
A UTILIDADE DOS RÁCIOS NAS 
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS

Os rácios económico-financeiros constituem uma das técnicas 
mais utilizadas na análise de informações financeiras, dado que 
permitem, de uma forma simples e rápida, fornecer informações-
chave sobre dados, empresas ou sectores em análise. No pre-
sente estudo, pretendemos aferir da sua utilização por parte das 
Instituições Bancárias e determinar a importância que lhes é 
atribuída na tomada de decisão aquando da concessão de crédito 
bancário e avaliação de risco.1
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DESAFIOS QUE SE COLOCAM 

AO SISTEMA BANCÁRIO 

PORTUGUÊS

O Sistema Bancário Português tem, 
em comparação com a generalidade 
dos países europeus, níveis de moder-
nização e eficiência bastante superio-
res aos da maioria dos outros sectores 
da economia portuguesa.

Os principais desafios que a banca 
portuguesa actualmente defronta, 
estão relacionados sobretudo com a 
situação actual da economia portu-
guesa e com as perspectivas para o 
futuro próximo. A situação actual e as 
perspectivas futuras criam dificuldades 
de vulto à expansão dos depósitos 
e outros recursos, à colocação de 
produtos de poupança a médio e longo 
prazo, ao crescimento do crédito, à 
angariação de comissões e à manuten-
ção dos créditos duvidosos dentro de 
baixos limites. Com condições tão des-
favoráveis, há riscos de a concorrência 
interbancária se tornar de tal forma 
agressiva que conduza os resultado-
das instituições de crédito para níveis 
insatisfatórios.

O elevado endividamento dos agen-

tes económicos nacionais (sobretudo 
particulares e empresas) reflecte-se 
em passivos muito substanciais da 
banca portuguesa perante o estrangei-
ro. Estes passivos cresceram a ritmo 
acelerado até 2004. Os limites a que 
a banca está sujeita podem vir a ser 
atingidos a breve prazo, principalmen-
te se a economia não crescer satisfa-
toriamente. Se esses limites passarem 
a condicionar significativamente a 
actividade bancária, surgirão proble-
mas sérios não só para os bancos, 
mas também para os seus devedores e 
para a economia em geral.

O aumento da concorrência tem le-
vado o sistema bancário a promover o 
crédito ao consumo, com prejuízo dos 
objectivos de promoção da poupança 
nacional e de contenção dos riscos de 
excessivo endividamento externo. Para 
fazer face aos desafios do futuro, as 
instituições bancárias têm de conti-
nuar a investir em novas tecnologias, 
especialmente nos instrumentos de 
gestão informática e na melhoria da 
qualidade dos seus recursos huma-
nos. Contudo, estes desafios não são 
facilmente compatíveis com objectivos 
de redução de custos, extremamente 

necessários devidos à elevada pressão 
concorrencial.

O principal desafio do negócio ban-
cário prende-se com a apresentação, 
continuada e de forma sustentada, 
de crescimento dos resultados, maior 
rendibilidade do capital e melhor ges-
tão do risco, num cenário de margens 
decrescentes, maior desintermedia-
ção financeira, crescente sofisticação 
dos clientes, maior especialização da 
oferta e maior rigor regulamentar pela 
aplicação das novas normas interna-
cionais da contabilidade.

O DESENVOLVIMENTO DO 

MÉTODO DOS RÁCIOS 

Segundo Horrigan (1968), os pri-
meiros registos acerca da análise das 
propriedades dos rácios remontam 
ao ano 300 a.C. Contudo, a utilização 
dos rácios como ferramenta de análise 
de demonstrações financeiras é uma 
técnica bem mais recente. Durante a 
I Guerra Mundial foi concebida uma 
diversidade de rácios, que se tornou 
imprescindível na análise de demons-
trações financeiras, uma vez que os 
eventos desta guerra providenciaram 



