
 
  

Projeções Financeiras 
Capítulo 5 do Curso de Finanças no Excel 2007
 
 Neste capítulo examinaremos três métodos de demonstrações 
financeiras e variáveis projetadas. Usamos a técnica das 
porcentagens das vendas para projeção demonstração de 
resultado e balanço patrimonial da empresa baseado num nível de 
vendas estimado. Usaremos uma técnica de tendência temporal 
para projetar vendas como uma entrada para o método das 
porcentagens de vendas. Finalmente, observaremos a análise de 
regressão para ajudar a gerar uma melhor projeção do custo das 
mercadorias vendidas usando a relação entre esta e as vendas 
durante os últimos cinco anos passados. Nós arranharemos a 
superfície das metodologias de projeções. Entretanto, esperamos 
que este capítulo, desperte interesse neste importante assunto. Se 
for assim, fique seguro que o Excel, ou sozinho, ou através de um 
suplemento, você poderá usar para manipular todos os seus 
problemas projetados. Por favor, lembre-se que qualquer projeção 
é quase seguramente errada. Podemos somente esperar chegar 
razoavelmente perto do resultado futuro real. Quão perto você 
chegará depende da qualidade de seus modelos e as entradas 
daquele modelo. 
 
Bertolo 
12/12/2008 
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