos pela empresa.  

Verifica-se um distanciamento entre a rendibilidade líquida e a rendibilidade operacional, 

resultado da diferença entre o resultado líquido e o resultado operacional.  

 

 

Gráfico 6 - Evolução do indicador de rendibilidade  

 

5.1.7 Rácios de risco 

Tabela 24 - Principais rubricas do indicador de risco 

 

Fonte: Elaboração própria 

Rubrica 2015 2016 2017

GAO 34,357 21,067 28,379

GAF 7,193 1,575 1,775
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O GAO avalia o impacto que a diminuição do volume de negócios provoca na empresa, 

verifica-se valores elevados no período em análise (tabela 18), logo, a empresa apresenta um 

considerado risco operacional.  

O GAF mede a sensibilidade do resultado líquido face a variações ocorridas no resultado 

operacional. Este indicador, em 2015, apresentava um valor bastante elevado, sofrendo uma 

diminuição a partir de 2016, contudo, traduz no geral um risco financeiro.  

 

 

5.2 Conclusão 

De uma forma sintética, as conclusões que se retiram da análise financeira são: 

✓ Autonomia financeira – os valores apresentados colocam a empresa numa situação de 

extrema dependência com os credores. 

✓ Endividamento – grau de endividamento elevado, elevada dependência com os 

credores.  

✓ Estrutura do endividamento – a empresa tem aumentado as suas dívidas de curto prazo, 

inferior a um ano.  

✓ Solvabilidade – valores negativos que colocam a empresa numa posição de grande 

dependência com os credores. 

✓ Liquidez – os resultados negativos, à exceção de 2015, sugerem que a empresa apresenta 

dificuldades para solver as suas dívidas de curto prazo. 

✓ Rendibilidade – quer a rendibilidade líquida quer a rendibilidade operacional 

apresentam valores baixos, contudo, positivos. 

✓ Performance financeira – o volume de negócios tem sofrido algumas alterações, tendo 

aumentado 37% de 2015 para 2016, contudo, de 2016 para 2017 apenas cresceu a um 

ritmo de 0,5%.  

Os resultados operacionais da empresa no período em questão são positivos, contudo, 

existe uma quebra no resultado líquido, derivado das decorrentes operações financeiras 

(financiamento). 
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✓ Risco – a empresa apresenta um risco relativamente elevado a nível financeiro e a nível 

operacional.  

A análise em conjunto de todos os indicadores permite fazer um diagnóstico global à saúde 

financeira da empresa. Assim, é possível verificar que, a empresa apresenta sérias dificuldades 

financeiras: falta de liquidez, falta de solvabilidade, reduzida autonomia financeira e um 

endividamento elevado.  

A empresa não está equilibrada financeiramente, sendo possível que continue a enfrentar 

grandes dificuldades em solver os seus compromissos, quer a curto, quer a médio/ longo prazo.  

Caso optasse por este método de análise saberia a situação da empresa e poderia ter tomado 

medidas, bem como outro tipo de decisões. Assim, é pertinente questionar os gestores da 

empresa sobre os investimentos efetuados, a organização estrutural da empresa, a estratégia e 

os objetivos delineados. Esperando-se que a empresa trabalhe para manter os resultados 

positivos e se possível melhorá-los. 
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Conclusão 

Como referido anteriormente, o estágio teve como objetivo pôr em prática conhecimentos 

teóricos adquiridos ao longo do curso, mas também permitiu adquirir novos saberes e técnicas.  

Teve um papel importante para compreender melhor a elaboração, a constituição e a análise das 

demonstrações financeiras. Estas, evidenciam informação importante para as empresas e para 

os seus stakeholders. Tornando-se importante a sua análise para a tomada de decisões, de forma 

a detetar forças e fraquezas económicas e financeiras nas entidades.  

O objetivo principal era analisar a importância da análise económico-financeira nas micro e 

pequenas empresas, para tal, implicou a realização de entrevistas a 20 empresas situadas no 

município de Mirandela e por fim, elaborou-se uma análise económico-financeira a uma micro 

empresa, com vista a avaliar a situação atual e futura.  

Quanto aos resultados obtidos das entrevistas, verifica-se que: 

- Na maioria das empresas, o responsável pela gestão é o proprietário, contudo, o nível de 

escolaridade é baixo, revelando pouca formação quer na área de gestão, quer na área 

contabilística; 

- As entidades são maioritariamente micro, prevalecendo o contabilista externo, visto ser menos 

dispendioso para a empresa; 

- As decisões são tomadas tendo por base as demonstrações financeiras, no entanto, apenas são 

realizadas análises mensais às contas que influenciam resultados; 

- O contabilista tem um papel importante no apoio à gestão e à tomada de decisão, assim, o seu 

trabalho não passa apenas por processar salários e contabilidade, mas também por analisar a 

situação económica e financeira da empresa. 



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

 

52 

 

Relativamente aos resultados obtidos da análise económico-financeira, verificou-se que a 

empresa se encontra em grandes dificuldades financeiras, tendo falta de liquidez, falta de 

solvabilidade, reduzida autonomia e um elevado endividamento.  