o arranque para um estudo que se tor-
nou o “catalisador” do desenvolvimen-
to da análise dos rácios financeiros. 
A década de vinte foi um período de 
grande entusiasmo no uso dos rácios, 
tornando-se estes numa ferramenta 
imprescindível da análise financeira. 
Contudo, foi apenas na década de 
trinta que houve a preocupação de 
determinar qual o grupo de rácios mais 
eficaz, tendo sido aprofundado a sua 
classificação, bem como a sua eficiên-
cia na aplicação em diversos modelos, 
tais como os modelos de previsão 
de falências. Na década de quarenta, 
surgiram as primeiras preocupações 
quanto às técnicas estatísticas a apli-
car, nomeadamente na utilização de 
dados que poderiam ser usados para 
a formulação de hipóteses. Os rácios 
serviram então para filtrar análises 
subjectivas, através da padronização 
da sua análise, a fim de evitar que as 
decisões ficassem dependentes de 
critérios individuais do analista. Mas 
foi, principalmente, a partir da década 
de sessenta que surgiram os primei-
ros modelos assentes em rácios, tais 
como, os Sistemas de Scoring ou de 
Pontuação e os Sistemas de Rating 
ou Notação de Crédito, modelos que 
ainda são utilizados actualmente com 
alguma regularidade.

Segundo Neves (1996), Beaver 
(1966) foi um dos pioneiros na investi-
gação da insolvência através de rácios 
financeiros, concebendo, de forma 
descritiva e numa óptica financeira, 
um modelo que se baseava na visão 
da empresa como um reservatório 
de activos líquidos com entradas e 
saídas de dinheiro, servindo este 
como segurança contra variações dos 
fluxos. A solvência da empresa era 
assim definida como a probabilidade 
de o reservatório se esgotar, ficando a 
empresa sujeita ao incumprimento das 
suas obrigações financeiras exigíveis a 
curto prazo.

Também o trabalho pioneiro de Alt-
man (1968) nos EUA, aplicou a análise 
discriminante em estudos de risco de 
falência e de crédito, com base numa 

amostra de 66 empresas industriais de 
um mesmo sector e com um volume 
de activos semelhantes, das quais 
50% entraram em falência entre 1946 
e 1965, e através da análise dos 22 
rácios mais divulgados na literatura 
financeira (e que simultaneamente se 
mostraram potencialmente relevantes 
para o estudo), classificados em cinco 
categorias de liquidez, rendibilidade, 
endividamento, solvência e funciona-
mento. Através do modelo Z-Score, 
Altman classificou as empresas em 
diferentes grupos de risco.

Depallens (1974) concebeu um 
sistema de pontuação teórico onde 
cada empresa era caracterizada por 
cinco rácios, nomeadamente o rácio 
de liquidez reduzida, solvabilidade, 
cobertura do imobilizado, rotação 
das existências e rotação de crédito a 
clientes. Este sistema apura um índice 
normalizado para os rácios (através da 
divisão do rácio da empresa pelo rácio 
considerado normal para a indústria 
ou sector) e atribui ponderações a 
cada rácio, segundo a sua respectiva 
importância. O somatório dos valores 
ponderados determina se a empresa 
está em situação financeira semelhan-
te ou diferente (superior ou inferior ao 
considerado normal) e caracteriza o 
seu nível de risco relativo. 

Posteriormente, Altman, Haldman 
e Narayanan (1977) desenvolveram um 
outro modelo que designaram Zeta 
e que utiliza as variáveis tais como a 
rendibilidade do activo, a estabilidade 
da rendibilidade (medida pelo erro 
standard normalizado em torno da 
tendência de 10 anos da rendibilida-
de do activo e que pretende medir o 
risco de negócio), o serviço da dívida 
(usando o log10 de modo a melhorar 
a normalidade e homocedasticidade), 
a rendibilidade acumulada, a liquidez 
geral, a capitalização ou autonomia 
financeira e a dimensão (logaritmo do 
total dos activos tangíveis).

Também na década de setenta e 
início da década de oitenta, o Banco de 
Inglaterra utilizou a análise multiva-
riada como instrumento de detecção 

de empresas em risco e de apoio à 
negociação do crédito a empresas em 
situação financeira difícil. Esta mesma 
técnica, foi posteriormente utilizada 
por alguns bancos centrais na Europa, 
tais como, na França, Áustria, Alema-
nha e Itália. 

Altman e Saunders (1998) e Bou-
doukh e Saunders (1998) desenvol-
veram novos modelos de análise de 
risco, que têm por base a inteligência 
artificial, através dos expert systems 
e das redes neuronais que utilizam a 
informação de mercado, tais como, a 
estrutura temporal das taxas de juro, 
as taxas de mortalidade e migração do 
crédito, ou os modelos que utilizam a 
teoria das opções na avaliação do risco 
de incumprimento.

