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Resumo 

Os estudos de análise contábil tiveram como escopo oferecerem um diagnóstico 

sobre a situação do patrimônio, seja nos seus diversos graus de observação e 

movimentação. Um deles, principal, foi o financeiro. O objetivo desse breve artigo é 

traduzir algumas das principais doutrinas sobre finanças, e ao mesmo tempo, os 

pontos gerais da análise da solvência e liquidez dinâmica. É um trabalho 

doutrinário, com meios gerais referenciais, e uma pesquisa com fins metodológicos 

e de argumentação teórica. Utiliza-se técnicas de hermenêutica e análise teórica para 

observar bem este objeto de estudos. Justo e relevante é este tratamento, porque não 

há posicionamentos teóricos mais contundentes sobre o assunto revolucionário da 

análise patrimonial e de balanços. É uma das argumentações que escolhemos, no 

entanto, que pode ser aperfeiçoada pelos corifeus de cientistas contábeis que 

privilegiem esta temática. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Quando tornamo-nos alhures à história ciência, notamos que os estudos atuais de 

anatomia e de medicina, não divergem dos autores clássicos gregos, de Hipócrates, 

Herófilo e Erasistrato, quando olhamos para a doutrina do cálculo, não tiramos a sua base 

pitagórica e euclidiana, quando pegamos as operações aritméticas modernas, elas não 

destoam dos fundamentos sumerianos, mostrando que a ciência perfaz uma evolução 

(Sedgwick e Tyler, 1952), como dizia Genovessi (1977), dos autores antigos. 

O mesmo se deu na Contabilidade, no que tange à análise: toda ela foi embasada 

em movimentos de cálculo e de interpretação anatômica patrimonial, que teve como 

marco inicial os estudos do monge Ângelo Pietra (Sá, 1997), e o respaldo depois dos 
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cálculos americanos, com ampla interpretação doutrinária dos italianos. Estes pontos de 

visões que enfatizam o decorrer evolutivo da nossa gnose sem dúvida alguma.  

Destaca-se claramente que a doutrina da análise de balanços foi formada 

especialmente nos Estados Unidos. Um dos campos a serem privilegiados pela maioria 

dos autores americanos fora o de liquidez. Inclusive, haviam autores que consideravam 

um estado a ser investigado exclusivamente (Johnson, 1973). Destarte, é verdade dizer 

que todo o panorama de desenvolvimento dos primeiros cálculos de análise volviam-se 

ao aspecto financeiro, e tinham como escopo, medir adequadamente o nível de qualidade 

e quantidade da capacidade de pagamento. 

Decerto no início do século, os americanos tiveram a proeminência dos estudos 

financeiros, de tal maneira que desde 1905, já haviam normas ligadas ao panorama de 

análise de balanços, sob o ponto de vista financeiro (Myer, 1972), fora ainda as deduções 

importantes ligadas aos cálculos, e as interpretações, isso se deve a inúmeros professores 

e contadores técnicos, entre eles, Wall, Dunning, Gregory, Bliss, Foulke, entre muitos 

outros (Masi, 1945). 

Masi (1939) considerava a escola americana, como a dos consultores, dos 

analistas patrimoniais; aquela escola que praticava a doutrina patrimonialista, por meio 

da consultoria, da orientação, do estudo das peças informativas, e não uma corrente 

volvida somente ao processo de informações. 

Em verdade, haviam os informacionistas americanos, tal qual haviam os 

gerencialistas, e os analistas, a essência da escola americana não era formar-se em 

política ou criar princípios como se fossem produtos de votos, mas explicar as 

informações ou usar as informações para a decisão patrimonial, portanto, uma escola de 

técnica patrimonial, incluso, de hermenêutica, não como querem dizer os atuais autores 

como uma escola mecânica, ou meramente informativa (Hendriksen e Van Breda, 1999).  

A doutrina americana foi a incipiente nos cálculos financeiros; havia panoramas 

de observação da circulação patrimonial no Brasil por parte de autores como Francisco 

D`auria (1953, 1956), e Horácio Berlinck (1921), o qual pregavam a posição de mutação 

patrimonial e comportamento financeiro como uma das principais atividades do contador 

consultor.  

Este é um breve interim de todo o contexto da análise financeira e de liquidez que 

apareceu no século passado.  

O objetivo desse artigo breve é traduzir o panorama de evolução e análise 

financeira, especialmente da liquidez, até o cálculo e descoberta da liquidez dinâmica do 

capital.   