Esta situação advém de uma má gestão, fruto da falta de organização, de uma estratégia mal 

elaborada e principalmente, de investimentos feitos em momentos menos bons. Se a empresa 

em questão recorresse à análise financeira poderia ter tomado outro tipo de decisões e tinha 

outro tipo de visão relativamente ao seu futuro.  

Cabe agora à empresa tomar medidas que invertam a situação, mas que ajudem também a 

melhorar os resultados.  

Com este estudo foi possível verificar que a análise financeira é importante, principalmente 

para detetar fraquezas, mas também para realizar possíveis correções. No entanto, ainda é pouco 

usual as PME, em especial as micro empresas, recorrerem a esta análise.  

A metodologia de investigação utilizada, estudo de caso, pode, de certa forma, limitar os 

resultados obtidos. Estes não poderão ser generalizados, pois, as conclusões foram baseadas 

numa pequena amostra, selecionada por conveniência.  

No futuro, este estudo poderá realizar-se no distrito de Bragança e ser comparado com outros 

estudos realizados em outros distritos do país. Poderá também realizar-se uma comparação 

entre as PME e as grandes empresas.  
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Lista de anexos 

Anexo 1 – Guião para entrevista 

Com este trabalho pretende-se entender a finalidade atribuída as demonstrações financeiras 

pelas PME, ou seja, se apenas são utilizadas para fins contabilísticos/ fiscais ou se é feito algum 

tipo de análise.  

Foram selecionadas 20 empresas do município de Mirandela para a realização desta entrevista, 

algumas foram feitas pessoalmente outras por contacto telefónico, e obedeceram ao seguinte 

guião: 

Grupo 1. Informações da empresa 

1. Dimensão da empresa?  

( ) Microempresa -menos de 10 trabalhadores efetivos  

( ) Pequena Empresa - menos de 50 trabalhadores efetivos 

 

2. A quem compete a gestão da empresa?  

( ) Proprietário/ empresário  

( ) Gestor  

 

3. Nível de escolaridade do empresário/ gestor?  

( ) Ensino básico  
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( ) Ensino secundário  

( ) Ensino superior  

( ) Outro (formação) 

4. Ano de início de atividade da empresa? 

5. A contabilidade é feita…  

( ) Internamente - na própria empresa 

( ) Externamente  

Grupo 2. Informações referentes à utilidade das demonstrações financeiras 

1. Quais são as demonstrações financeiras elaboradas para a sua empresa?  

2. Na sua opinião, quais as principais informações fornecidas pelas demonstrações 

financeiras? 

3. Qual a maior dificuldade dos utilizadores das demonstrações financeiras? 

4. Na sua empresa realiza-se alguma análise às demonstrações financeiras? De que tipo? 

Para que fim? 

5. As decisões são tomadas tendo por base as demonstrações financeiras? 

( ) Sim 

( ) Não 

6. Caso responda não, indique em que se fundamenta para tomar as decisões na sua 

empresa.  
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Anexo 2 – Balanço Fruta & Legumes, Lda 
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Anexo 3 – Demonstração de resultados Fruta & Legumes, Lda 

 



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

 

62 

 

 



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

63 

 

  



A importância da análise económico-financeira nas micro e pequenas empresas: estudo de caso 

no município de Mirandela 

 

64 

 

Anexo 4 – Rácios 

▪ Variação das rubricas do Balanço 

 

Taxa de crescimento = 
(𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
 

Taxa média de crescimento =(
𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
)

1
𝑛

− 1 

▪ Variação das vendas e prestação de serviços 

 

▪ Variação do Passivo 

 

 

 

 

2015 2016 2017

119 597,58 € 163 896,55 € 171 758,36 € 19,84%

-4 559,84 € 6 389,72 € 8 554,71 € 36,97%

124 157,42 € 157 506,83 € 163 203,65 € 14,65%

Taxa de 

crescimento 

Taxa média de 

crescimento

43,61%

287,61%

31,45%

Rubricas

Balanço

Ativo 

Capital Próprio

Passivo

Anos

2015 2016 2017 2015 2016 2017

406 736,30 € 557 535,41 € 560 089,82 € 37,08% 0,46%

Taxa de crescimento vendasRubricas Anos

Vendas e serviços prestados

Taxa de 

crescimento 

2015 2016 2017 2015 2016 2017

65 273,97 € 4 825,20 € 53% 3%

72 861,92 € 0,00 € 4 825,20 €

48 299,69 € 75 182,81 € 88 066,81 € 39% 48% 54% 82,33%

652,95 € 854,67 € 1 470,18 € 1% 1% 1%

51 014,75 € 41 766,45 € 32% 26%

30 454,60 € 27 075,01 € 19% 17%

2 342,86 € 2%

Peso das rubricas

Financiamentos obtidos

Passivo

AnosRubricas

Total Passivo não corrente

Passivo corrente

Fornecedores

Passivo não corrente

Financiamentos obtidos

Estado e outros entes públicos

Outras dívidas a pagar

Outros passivos financeiros