Em Portugal, a aplicação da análise 
multivariada iniciou-se em 1996 com 
um processo de investigação desen-
volvido por Neves e Silva (1998). Este 
estudo utilizou uma amostra de 187 
empresas, das quais 87 entraram em 
incumprimento em 1995, e 100 empre-
sas que mantinham os pagamentos 
correntes nesse ano. Foram utilizados 
70 rácios, dos quais 59 foram seleccio-
nados a partir de estudos e autores in-
ternacionalmente reconhecidos e 11 a 
partir de rácios normalmente utilizados 
por analistas portugueses. Foram apli-
cados testes estatísticos multivariados 
que, através do método Stepwise, 
seleccionaram a combinação de rácios 
que separa de forma mais eficiente, 
na amostra recolhida, as empresas 
em incumprimento das que estão em 
situação considerada normal.

NOÇÃO E MÉTODOS DE 

CÁLCULO

Rácio é um quociente entre dois 
factores económicos, que têm uma 
relação de coerência ou de correla-
ção, sendo esta relação expressa em 
percentagem ou em índice.

Os elementos, que servem de base 
para a sua construção, podem ser 
documentos contabilísticos históri-
cos da empresa, orçamentos, dados 
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sectoriais e/ou amostras de empresas 
representativas, concorrentes, entre 
outros. Os rácios são uma das técnicas 
mais importantes na análise das 
demonstrações financeiras, pois per-
mitem comparações inter-temporais 
para uma dada empresa e compara-
ções inter-empresas. Constituem um 
instrumento de apoio para sintetizar 
uma quantidade abundante de dados 
e comparar o desempenho económi-
co-financeiro das empresas e a sua 
evolução no tempo. Os rácios são sem 
dúvida uma das técnicas de preferên-
cia aplicadas pelos bancos e empresas 
especializadas na venda de informa-
ções de índole comercial e financeiro.

RÁCIOS SECTORIAIS

Martins (2001) refere que os rácios 
correspondentes aos valores secto-
riais podem ser apresentados por dois 
métodos de cálculo, segundo McLeay 
(1986): 

1.º-Valor Médio - o rácio é calculado 
segundo a média aritmética simples 
dos rácios de cada empresa, segundo 
a expressão:  

r = 1
n Σ(yi /xi)

McLeay (1986: 78)

2.º -Valor Agregado - o rácio é cal-
culado com o numerador e o denomi-
nador agregado das várias empresas, 
nomeadamente: 

y x = Σyi Σxi = 1
n Σyi

1
n Σxi

McLeay (1986: 78)

Sendo que:

y x =
Σ (yi – rxi)r +

Σxi

McLeay (1986: 79) 

Podemos ainda verificar que as di-
ferenças existentes entre os valores  /  
e   dependem da co-variância entre o 

rácio e o seu denominador, dado que: 

=1
n Σ(ri − ri) (xi − x) (y − rx)

McLeay (1986: 90)

e, deste modo, 

= 1
xy/x r + cov(r,x)

McLeay (1986: 90)

Os valores resultantes destes dois 
métodos de cálculo apenas serão 
semelhantes, mediante condições de 
perfeita proporcionalidade entre as 
variáveis y e x. 

OS RÁCIOS SECTORIAIS COMO 

VALORES DE REFERÊNCIA 

Martins (2001) refere ainda que o 
método de análise de rácios promove 
a necessidade de comparar os valores 
dos rácios de uma empresa com 
determinados rácios de referência. 
Consideramos rácios de referência to-
dos os valores que servem de padrão 
de comparação nas análises efectua-
das e identificamos essencialmente os 
seguintes três tipos: 

a) Rácios da própria empresa 
referentes a períodos anteriores para 
análises de evolução e/ou referentes a 
projecções ou objectivos pré-definidos 
para análises de desempenho face ao 
previsto; 

b) Rácios de empresas concorrentes 
a fim de identificar a posição relativa da 
empresa face aos mesmos. Este tipo 
de informação é por vezes de difícil 
acesso face à tendência generalizada 
para manter a confidencialidade das in-
formações financeiras, essencialmente 
as referentes às empresas que não são 
legalmente obrigadas à sua divulgação; 

c) Rácios do sector a fim de iden-
tificar a posição relativa da empresa 
no mesmo. Este tipo de informação 
já é de mais fácil obtenção, dado a 
existência de algumas instituições 
sectoriais e centrais de balanços que 
procedem à recolha e ao tratamento 

de informações financeiras das em-
presas, constroem bases de dados por 
sectores e emitem relatórios periódi-
cos, normalmente anuais, com rácios 
médios dos diversos sectores de ac-
tividade, servindo estes como valores 
de referência a gestores, analistas de 
crédito e analistas financeiros. 