Os meios utilizados foram os referenciais bibliográficos e de analise teórica, 

usamos as ferramentas da hermenêutica para os fins de observação da metodologia, e 

ainda para a explicação da doutrina financeira. É um trabalho de teoria da Contabilidade, 

analise de balanços, e análise financeira, logo, perfaz a sua contribuição com base nas 

correntes nacionais, ou brasileiras (Vergara, 2000; Triviños, 2008). 

Justa e relevante é a sua observação, conquanto não temos trabalhos que fazem 

aprofundar este objeto, e igualmente é mister a observação dos panoramas financeiros, 

para um diagnóstico patrimonial e contábil.  

Faremos apenas um aparato geral, necessário é o aprofundamento de tal tema, 

esperamos que a plêiade de bacharéis ou contadores que nos dão o prazer da leitura 



possam aperfeiçoar os temas com mais facilidade, produzindo mais elucubrações ou 

outras óticas que não observamos neste singelo trabalho 

 

2 - AS PESQUISAS DE QUOCIENTE-PADRÃO 

 

Ao passo que a literatura de obras de análise de balanço nos Estados Unidos 

passavam a lume, tivemos uma tendência experimental com o fim de descobrir quais 

resultados seriam ideais no quociente de liquidez. 

Estamos falando das chamadas pesquisas de quociente-padrão.  

Nos Estados Unidos, esta foi uma das investigações que mais ponderou êxito no 

início do século XIX, pois, reunia os cálculos de análise de balanço.  

O foco desta reunião de cálculos era ligado à investigação financeira, 

principalmente, ou saber qual seria o ideal do resultado do quociente de liquidez. 

Esses cálculos vieram depois de algumas necessidades sugeridas pelas 

associações de banqueiros dos Estados Unidos, e também de entidades que centralizavam 

o controle dos bancos (Myer, 1972).  

Inicialmente, se pensou que o quociente ideal era de 2,5 para 1, o que depois foi 

considerado um dogma em matéria de conhecimento contábil. Obstante, o que mais 

vingou foi o 2 para 1, por questões prudenciais2.  

Outros reuniam os cálculos em programação estatística, aliás a maioria dos autores 

faziam isto. Uma dessas pesquisas era a de Bliss, muito bem traduzida pelo Dr. Vincenzo 

Masi:  

Tabela 1: Pesquisa de Bliss. 

Empreendimentos Número de Aziendas 

Observadas 

Quociente de Liquidez 

Automobilística (Fábricas)  

Automobilística (Acessórios)  

Conservação de Carnes  

Fábricas de Papel  

Químicas  

Comércio (em geral)  

Couros e Peles  

Algodão  

5 

6 

4 

2 

4 

3 

2 

4 

2,67 

2,62 

2,- 

3,08 

2,12 

2,67 

7,49 

2,90 

Total de empresas     30 Média dos quocientes 3,19. 

Resultados maiores que 2,00 

Fonte: Masi (1945: 397), Adaptado. 

Veja que não há resultados abaixo de 2,00, isto é, uma capacidade de 200% ou o 

dobro da quantidade de dívidas, ao contrário, os resultados todos eram superiores a duas 

unidades, gerando os padrões e o dogma do “two for one”.  
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Havia até empresas com quocientes acima de 7,00, todavia, não se pensava quais 

condições qualitativas e fenomênicas, seriam imprescindíveis para tal resultado, e ainda 

para tal condição.  

Outra posição era de empresas de consultoria que queriam tecer quocientes ideais 

para a análise de balanço, de certa maneira para determinar a seus clientes compromissos 

seguros e certos em matéria de comportamento e gestão.  

Tabela 2: Quocientes-padrões da “Dun and Bradstret” 

Ramo de Negócio Nº de 

Empresas 

Resultados dos Quocientes 

(Medianas) 

Peças e Acessórios para aviões 

Carnes e gêneros 

Tecidos 

Construção 

Mercearias e açougues 

Madeiras e Materiais de Construção  

42 

69 

161 

109 

62 

156 

2,14 

2,34 

2,62 

2,90 

2,28 

3,48 

Total de empresas  599 Média das Medianas: 2,63 

Fonte: Johnson (1973: 83) Adaptado. 

Vemos claramente que a média seria de 2,63 por tal razão o 2,5 para um, e não 

havia resultados abaixo de 2,00 traduzindo o dois para um incrivelmente. 

