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1-RESUMO 

FREITAS, Sandra Baiao.Um estudo da Analise das Demonstra~oes Contabeis 
de uma Empresa Industrial no Ramo de fabrica~Ao de fios e cabos na regiao 
metropolitana de Curitiba.Caso da Empresa "G" .0 presente trabalho foi 
elaborado com o objetivo de analisar a situa<;ao economico-financeira da empresa 
se utilizando as ferramentas da analise de balan<;os e sua evolu<;ao, buscando 
compreender a posi<;ao patrimonial da empresa, sua estrutura de capitais, e medir 
a performance da gestae dos neg6cios, atraves do desempenho refletido em 
seus indicadores de endividamento, liquidez, capital de giro e rentabilidade. Foi 
utilizada como Metodologia a pesquisa bibliografica e pesquisa Estudo de Caso. A 
elabora<;ao do presente estudo demonstrou que para a tomada de decisoes e 
muito importante realizar uma analise minuciosa das Demonstra<;oes Contabeis. 
Na pratica comprovamos que a analise das Demonstra<;oes Contabeis, atraves de 
seus indicadores, e que possibilita conhecer a saude da empresa, sendo de 
extrema importancia para os usuaries internes e externos. 



1. INTRODUCAO 

Como processo de globaliza9ao mundial a cada dia mais presente em nosso 

dia a dia, a competitividade torna-se mais acirrada e a qualidade dos produtos e 

mercado cada vez mais aprimorados. 

A Contabilidade segundo a abordagem sociol6gica deve suprir toda a 

sociedade, indistintamente, com informa96es de seu interesse, facilitando a analise 

dos usuaries internes e externos. 

No mundo moderno, a vida das empresas depende de urn gerenciamento 

planejado e, para que atinjam os objetivos desejados, os gestores devem estar 

embasados em informa96es concretas, precisas e ageis. 

Essas mudan9as exigem das empresas urn aprimoramento imediato, 

principalmente de custos, rapidez e eficiencia em suas tomadas de decisoes. Para 

isso, se faz necessaria uma quantidade cada vez maior de informa96es a disposi9ao 

da diretoria sobre a situa9ao financeira da empresa. 

Sera que as informa96es que geramos atraves das demonstra96es contabeis, 

estao satisfazendo aos nossos usuaries? 

Diante da questao levantada, surgiu o interesse em elaborarmos urn projeto 

de pesquisa que desse enfoque nesse sentido. 

De acordo, com a questao acima mencionada, se propoe a analise atraves 

do estudo das demonstra96es contabeis de uma empresa, localizada na regiao 

metropolitana de Curitiba, do ramo industrial, no mercado de fabrica9ao de fios e 

Cabos, tendo sua area de atua9ao, principalmente na Regiao Sui e Sudeste do pafs. 
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0 objetivo especffico visa identificar conceitos,decodificar,demonstrar, interpretar, 

sistematizar, e explicar o usa pratico da informac;ao contabil no processo de 

planejamento do futuro, centrale e tomada de decisao dentro da empresa, atraves 

da analise das Demonstrac;oes Contabeis. 

Essas informac;oes tern sido apresentadas sob a forma de Balanc;o Patrimonial e 

Demonstrac;ao do Resultado do Exercfcio, se verifica na pratica que sao elaboradas 

mais por exigencias da legislagao comercial e fiscal, principalmente nas pequenas e 

medias empresas, restringindo a utilizac;ao das informac;oes geradas pela 

contabilidade para os administradores na tomada de decisoes, as vezes, par falta de 

conhecimento dos proprietaries, sendo o Contador o elo de ligagao, o seu papel e 

mostrar a importancia das informac;oes geradas, aplicando seus conhecimentos 

tecnicos e procurando atender aos diversos usuaries. 