Sendo tradicionalmente os valores 
sectoriais valores médios do sector, 
quaisquer desvios extremos, relativa-
mente a esses valores médios, podem 
afectar a futura performance das 
empresas, dado que, nestes casos, 
os elementos decisores alertam para 
a necessidade de convergência dos 
seus rácios actuais para os rácios de 
referência. 

A literatura tradicional de análise 
financeira suscita frequentemente a 
necessidade da existência de valores-
alvo ou valores próximos das médias 
do sector e existe evidência empírica 
que as empresas ajustam os seus 
rácios financeiros para tais valores-
alvo [Lev (1969), Beidleman (1973), 
Moses (1987), Lee e Wu (1994), Carlson 
e Bathala (1997)]. 

O ajustamento pode ser conseguido 
pela manipulação das informações 
financeiras, através de técnicas e 
políticas contabilísticas, como por 
exemplo: pelo critério de valoriza-
ção das existências, pelo método de 
amortizações ou pela valorização dos 
activos fixos ou através de outras deci-
sões de gestão a nível das políticas de 
investimento, comerciais, financiamen-
to ou distribuição de resultados. 

Contudo, é importante ressalvar 
que as divergências entre os rácios de 
uma empresa e os rácios de referência 
poderá não representar instabilidade 
perante a média do seu sector, mas 
apenas reflectir uma posição estraté-
gica da mesma quanto à definição dos 
seus objectivos. 

Os denominados rácios do sector 
são então apurados nas centrais de 
balanço com base nos dados de um 
número representativo de empresas 
do sector, ou segmento de actividade. 
Com alguma regularidade apresen-
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tam-se neste domínio, no mercado 
português, quatro publicações que 
merecem ser mencionadas, tais como, 
a Dun & Bradstreet, o Banco Português 
do Atlântico, através da sua direcção 
de estudos económicos e planea-
mento, o Banco de Portugal, pelo seu 
departamento de operações de crédito 
e mercado, e especificamente para 
dados do sector bancário a Associação 
Portuguesa de Bancos, através dos 
seus Boletins Informativos.

UTILIDADE DOS RÁCIOS

A análise de rácios tem sido utiliza-
da para diversos fins, nomeadamente 
na análise de evolução e desempenho, 
avaliação de estratégias, controle de 
gestão, análise de crédito, estimati-
va do risco de mercado, previsão de 
falências, entre outros. Como já foi 
anteriormente referido, esta técnica 
facilita a leitura e compreensão de 
grandezas económico-financeiras, 
permitindo efectuar comparações que 
de outra maneira seria muito complexo 
fazê-las, tais como a comparação com 
os valores médios sectoriais, dando a 
possibilidade à empresa de se posicio-
nar face ao sector em que se situa.

Martins (2001) identifica algumas 
das possíveis áreas de estudo no âmbi-
to da análise de rácios:

• a forma funcional dos rácios finan-
ceiros, ou seja, a questão da propor-
cionalidade;

• as características da distribuição 
dos rácios financeiros;

• a comparabilidade dos rácios 
entre empresas do mesmo sector e 
entre sectores;

• o ajustamento de rácios;
• a classificação dos rácios finan-

ceiros;
• as propriedades cronológicas dos 

rácios financeiros;
• os modelos para previsão de 

falências;
• análise e avaliação de estratégias;
• o mercado de títulos e os rácios 

financeiros;
• análise de crédito e risco;

• a estimação da Taxa Interna de 
Rentabilidade a partir das informações 
financeiras. 

Um rácio pode ser uma ferramenta 
de alerta que deve desencadear uma 
análise mais complexa aos facto-
res envolvidos e produzir decisões, 
funcionando como uma provocação 
à reflexão e à análise. Assim sendo, 
os rácios são úteis para estabelecer 
um diagnóstico, quer a nível global da 
empresa, do sector, de unidade de 
gestão, função ou departamento.

A nível bancário, é essencialmente 
a partir das informações financeiras 
que os analistas de crédito ou respon-
sáveis pela concessão de empréstimo, 
avaliam a capacidade de determinada 
empresa reembolsar as suas dívidas 
e cumprir as suas obrigações finan-
ceiras. Os rácios também permitem 
avaliar o risco de mercado de uma 
empresa ou prever os ratings2  das 
obrigações.