Com esta experiência poder-se-ia até dizer de maneira razoável que o resultado 

ideal seria 2,63 para todo e qualquer ramo investigado.  

A questão modal e estatística, longínqua de uma posição qualitativa e 

comportamental dos fenômenos patrimoniais que traduziu fortemente estas 

compreensões, fazendo com que se houvesse igualmente os erros derivados em doutrina 

e prática da análise de balanços.  

Dessa versão vieram duas coisas importantes: 1) Padrões de resultado de análise 

financeira e de liquidez; 2) uma doutrina geral de cálculos de análise. A primeira 

colocação gerou o que chamamos de dois para um, e a segunda uma série de cálculos que 

consideramos como os ideais em matéria de análise contábil, ou pesquisa experimental. 

Isto que iremos aprofundar a seguir. Claro que houve mais colaborações, todavia, nos 

restringimos nestas. 

Vemos claramente que esta ideia hoje esquecida, de reunião dos cálculos e dos 

comportamentos das empresas, traduziu fortemente o que era indescritível naquela época: 

a tentativa de prover de comportamentos ideais. Lamentavelmente, por motivos incríveis 

e nefastos, tal prática hoje esquecida, faz afastar a Contabilidade do seu objetivo primaz, 

que são o modelos de comportamento patrimonial com a visão das tendências dos 

fenômenos patrimoniais, tão urgentes mas tão rechaçados nos seios atuais das academias 

formais.  

 

3 - O PADRÃO DE CÁLCULOS E ANÁLISE DE BALANÇOS 

(FINANCEIRA)  

 

Os cálculos reunidos nas obras dos norte-americanos eram diversos, todavia, 

poderiam por nós serem reunidos em doze fórmulas ou duas partes, seriam elas: 

a) Quocientes de liquidez e estrutura  



b) Quocientes de giro ou produtividade  

 

Depois que se atentou mais para os quocientes de lucratividade e rentabilidade, 

mas as métricas naturalmente financeiras seriam estas. 

Inicialmente, teríamos os quocientes de liquidez e estrutura, que poderíamos 

traduzir alguns:  

Tabela 3: Quocientes financeiro-estruturais. 

1 Quociente de Imobilização do capital próprio 

Imobilizado 

Capital Próprio 

2 Aplicação circulatória do Capital Próprio 

Ativo Circulante 

Capital Próprio 

3 Aplicação a longo prazo do Capital Próprio 

Realizável a longo prazo 

Capital Próprio 

4 Participação da origem de recursos 

Capital de Terceiros 

Capital Próprio 

5 Liquidez Comum 

Ativo Circulante 

Passivo Circulante 

6 Liquidez Geral 

Ativo Circulante + Realizável a Longo prazo 

Passivo Circulante + Exigível a Longo prazo 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Estes seis cálculos eram os fundamentais para uma análise financeira em prol da 

estrutura patrimonial, que fosse coerente e suficiente para o diagnóstico da liquidez.  

Primeiramente temos a imobilização do capital, que revela o nível de paralisação 

financeira, que quanto maior, pior a situação, indicando uma possibilidade de mais retraso 

financeiro e de liquidez, isto é, um desavanço geral e mesmo uma tendência de 

imobilização financeira que prejudica a circulação (Silva, 2007a). Logo, maior, muito 

pior. 

O segundo quanto que haveria de aplicação circulatória dos capitais próprios, 

maior seria indicativo de mais liquidez, e logo, que os lucros estavam investidos em 

capital circulante (Silva, 2007). Portanto, maior, melhor para a condição financeira.  

O terceiro a aplicação longa de capitais, revelando quando que haveria de 

capitais longos investidos pelo capital próprios, por mais que os realizáveis sejam 

elementos financeiros; quando maior, pior é a circulação, e maior é o retrocesso 

econômico e o retraso dos capitais a longo prazo, o que indica problemas maiores e pior 



situação financeira. Portanto, é relativo, mas o seu grau deve ser menor que o de aplicação 

curta.  

O de participação da origem de recursos indica o grau de endividamento, 

quanto maior ele for, pior para a situação financeira da empresa, isto é, que há mais 

capitais de terceiros que próprio, fazendo sair ou consumir os capitais próprios do 

empreendimento. Maior, pior. Revela fortemente um volume de evasão dos capitais 

próprios do empreendimento.   

A liquidez comum é o quociente mais comum e tradicional, revela a liquidez 

propriamente dita, todavia estática, ou seja, indica que quanto maior a situação, mais 

capitais se tem para pagar, é importante que seja maior a unidade.  