0 objetivo geral que este Estudo de Caso pretende, juntamente com os 

especificos, e o entendimento da situac;ao econ6mico-financeira da empresa se 

utilizando das ferramentas da analise de balanc;os e sua evolugao, dentro dos limites 

das informac;oes disponfveis. lnteressa compreender a posigao patrimonial da 

empresa, sua estrutura de capitais, e medir a performance da gestae dos neg6cios, 

atraves do desempenho refletido em seus indicadores de endividamento, liquidez, 

capital de giro e rentabilidade. 
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2. REVISAO DE LITERA TURA 

Dentro do referencial te6rico analisado na investigac;ao, citamos alguns 

conceitos relevantes, e indispensaveis para a elaborac;ao do trabalho. Atraves de 

estudos, livros e analises procuramos colocar na pratica o ferramental aplicado na 

Analise de Balanc;o, neste estudo de caso, direcionado a empresa "G". 

2.1 ASPECTOS CONCEITUAIS 

2.1.1 lmportancia da Contabilidade 

A hist6ria da contabilidade e tao antiga quanta a propria Hist6ria da 

Civilizac;ao, e encontra-se vinculada as primeiras manifestac;oes humanas da 

necessidade social de protec;ao a posse e de perpetuac;ao e interpretac;ao dos fatos 

ocorridos com o objeto material de que o homem sempre dispos para alcanc;ar os 

fins propostos. 

A Contabilidade e definida por varios estudiosos como a ciencia que controla 

o patrimonio, conforme definic;ao citada: 

Uma ciencia cuja finalidade e estudar e controlar o patrimonio das 
entidades, a fim de fornecer informa9oes sabre sua composi98o e as 
suas varia9oes. A sua finalidade se alcan9a atraves do registro de 
todos os fatos relacionados com a forma9ao, a movimenta9ao e as 
varia9oes do patrimonio administrado. (FRANCO, 1992, p.19). 
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lmportante destacar que a Contabilidade nao deixara de exercer o seu papel, 

e sua importancia nas civilizac;oes vindouras, sendo que no futuro seu papel e de 

antever decisoes conforme sustenta a definic;ao: 

A informa~;ao contabil nasceu para guardar memona dos fatos 
passados, mas hoje, mais que nunca, ela avan~;a ousadamente em 
dire~;ao ao futuro, na busca de antecipar-se a decisoes e visando a 
resguardar riscos eminentes. S6 na materia genuinamente cientffica 
pode-se realmente encontrar seguran~;a para determinar os fatores 
que geram opinioes racionais, e a doutrina neopatrimonialista 
acha-se deveras preocupada com a pesquisa e com a implanta~;ao 

de metodologias que reduzam as margens de inseguran~;a. 0 
estudo aprofundado da intensidade funcional eficaz da riqueza parece 
ser o campo que melhor oferece bases para modelos prospectivos e 
o que merece a maior aten~;ao dos estudiosos para analise da 
continuidade dos empreendimentos. 0 importante e construir uma 
metodologia que permita, do estudo da continuidade, reduzir os riscos 
de opinioes que possam produzir conclusoes defeituosas. (LOPES 
DE SA, 2001, p.65) 

Outre aspecto relevante e os fatores externos e internes que afetam 

diretamente o patrimonio, influenciando no crescimento do empreendimento, atraves 

das ferramentas de analise das pec;as contabeis evidenciam os pontos fortes e 

fracas da organizac;ao, sao capazes de proper alternativas para melhorar o 

desempenho, e corrigir os desvios que apresentarem. 0 destaque da importancia 

das tecnicas sao apresentadas no artigo, de Figueiredo e Moura, conforme citac;ao: 