PROBLEMÁTICAS INERENTES 

À ANÁLISE DOS RÁCIOS

Convém alertar que este instru-
mento, embora com elevado valor para 
a gestão, tem diversas limitações, de-
vendo pois ser usado com prudência, 
sob pena de se tirarem conclusões, no 
mínimo, com pouco significado, senão 
mesmo incorrectas. 

O método dos rácios é utilizado de 
forma despreocupada na análise finan-
ceira, quanto à sua validação, pois é 
implicitamente assumido que os rácios 
possuem as propriedades estatísticas 
apropriadas, nomeadamente de pro-
porcionalidade e normalidade, sendo 
que a evidência empírica demonstra 
que a não-normalidade e a não-pro-
porcionalidade tendem a ser a regra e 
não a excepção (Martins (2001)), e a 
incorrecta assunção destas proprie-
dades provoca implicações graves a 
analistas financeiros e gestores. 

Além disso, aquando da selecção 
dos rácios a utilizar numa análise, um 
analista deverá pautar-se por uma ati-
tude de sobriedade, pois um excesso 

de rácios pode condicionar as conclu-
sões, podendo estes perderem-se no 
meio da informação de que dispõem; 
o aumento do número de rácios não 
constitui verdadeiro acréscimo de 
informação, já que tendem a repetir-
se as leituras que proporcionam e as 
questões que suscitam.

São múltiplas as classificações 
existentes para agregar os rácios em 
categorias mais ou menos delimita-
das, sendo estas definidas a partir da 
natureza das grandezas que entram na 
composição dos rácios ou do sentido 
que se atribui a estes. Constata-se 
com frequência a existência de rácios 
comuns a várias categorias.

Além disso, a falta de uniformidade 
na construção de alguns rácios e nas 
normas contabilísticas que os regulam, 
o não tratamento de dados qualitativos 
e as múltiplas classificações existentes 
para os agrupar, que variam consoante 
o analista financeiro, são mais algumas 
das limitações que depreciam a ima-
gem do método dos rácios como uma 
técnica totalmente válida.

Martins (2001) acresce ainda que, 
tal como já foi anteriormente referido, 
o cálculo dos rácios assenta na relação 
entre contas constantes em docu-
mentos de natureza contabilística, 
designadamente, do Balanço e/ou da 
Demonstração de Resultados. Antes 
de identificarmos as limitações do 
método de análise de rácios, é impor-
tante alertar para as limitações dos 
documentos contabilísticos que lhes 
servem de base de cálculo, nomeada-
mente:

• No âmbito da análise económi-
co-financeira, a existência de diver-
gências conceptuais entre a técnica 
contabilística e a financeira provoca a 
necessidade de se efectuar correcções 
às peças contabilísticas, apoiadas em 
informações complementares extra-
contabilísticas. Estas correcções, por 
vezes, nem são aceites em termos 
fiscais.

• Os documentos contabilísticos 
assentam no princípio do custo histó-
rico, ou seja, não reflectem os valores 
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actuais de algumas contas e o saldo 
de algumas contas são determinados 
por estimativa, como, por exemplo, as 
contas de amortizações e provisões.

• A dificuldade em valorizar quan-
titativamente alguns activos físicos 
ou intangíveis existentes na empresa 
provoca a sua não valorização e, logo, 
a sua omissão, tais como, o valor dos 
seus recursos humanos (a sua motiva-
ção, capacidades técnicas ou forma-
ção), da sua imagem, da qualidade dos 
seus produtos ou serviços, da marca, 
do sistema de informação existente, 
da sua experiência e da existência de 
sinergias.

O próprio método de análise apre-
senta, por si só, algumas limitações 
específicas, nomeadamente:

• A inexistência de valores de refe-
rência universais provoca uma elevada 
subjectividade associada à análise. Os 
rácios permitem quantificar factos e 
detectar anomalias mas, geralmente, 
não conseguem por si só explicar de 
forma satisfatória as incorrecções 
identificadas.

• A informação obtida através de um 
rácio é mínima. O método pressupõe o 
estudo da evolução do mesmo rácio no 
tempo e a sua interligação com outros 
rácios. Por exemplo, uma Liquidez Geral 
elevada pode representar uma situação 
forte de liquidez (boa gestão) ou um 
excesso de fundos em caixa que não 
geram rendimentos (má gestão).