O último tratado, é a liquidez geral, indicativo de avaliação da quantidade de 

capacidade financeira geral do empreendimento, com curtos e longos capitais, quanto 

maior o resultado, melhor para o empreendimento, revelando então que há uma 

capacidade de pagar no longo prazo, e uma absorção dos compromissos gerais.  

Claro que alguns autores tratavam dos quocientes estruturais separadamente, 

inclusive, observando estes como parte particular da análise, por sua vez, autores como 

Masi (1939), já apontavam eles de maneira ligada à parte financeira, os chamados 

cálculos financeiros-estruturais, ou vice-versa. Mas aqui resolvemos juntar também tais 

visões.  

Por fim, apareceriam os quocientes de giro ou produtividade (como 

expressavam alguns autores), quocientes estes fundamentais para um estudo honesto e 

claro da condição da atividade e movimentação do fluxo de dinheiro, seja em entradas, 

seja em saídas: 

Tabela 4: Quocientes de giro ou produtividade. 

 

1 

Giro dos meios de pagamento realizáveis 

Vendas 

Estoques + Créditos 

2 Giro dos créditos 

Vendas Líquidas 

Créditos a Receber 

 

3 

Giro dos Estoques 

Custo das Mercadorias Vendidas (Custo Principal) 

Estoques 

4 Giro do Ativo total 

Vendas Totais 

Ativo Total 

5 Giro das Dívidas 

Despesas Operacionais 

Passivo Circulante 

6 Giro dos Fornecedores 

Compras realizadas 

Fornecedores 



Fonte: Elaboração própria. 

O primeiro revela o giro dos realizáveis a curto prazo, indicando em quantas 

vezes eles se transformam em dinheiro; quanto maior, melhor para a circulação 

financeira.  

O giro dos créditos permite avaliar qual é a velocidade do recebimento, ou o nível 

de atrasos. Quanto maior, melhor a condição dos recebíveis e mais entradas financeiras 

existem.  

O giro dos estoques indica o nível de rotatividade dos bens de venda, ou seja, 

quantas vezes eles circulam ou se transformam em dinheiro, ou qual é o grau das vendas 

gerais do empreendimento. Maior, obviamente, melhor para o empreendimento.  

Aparece o giro da atividade total, ou do ativo total que mostra se todos os bens 

aplicados promovem vendas, ou se transformam em dinheiro, seria bom, que fosse maior, 

ou mais alto possível, em certas indústrias os resultados são abaixo da unidade, mas, 

maior, melhor.  

O giro das dívidas pode ser obtido de certo modo avaliando o grau de rotatividade 

dos débitos gerais, quanto maior, pior, pois, indica que há mais rotação do endividamento, 

e mais exigência de saída dos numerários para o pagamento das despesas operacionais.  

Por fim, aparece o giro dos fornecedores, quanto maior mais exigência de 

dinheiro, então maior é o grau de saída dos numerários, mostrando realmente qual é a 

velocidade desta dívida, ou das dívidas comerciais. Maior, pior para a empresa.  

Estes quocientes em comparação, dariam um entendimento da circulação, ou 

mesmo do grau de liquidez que uma empresa possuía, todavia, em níveis de 

produtividade, embora, eram cálculos feitos em separado, exigindo necessariamente, que 

se fizesse um diagnóstico do todo. 

Mesmo assim a teoria desenvolvida nas experiências estatísticas atestavam o “dois 

para um” como medida de diagnóstico e verificação.  

Essas fórmulas que geraram o que entenderíamos como quocientes e cálculos 

financeiros ou de liquidez, fazendo com que tivéssemos um desempenho e um 

diagnóstico geral da condição da capacidade de pagamento. 

Por cerca de mais de cem anos estes cálculos permaneceram intactos, o problema 

maior não era esta estrutura, mas principalmente, a condição dos resultados dos 

quocientes, como o dois para um, que seria o dogma mais aceito em matéria de 

experimentação e análise financeira.  

 

4 - OS PROBLEMAS DA LIQUIDEZ ESTÁTICA 

 

Após as abduções dos diagnósticos gerais que observamos, reunidos pela doutrina 

e literatura da análise de balanços, surgiriam os problemas dos quocientes-padrões, e 

dos quocientes ideais, ou melhor dizendo: qual seria o melhor resultado da liquidez.  