A utiliza~;ao de modelos contabeis baseados em metodos 
quantitativos tern se tornado cada vez mais freqi.ientes em 
decorrencia, principalmente, do rapido desenvolvimento da tecnologia 
da informa~;ao e da utiliza~;ao corriqueira dos microcomputadores. 
Essa pratica tern permitido aos contadores oferecer aos usuarios de 
Contabilidade informa~;oes mais uteis e adequadas. Considerando 
que a maioria das decisoes e tomada em condi~;oes de incerteza, o 
papel da Contabilidade e oferecer a seus usuarios urn estoque de 
informa~;oes adequadas ao processo decis6rio estrategico das 
organiza<;oes. A Ciencia Contabil vista como urn sistema de 
informa~;ao para apoio a decisao, e, efetivamente, forte base 
conceitual dessa tendencia de utiliza~;ao de modelos quantitativos 
para otimiza~;ao da informa~;ao oferecida. A expressao modelos 
quantitativos e muito utilizada nas ciencias gerenciais e descreve 
tecnicas estatisticas e matematicas que sao usadas para a solu~;ao 
de problemas, existindo numerosas ferramentas disponiveis sobre 
este assunto.(FIGUEIREDO e MOURA, 2001, p.52). 
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Outro artigo que difunde o conceito de que a Contabilidade avanga, e que visa 

antecipar o futuro, mudando os conceitos arcaicos desta Ciencia pode ser analisado 

como segue: 

A informagao contabil nasceu para guardar memona dos fatos 
passados, mas hoje, mais que nunca, ela avanga ousadamente em 
diregao ao futuro, na busca de antecipar-se a decisoes e visando a 
resguardar riscos eminentes. S6 na materia genuinamente cientifica 
pode-se realmente encontrar seguranga para determinar os fatores 
que geram opinioes racionais, e a doutrina neopatrimonialista acha-se 
deveras preocupada com a pesquisa e com a implantagao de 
metodologias que reduzam as margens de inseguranga. 0 estudo 
aprofundado da intensidade funcional eficaz da riqueza parece ser o 
campo que melhor oferece bases para modelos prospectivos e o que 
merece a maior atengao dos estudiosos para analise da continuidade 
dos empreendimentos. 0 importante e construir uma metodologia que 
permita, co estudo da continuidade, reduzir os riscos de opinioes que 
possam produzir conclusoes defeituosas. (LOPES DE sA, 2001, 
p.65) 

2.1.2 Aspectos Relacionados a Contabilidade Gerencial 

A Contabilidade Gerencial num contexte de mudanga, mediante inovagoes 

tecnol6gicas e organizacionais, onde o que se procura e a atualizagao, reciclagem 

do profissional da Contabilidade, a apresentagao dos indicadores como fator 

competitive, e busca pela excelencia empresarial, podemos entender de forma clara 

na citagao abaixo: 

As empresas brasileiras nao tiveram acesso aos mercados 
internacionais durante anos e, agora, com a abertura economica e a 
globalizagao, precisam aprender tudo muito rapidamente. Os 
executivos, os profissionais da Contabilidade e os empresarios 
brasileiros precisam enfrentar uma especie de desafio mental e 
mudar os modelos tradicionais, paternalistas e hierarquicos, que 
regeram suas organizagoes durante muito tempo. Neste processo de 
mudangas organizacionais, o planejamento estrategico, as 
tecnologias de informagao e de gestao de qualidade, os indicadores 
de desempenho na Contabilidade Gerencial sao fatores fundamentais 
na busca de competitividade e de excelencia na gestao empresarial. 
Numa economia globalizada, a Contabilidade Gerencial deve estar 
preparada para proporcionar suporte a tomada de decisoes da alta 
administragao da empresa. Para exercer essa atividade, alem do 
conhecimento tecnico especifico, o profissional desta area deve 
buscar a atualizagao constante nos novos sistemas de gestao. Neste 
trabalho procuramos demonstrar a importancia dessa postura 



inovadora, que, inclusive, possibilita novos espagos de trabalho. 
(RAUPP, 2000, p.24) 
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Enfoque sobre a analise financeira, sua utilidade e periodicidade, ou seja, urn 

acornpanharnento rnensal, ira direcionar o rurno dos neg6cios, conforrne citagao: 

lnsistimos que a grande utilidade dessa ferramenta e 0 

acompanhamento mensal dos indicadores escolhidos. Atraves desse 
acompanhamento e da tendencia que os mesmos irao evidenciar, 
teremos seguramente uma visao real das opera9oes e do patrimonio 
empresarial, e poderemos tomar medidas corretivas do rumo dos 
neg6cios, se as conclusoes do acompanhamento analftico dos 
indicadores assim o exigir.(PADOVEZE, 1994, p.115). 