• Um rácio pode evoluir de forma 
positiva por uma boa ou má evolução 
de um dos seus componentes: por 
exemplo, um aumento do rácio de Ren-
dibilidade das Vendas poderá ocorrer 
por diminuição do volume de vendas.

• Dois valores idênticos para o 
mesmo rácio, obtidos em períodos di-
ferentes ou entre diferentes empresas, 
podem não reflectir a mesma realida-
de, pois podem ocorrer compensações 
entre os seus componentes.

• Um rácio de valor positivo (que 
à partida pode parecer resultante de 
uma situação favorável) pode dissi-
mular uma situação desfavorável por 
resultar de componentes com sinais 

simultaneamente negativos, ou seja:

-y/-x > 0

• Os rácios podem ser afectados 
por operações pontuais que coincidam 
com os fechos de exercício ou com 
variações sazonais.

• A definição dos valores médios 
do sector como valor padrão de 
referência para uma empresa apenas 
será válida se os dados cumprirem as 
propriedades estatísticas necessárias, 
nomeadamente, a de proporcionalida-
de e de normalidade.

Não pretendemos face ao exposto 
invalidar o método de análise de rácios 
dadas as suas limitações. Pretende-
mos apenas alertar para os perigos 
associados à utilização deste método, 
a fim do mesmo poder ser utilizado 
com maior cuidado e eficiência.

A UTILIDADE DOS RÁCIOS NAS 

INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS 

PORTUGUESAS

Pretendemos analisar a aplicabilida-
de dos rácios na gestão financeira das 
Instituições Bancárias, nomeadamente 
no processo de tomada de decisão na 
concessão de crédito e avaliação de 
risco, quanto à sua utilidade, importân-
cia e regularidade de utilização, bem 
como, identificar quais os principais rá-
cios económico-financeiros utilizados. 

Foi enviado um questionário ao 
Departamento Financeiro de todas as 
Instituições de Crédito e Sociedades 
Financeiras registadas no Banco de 
Portugal, tendo a amostra sido consti-
tuída por 30 instituições.

O questionário é composto por 
duas partes, sendo que um grupo 
de questões pretende averiguar a 
aplicabilidade dos rácios na gestão 
financeira da própria instituição, e 
outro grupo tem por finalidade apurar 
a aplicabilidade dos rácios na avaliação 
(características financeiras e subse-
quente avaliação de risco) das empre-
sas/cliente e na tomada de decisões 

quanto à concessão de crédito.
Apresentamos seguidamente as 

principais conclusões do inquérito:
• A totalidade das Instituições Ban-

cárias inquiridas utiliza rácios econó-
mico-financeiros.

• Os rácios são considerados uma 
ferramenta, no mínimo, importante 
(10%), sendo que 90% das Instituições 
Bancárias (IB) inquiridas consideram 
os mesmos muito ou extremamente 
importantes na tomada de decisão.

• Os rácios são utilizados, no míni-
mo, com frequência (20%), sendo que 
80% utilizam o método dos rácios com 
muita ou extrema frequência.

• Os cinco rácios mais importantes 
na gestão bancária são: 

Solvabilidade Bruta; 
Rendibilidade dos Capitais Próprios;
Margem de Negócio; 
MargemFinanceira; 
Nível de Auto-financiamento
• Os documentos financeiros que 

fundamentam a avaliação financeira de 
uma empresa/cliente são essencial-
mente a Demonstração de Resulta-
dos (32,6%) e o Balanço (30,3%). A 
Demonstração dos Fluxos de Caixa 
(14,6%) e a Demonstração de Origens e 
Aplicações de Fundos (12,4%) também 
têm algum interesse, contrariamente 
aos Anexos e Certificação Legal de 
Contas (3,4%) ou ao Modelo 22 (1,1%).

• 76,7% das IB inquiridas baseiam 
a avaliação da informação financeira 
num período nunca inferior a 2 - 3 anos

• 86,7% das IB inquiridas recorrem 
ao métodos dos rácios para avaliar as 
empresas candidatas a financiamento 
bancário.