A liquidez estática jamais poderia ser crida por si mesma, ela era uma condição 

de quantidades, ou seja, o valor do ativo circulante para o valor do passivo circulante, e 

com isso a relação dos dois. 



A doutrina americana estava repleta desses mesmos exemplos, os autores então 

das décadas posteriores à crença do “two for one” era misteres em dizer isso: 

“Nós definimos liquidez como a capacidade de satisfazer as exigências de 

caixa... Há uma ampla aceitação de um índice corrente, de dois para um como 

o padrão ou norma para liquidez adequada. Devemos encarar este padrão com 

um pouco de ceticismo. A liquidez apropriada de uma firma varia muito...” 

(Cherry, 1975, p. 387) (Grifo nosso). 

 

Esta mesma opinião com argumentações diferentes encontramos em Paton (1943), 

e Johnston (1973), fora os autores italianos como Gianessi (1943) e Ceccherelli (1950) 

que eram fortes críticos e na época- como até hoje – eram os campeões em doutrina 

científica de Contabilidade.   

Críticas existiam, mas teorias que pudesse revolucionar os cálculos ou a visão 

teórica ainda não.  

Sabemos que as posições de Cherry, quanto a de Johnston, vieram depois do 

advento da liquidez dinâmica, mas seriam elas suficientes para traduzir e muito bem as 

conquistas brasileiras, porque a teoria da liquidez dinâmica é provinda do Brasil, e do 

berço sul-americano, coisa que seria difícil de ser aceita pela maioria dos autores norte-

americano, ou  melhor dizendo, a questão de origens de conceitos, técnicas e análise, é 

difícil de ser admitida por americanos, ainda quando não vieram do seu país, sendo assim, 

todos são criadores de conceitos que não fizeram, e todos são autores de temas que não 

encetaram, funciona mais ou menos assim.  

Mas os resultados teriam mais ou menos uma forma específica de interpretação. 

Se o resultado fosse superior à unidade, teríamos então, em tese, uma situação benéfica 

para o patrimônio, se fosse abaixo da unidade, não.  

A questão maior girava em torno de quanto, ou seja, quanto que seria o resultado 

ideal, ou como mensurar adequadamente a liquidez.  

Com isso passaram a guiar os resultados em torno da métrica modal mais 

encontrada, o chamado “dois para um”, isto é, para cada um real de dívida ter-se-ia cerca 

de dois para o pagamento. 

O resultado não fora menor que os problemas da limitação desse cálculo, entre 

estes: 

a) A situação dos giros dos estoques  

b) A situação dos giros dos créditos 

c) A condição dos giros das dívidas   

d) O estado do fluxo de caixa  

e) A posição dos preços e custos  

f) O nível de despesa  

g) O posicionamento dos acréscimos, ingressos, e lucros 

h) Os prazos e o movimento circulatório 

i) A condição do mercado e do produto 

j) A disposição da participação   

 

Portanto, as condições giravam até para o sistema de resultados, todavia, se 

centralizavam mais na eficiência e no patamar dos giros, e das condições circulatórias, de 



tal maneira que iriam gerar mais dúvidas em considerar a eficácia financeira somente 

restrita no dois para um.  

O problema direto da liquidez estava nos elementos da fórmula que não retratava 

a condição de comportamento, portanto, seria resolvido diretamente pela condição da 

produtividade dos componentes de tal sistema, e da sua condição para fazer frente à 

transformação e cinemática do fluxo de caixa.  

 

5 - CONQUISTAS BRASILEIRAS E CÁLCULO DA LIQUIDEZ DINAMICA 

 

O Brasil, no interim supra, pega a vanguarda dessa teoria, e explicita a 

problemática da liquidez estática, quando começa a se criticar tais pontos (Silva, 2005, 

2006). 

Essa situação encentra-se com as experiência de Lopes de Sá em seu escritório de 

consultoria e Contabilidade. 

Lá ele reuniu os principais resultados das empresas, de tal maneira a descrer que 

realmente “o dois para um” fosse um resultado suficiente. 

Estudando centenas de empresas ele passava no final da década de 50 a tecer as 

médias do quociente de liquidez:  

Tabela 5: Quocientes de liquidez de Lopes de Sá. 

Empresas Resultados 

Químicas  

Cigarros 

Roupas Feitas  

Sedas e Acetatos  

Drogas (Remédios) 

Material Elétrico 

Moveis de Madeira 

2,81 

3,69 

2,99 

2,01 

2,87 

3,12 

3,51 

Fonte: Sá(1962: 92), adaptado. 

