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Utilizamos como fonte de dados, o livro “Estudo Analítico da Rentabilidade das 

Empresas”, de autoria do Doutor Professor Antônio Lopes de Sá, editado pela Apec em 

1971. Igualmente como teste, um balanço da internet. Estamos a analisar pelo método 

de análise externa ou de superficialidade, uma vez que ela é realizada fora da empresa e 

isso limita as nossas ações se tornando um estudo limitado. (SÁ, pg. 21) 

Quociente é o resultado de uma divisão, logo o quociente de liquidez financeira 

é o resultado da divisão do “que vai virar dinheiro e o próprio dinheiro contra o que 

devemos pagar a terceiros.” (SÁ, pg. 55). Para se chegar ao resultado dessa divisão se 

utiliza a fórmula do quociente de liquidez e que é: 

Disponibilidade + Créditos + Bens de Venda

Dívidas
 

É importante lembrar que essas informações devem ser de curto prazo. 

Extraindo os dados do Balanço patrimonial de 2017 temos: 

=1,30
740.362

962.503
 

Interpretando a fórmula do quociente de liquidez financeira e que indica o limite 

da disponibilidade responder-se-á à pergunta “de quanto dispõe a empresa para pagar?”. 

Neste nosso exemplo a empresa dispõe de 1,30 reais para pagar cada 1,00 real de 

dívida. Outra consideração quanto à liquidez não é tão somente o valor obtido pela 

divisão, pois o prazo é muito importante, logo, “tudo depende do prazo”. (SÁ, pg.58).  

Se há disponibilidades de 962.503 milhares de reais com prazos maiores para pagarmos 

os 740.362 milhares de reais haverá um desequilíbrio. 

O quociente obtido de 1,30 apontado que se pode pagar cada 1 real de dívida dá 

ar de conforto, todavia, se a dívida for exigível em 30 dias e os recebíveis se dará em 60 

dias não se terá condições, ou seja, “meios para liquidar” a dívida. 

É bom averiguarmos as notas explicativas do conjunto de elementos que fazem a 

liquidez, tal como segue nas próprias demonstrações:  

Impostos e contribuições a recuperar: Este ativo pelas regras atuais em contabilidade 

no Brasil pode se classificar como circulante, no entanto, trata-se de valores que não são 

transformados em dinheiro. Ou seja, por regras fiscais poderão ser deduzidos de 

impostos a pagar, todavia, não é adequado considerar como valor para se conseguir o 

quociente de liquidez. 

Outros créditos: Devemos ter cuidado ao analisar qualquer ativo. Nos ativos 

circulantes o cuidado é ter conhecimento suficiente de se transformar em dinheiro, ou 

seja, a sua liquidez. “Outro” é um termo cuja referência é indefinida; não se sabe 

designar, logo, torna-se improvável do ativo classificado como “outros créditos” se 



tornar dinheiro. De se conhecer a sua solvência. Nas notas explicativas não há maiores 

informações suficientes deste ativo. 

Ativos não correntes mantidos para venda: a nota explicativa expõe que não se trata 

de um ativo circulante e sim de “terreno e a edificação da unidade operacional de 

Guarulhos da Controladora”. Trata-se aqui de uma classificação errônea, ou seja, não é 

ativo circulante. Também não se trata de um imobilizado, pois não é útil, não se produz 

utilidade. Ou seja, ainda que seja auditado cabe a nós analistas o exame do balanço 

patrimonial. 

Instrumentos financeiros derivativos: a notas explicativa se refere à classificação 

deste ativo como “mudanças na taxa de câmbio, liquidadas em datas futuras”. É outro 

exemplo de que não se deve reconhecer como ativo que se transformará em dinheiro e 

que não se poderá utilizá-lo como meios de pagamentos das dívidas objeto do quociente 

de liquidez. 

Despesas antecipadas: como próprio nome se refere não é um bem que se possa se 

reverter em ativo e sim um gasto que a empresa terá. Pouco provável serem bens para 

venda, sendo mais adequado para consumo. Logo, o mais correto seria considerar esta 

mensuração como gastos ainda que não no mesmo exercício, logo não adequado 

considerá-lo como circulante, tampouco, considera-lo na obtenção do quociente de 

liquidez. 

 

Apesar das leis brasileiras, das regras contábeis brasileiras, seguindo o padrão 

anglo-saxão, aceitarem a classificação das contas acima evidenciadas como ativo 

circulante, cabe a nós analistas o cuidado ao analisar um balanço para não obtermos 

liquidez falaciosa. É necessário reclassificar contas improváveis de se obter liquidez 

para contas de compensação ou de pendências, observando o fato em que ainda se ter 

referências nas notas explicativas, elas, por si só, não produzem saldo, pois não 

possuem propriedades das contas contábeis. Fazendo reclassificação adequada teremos 

condições de se obter o quociente de liquidez válido. 

Eliminando as contas “impostos e contribuições a recuperar”; “Outros créditos”; 

“Ativos não correntes mantidos para venda”; “Instrumentos financeiros derivativos”; 

“Despesas Antecipadas”, obteremos o seguinte resultado do quociente de liquidez: 

=0,99
740.362

736.403
 

Notamos que a empresa não dispõe de recursos para pagar cada 1,00 real de 

dívida eliminando as contas de liquidez duvidosas ou mal classificadas. Ao menos na 

capacidade estática ou proporcional, os recursos são suficientes. Eis o quociente de 

liquidez financeira do capital.  