• Os rácios da categoria de Finan-
ciamento/Liquidez mais utilizados são, 
por ordem decrescente de preferência:

1.º Grau de Endividamento;
2.º Autonomia Financeira;
3.º Grau de Endividamento;
4.º Liquidez Geral;
5.º Cobertura de Encargos Finan-

ceiros.
• Os rácios da categoria de Gestão/

Actividade/Mercado mais utilizados, por 
ordem decrescente de preferência são:
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1.º Prazo Médio de Recebimento;
2.º Prazo Médio de Pagamento;
3.º Prazo Médio de Pagamento;
4.º Prazo Médio de Armazenamento;
5.º Rotação dos Capitais Perma-

nentes.
• Os indicadores de Rendibilida-

de/Risco mais utilizados, por ordem 
decrescente de preferência são:

1.º Rendibilidade Operacional das 
Vendas;

2.º Rendibilidade Líquida das Vendas;
3.º Rendibilidade Operacional das 

Vendas;
4.º Ponto Crítico das Vendas;
5.º Rendibilidade Económica do 

Activo.
• 83,3% das IB inquiridas recorrem 

a informação qualitativa para avaliar as 
empresas/cliente candidatas a finan-
ciamento bancário, tendo identificado 
como informação qualitativa relevante 
a seguinte:

1.º Risco do Sector;
2.º Estabilidade da Empresa;
3.º Qualidade da Informação Finan-

ceira;
4.º Capacidade Competitiva face ao 

Sector;
5.º Garantias.
• 83,3 % das IB inquiridas utilizam 

métodos específicos, para além dos rá-
cios económico-financeiros, para avaliar 
as empresas candidatas a financiamento 
bancário, tendo identificado o método 
do Rating (48,8%) e do Scoring (41,9%) 
como os métodos mais utilizados.

• Estes métodos (Scoring e Rating), 
também são os métodos preferen-
cialmente utilizados para avaliação de 

risco e previsão de falências, embora 
com menor número de utilizadores 
(63,3%).

• A maioria (58,6%) das IB que 
utilizam o modelo Scoring não iden-
tificam o tipo de modelo utilizado, 
o que nos leva a questionar quanto 
ao (des)conhecimento da tipologia 
adoptada ou existente. As restantes 
concentram, com maior incidência, 
as suas análises no modelo empírico 
(34,5%) e apenas 6,9% identificam o 
modelo teórico.

• Quanto ao modelo de Rating, as 
IB identificam, como sendo principais 
áreas de incidência, as seguintes:

1.º Avaliação da Capacidade da Em-
presa em cumprir compromissos;

2.º Politicas e Estratégias Financei-
ras definidas;

3.º Qualidade de Gestão;
4.º Risco do Sector;
5.º Rendibilidade e Alavanca Finan-

ceira.
• Das IB que utilizam o modelo de 

Rating, 55,6% adoptaram uma meto-
dologia própria de Rating que permite 
avaliar as empresas/cliente à medida 
das suas necessidades. As restantes 
adoptam o modelo geral referido na 
teoria financeira, ou seja, o Sistema 
dos 6 C (Carácter do devedor, Capaci-
dade legal, Capital, Condições do meio 
ambiente, Colateral e Controlo).

• Das IB que utilizam o modelo de 
Rating, 50% dão preferência ao tipo de 
informação exclusivamente quantitati-
va para fundamentar as suas decisões 
financeiras, em detrimento da análise 
exclusivamente qualitativa com muito 

reduzida importância (5,6%). As res-
tantes (44,4%) consideram que o mix 
de informação (quantitativa e qualita-
tiva) é a melhor opção, pois atribuem 
uma importância idêntica a estes dois 
tipos de informação.

Em resumo, podemos afirmar que 
apesar das limitações e problemáticas 
subjacentes a ao método dos rácios, 
ele constitui uma ferramenta essencial 
para a avaliação das empresas/clientes 
que recorrem aos produtos e serviços 
das Instituições Bancárias em Portugal.

1 Este artigo é um resumo do trabalho 

desenvolvido na disciplina de Projecto no 

âmbito da Licenciatura em Gestão – Ramo 

Gestão Financeira, na Escola Superior de 

Gestão, Hotelaria e Turismo.

2 Rating é um indicador de risco de 

crédito que mede a probabilidade de cum-

primento dos compromissos que uma em-

presa emissora de papel financeiro assume 

com os adquirentes desses títulos. Quanto 

maior for a probabilidade de pagamento 

atempado dos juros e do capital, previstos 

de acordo com a respectiva modalidade de 

amortização, maior será a notação atribuída 

à emissão. A notação reflecte a opinião 

que as empresas de rating possuem sobre 

a capacidade que essas empresas têm em 

reembolsar os subscritores dos títulos. 

(Batista, (1996))
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