 

Os resultados dos quocientes não foram inferiores a dois, mas ele não considerava 

o “dois para um” um produto matemático suficiente. Sempre olhava este resultado com 

extrema cautela. 

Na sua teoria do equilíbrio, publicada na época sob o nome de “Teoria do Capital 

das Empresas” (Sá, 1965), ele já defendia que o valor para se real deveria ser deduzido 

de uma condição de tempo, ou seja, ser considerado como circulação verdadeira, aquela 

que o valor se movimentasse no tempo. 

Então, o valor real não era necessariamente o da quantidade, mas da sua 

temporalidade, que poderia ser conseguido da seguinte maneira: 

VALOR REAL DINÂMICO 

VALOR 



TEMPO 

 

Pareceria ser óbvio, todavia, na época, era uma novidade total esta disposição, 

porque todos estavam muito centrados na visão do cálculo estático. 

O raciocínio era simples: 

a) O valor estático não era competente para medir o desempenho da 

liquidez; 

b) Era mister que este valor fosse considerado pelo tempo, na sua 

velocidade; 

c) Uma liquidez real só poderia ser obtida pelo valor temporal, ou valor 

real de movimentação.  

 

O resultado não foi outro este cálculo de liquidez dinâmica (Sá, 1981): 

Figura 1: Cálculo de Liquidez Dinâmica. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Suponhamos uma empresa com os seguintes dados, de um ano seguido do outro: 

 DISPONIBILIDADES: 50.000,00 / 40.000,00 

 CRÉDITOS A RECEBER: 120.000,00 / 110.000,00 

 ESTOQUES: 80.000,00 / 130.000,00 

 FORNECEDORES: 100.000,00 / 150.000,00 

 OUTRAS CONTAS A PAGAR: 200.000,00 / 230.000,00 

 

Calculemos a sua liquidez estática nos dois anos: 

ATIVO CIRCULANTE 

PASSIVO CIRCULANTE 

 

                       Ano 1  

50.000,00 + 120.000,00 + 80.000,00  = $ 0,83   Para cada $ 1,00 de dívida existe  

      100.000,00 + 200.000,00                               para pagar $ 0,83. 

 



                    Ano 2 

40.000,00 + 110.000,00 + 130.000,00 = $ 0,74   Para cada $ 1,00 de dívida existe 

     150.000,00 + 230.000,00                                para pagar $ 0,74.  

 

Vemos que não há liquidez suficiente na empresa, não existem meios para se pagar 

nem igualmente os valores, porque de $ 0,83 caiu para $ 0,74 mostrando que não há nem 

a unidade para se compor a solvibilidade.  

Numa análise tradicional os cálculos de giro seria utilizados em separado, mas na 

teoria revolucionária da liquidez dinâmica, utilizaríamos tudo conjuntamente, logo, 

pegamos os cálculos de giro:  

 GIRO DOS NUMERÁRIOS:  7 dias / 10 dias 

 GIRO DOS CRÉDITOS: 30 dias  / 25 dias 

 GIRO DOS ESTOQUES: 15 dias / 10 dias  

 GIRO DOS FORNECEDORES: 90 dias / 100 dias 

 GIRO DAS CONTAS A PAGAR: 200 dias / 190 dias  

 

Vamos aplicar o cálculo da liquidez dinâmica agora: 

  

Cálculo de Liquidez dinâmica 

    Dinheiro             +           Estoques                +          Créditos 

Prazo médio de giro        Prazo médio de giro           Prazo médio de giro 

    Do Dinheiro                   Dos Estoques                   Dos Créditos  

Dívidas 

   Prazo médio de Giro 

          Das Dívidas 

 

 

Ano 1 

50.000,00   + 120.000,00 + 80.000,00                 

      7                      30             15                  7.142,86 + 4.000,00 + 5.333,33  = 7,80 

      100.000,00 + 200.000,00                             1.111,11  +  1.000,00 

            90                 200    

    

Para cada $ 1,00 de dívidas reais e dinâmicas, existe cerca de $ 7,80 para se 

pagar dinamicamente e realmente. 

 

 



                    Ano 2 

40.000,00 + 110.000,00 + 130.000,00  

      10                 25                  10               4.000,00 + 4.400,00 + 13.000,00 = 7,90 

     150.000,00 + 230.000,00                             1.500,00  + 1.210,53 

         100                190 

 

Para cada $ 1,00 de dívidas reais e dinâmicas, existe cerca de $ 7,90 para se 

pagar dinamicamente e realmente. 

 

Enquanto a liquidez comum caiu, a liquidez dinâmica aumentou, sem contar que 

o resultado dela é muito alto, vejamos: 

                                   Ano 1    Ano 2  

Liquidez comum:    $ 0,83   $ 0,74 

Liquidez dinâmica: $ 7,80   $ 7,90 

 

A liquidez real está em quase oito vezes do que se exige a dívida, mostrando que 

seu resultado é superior ao mero quantitativo. 

Daqui extraímos diversas concepções, uma delas é que a mera condição estática 

não serve para nada, o que funciona mesmo a nível patrimonial é a rotação ou o 

movimento.  

Portanto, o verdadeiro valor do patrimônio é o que gira, no caso da liquidez não é 

o resultado estático ou apenas a quantidade, todavia, a sua condição de velocidade, de 

transformação e exigência de dinheiro que gera o produto da capacidade de pagamento.  

Outro seu contemporâneo que era o prof. Américo Matheus Florentino 

(1990,1976) seguiu passos parecidos criando um cálculo que consideramos de aceleração, 

com um raciocínio muito símile: 

a) Os tempos dos giros geram uma aceleração;  

b) Esta condição produz um coeficiente; 

c) Se o coeficiente se calcula ele corrige a liquidez estática, dando um 

resultado real. 

 

Os exemplos poderia ser traduzidos da seguinte maneira, com um cálculo 

diferente: 

Liquidez Dinâmica por aceleração financeira  

    Liquidez estática                   x                 coeficiente dinâmico  

 

ATIVO CIRCULANTE          X             PRAZO DAS DÍVIDAS  

PASSIVO CIRCULANTE              PRAZO DOS ATIVOS CIRCULANTES 

 



Vamos aplicar no mesmo caso, com resultados mais prontos:  

0,83       x           90 + 200              0,83 x 5,58    = $ 4,63 

                        7 + 15 + 30 

A liquidez real, dinâmica, encontrada pelo coeficiente de aceleração é de $ 

4,63. 

 

0,74      x           100 + 190       0,74  x 6,44   =  $ 4,77 

                       10 + 25 + 10 

A liquidez real, dinâmica, encontrada pelo coeficiente de aceleração é de $ 

4,77. 

 

Não tem nem comparação dos resultados vejamos:  

                                  Ano 1    Ano 2 

Liquidez estática:       0,83      0,74 

Liquidez dinâmica:    4,63       4,77 

 

O resultado revela que há uma liquidez dinâmica real, ou seja, a estática não 

condiz com a realidade do movimento financeiro.  

A liquidez dinâmica pelos coeficientes deu mais baixa que pela dedução dos 

valores, indicando com isso uma superioridade do movimento para com relação ao valor 

estático. 

Pelo fato dos cálculos serem diferentes os resultados são diferentes, mas ambos 

indicam claramente que a situação estática é inferior à dinâmica, e que esta está muito 

mais que superior, e ainda suficiente, fazendo sobrar condições gerais de movimentação 

financeira, portanto, é uma situação mais que excelente. 

Esses foram os cálculos revolucionários da liquidez dinâmica, sejam eles em ótica 

lopesista por quociente, seja em ótica florentiniana por aceleração, mudando totalmente 

o cálculo, a análise, o diagnóstico, e a teoria da liquidez geral mundial.  

Logo, o modus operandi de visão financeira a nível mundial foi modificada de 

modo importante, e radicalmente, por estes dois autores nacionais.  

 

6 - A QUESTÃO DA LIQUIDEZ DINÂMICA: TEORIA E ANÁLISE 

 

A liquidez dinâmica, então, se afigurou com a resolução para o diagnóstico 

financeiro, considerando condições verdadeiras ou reais, ligadas à dinâmica dos 

elementos, ou mesmo ao grau de circulação.  

Não era suficiente medir naturalmente a estática da liquidez, mas visualizar a sua 

movimentação. 

De algum modo, a visão da liquidez dinâmica se embasa em tal lógica: 



VCn = V1 + V2 +  V3... VN  (ΣVCn) 

( ∑ 𝑽𝑪𝒏

𝒏 → ∞

𝒙=𝟏

)   → (𝑴𝒑, 𝑵𝒑)𝑹𝒔 (
𝑴𝒑

𝑵𝑷
 𝑳𝒆(𝑹𝒔))   𝑳𝒅

𝑴𝒑𝑽𝑪𝒏

𝑵𝒑𝑽𝑪𝒏
 ≡ 𝑳𝑹 

 

Portanto, o valor cinemático (VCn), consiste numa igualdade entre a soma dos 

valores diversos (V1 + V2 + V3), até um determinado número, gerando a soma de 

valores cinemáticos(ΣVCn).  

Esta soma então em um dado número, consiste numa resultante (Rs)  de meios e 

necessidades patrimoniais (Mp, Np), isso vai gerar a liquidez estática (Le), o que 

considerando os meios em valores cinemáticos (MpVCn), com as necessidades em 

valores cinemáticos (NpVCn) equivale a uma liquidez real, por ser ela a liquidez dinâmica 

(Ld). 

Portanto, são os valores de movimentação financeira em velocidade que gerarão 

o que consideramos como liquidez real, ou dinâmica.  

Se a circulação consiste na verdadeira velocidade do valor, então temos na 

liquidez o verdadeiro desempenho da sua capacidade de pagar e não meramente 

elementos estáticos. 

Isso é fácil de ser visto quando temos numa estrutura de liquidez estática, as 

seguintes condições: 

 Estoques que não vendem 

 Estoques velhos 

 Estoques ultrapassados 

 Alcaides 

 Cobranças altas 

 Cobranças atrasadas 

 Créditos que não recebem 

 Dinheiro parado 

 Excesso de capital  

 

Tudo isso pode ser resumido na análise da liquidez dinâmica, ou melhor dizendo, 

pode ser considerado, pelo ser colocado e deduzido de tal sorte que mensuremos qual é o 

valor real do desenvolvimento da liquidez.   

Os cálculos foram definidos no Brasil em doutrina produzidas pelos eméritos 

professores Lopes de Sá e Matheus Florentino oferecendo o resultado como segue: 

Liquidez Dinâmica     Ano 1     Ano 2 

       Por quociente:     $ 7,80     $ 7,90 

      Por aceleração:     $ 4,63     $ 4,77 

 

Os cálculos são diferentes, tal qual os resultados, por uma questão de critério 

utilizado, mas, são, pois, fundamentais para o estudo da liquidez e bastante importantes 

para uma determinação da qualidade do movimento financeiro.  



Portanto, por todas estas condições, a liquidez dinâmica soluciona o valor real da 

liquidez, considerando que ela observa o valor que se transforma em dinheiro no tempo, 

e ao mesmo tempo, qual é a condição do potencial financeiro da empresa.  

Não podemos dizer o contrário, houve revolução não apenas do cálculo, mas da 

doutrina da liquidez dinâmica, deixando ela de mera estática ou mera técnica de valores 

atuais, para uma observação de valores reais, dispostos à movimentação, sendo a 

verdadeira capacidade de pagamento da empresa, com premissas de revolução e 

colaboração por partes dos teóricos e analistas brasileiros, a de Lopes de Sá e Matheus 

Florentino.  

 

7 - CONCLUSÃO 

 

Concluímos inicialmente, que malogrado os cálculos da liquidez estática, os 

dogmas e padrões vindo desta análise básica, foram todos incompetentes para deduzir um 

valor adequado para a condição tanto de análise, quanto de diagnóstico da real capacidade 

financeira, aparecendo a liquidez dinâmica para conseguir resolver esta quizila. 

A liquidez dinâmica nada mais é que a capacidade real e cinemática de pagamento, 

portanto, aquela que condiz com a essência sobre a forma, ultrapassando a mera 

observação nominal e de quantidades, para chegar em valores cinemáticos e de giro, 

portanto, esta conquista metodológica, dos cálculos de Matheus Florentino e Lopes de 

Sá, fazem parte da revolução da teoria geral da análise financeira.  

Consideramos que é mister aos consultores os cálculos gerais de liquidez estática 

aperfeiçoados pela dinâmica para podemos melhorar o diagnóstico e os relatórios 

gerenciais e financeiros, fora destas condições, apenas averiguamos os cálculos 

tradicionais sem a visão evoluída dos cálculos superiores, não chegando à qualidade de 

uma conclusão adequada, ou ao nível de um diagnóstico contundente, que é exigido pela 

altura da Ciência Contábil atual, e pelo grau das descobertas científicas de nossa 

disciplina com aportes brasileiros.    
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