A Analise de Balangos e urn dos instrurnentos rnais irnportantes no processo 

de gerenciarnento contabil global conforrne ja rnencionado. Atraves da citagao, os 

conceitos rnencionados sao sedirnentados: 

Analise de balan9o constitui-se num processo de medita9ao sobre os 
demonstrativos contabeis, objetivando uma avalia9ao da situa9ao da 
empresa, em seus aspectos operacionais, economicos, patrimoniais e 
financeiros. (PADOVEZE, 1994, p.115). 

As forrnas de analisar urna dernonstragao para interpretagao dos seus dados 

dependern do foco, grau de interesse do analista pelas particularidades, conforrne 

citagao: 

Analisar uma demonstra9ao e decompo-la nas partes que a formam, 
para melhor interpreta9ao de seus componentes. A analise podera 
atingir varios graus, ate que se obtenha a maxima decomposi9ao 
dos elementos patrimoniais. Ha, entretanto, certos desdobramentos e 
particularidades desnecessarios para efeito de interpreta9ao dos 
componentes da demonstra9ao. (FRANCO, 1992, p.93). 
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Definic;ao clara de Contabilidade Gerencial no processo de produzir 

informac;oes, de se utilizarmos destes recursos nas tomadas de decisoes e sua 

importancia, encontram seu respaldo tecnico: 

A Contabilidade Gerencial e o processo de produzir informavoes, 
financeiras e operacionais, para orientar os administradores no 
planejamento, avaliavao, decisao e controle empresarial." 
(IUDICIBUS, 1984, p.24). 

Analisamos as recomendac;oes apresentadas segundo Matarazzo sabre a 

Analise de Balanc;os, e seus relat6rios: 

0 produto da Analise de Balanvos sao relat6rios escritos em 
linguagem corrente. Na medida do possfvel, recomenda-se o uso de 
graficos como auxiliares para simplificar as conclusoes mais 
comple:xas. Ao contrario das demonstravoes financeiras, os relat6rios 
de analise devem ser elaborados como se fossem dirigidos a leigos, 
ainda que nao o sejam, isto e, sua linguagem deve ser inteligfvel por 
qualquer mediano dirigente de empresa, gerente de banco, ou 
gerente de credito. E clara que isto nao acontece com as 
demonstravoes financeiras apresentam-se carregadas de termos 
tecnicos e suas notas explicativas sao feitas exclusivamente para 
tecnicos, a tal ponto que permitem freqi.ientemente manipulavoes e 
acobertamentos . Assim, a Analise de Balanvos deve assumir 
tambem o papel de tradu9ao dos elementos contidos nas 
demonstravoes financeiras.(MAT ARAZZO, 1998, p.19). 

A medida, que perm ite avaliar atraves da analise das demonstrac;oes 

contabeis as informac;oes numericas, de dois ou mais perfodos regulares, passa a 

auxiliar no atendimento aos interesses dos administradores, acionistas, clientes, 

fornecedores, instituic;oes financeiras, Governos, investidores e outras pessoas 

interessadas em conhecer a situac;ao da empresa para tomada de decisao. 

A analise das demonstravoes contabeis de uma empresa pode 
atender a diferentes objetivos consoante os interesses de seus varios 
usuarios ou pessoas fisicas ou juridicas que apresentam algum tipo 
de relacionamento com a empresa. Nesse processo de avaliavao, 
cada usuario procurara detalhes especfficos e conclusoes pr6prias e 
muitas vezes, nao coincidentes. 
0 usuarios mais importantes da analise de balanvos de uma empresa 
sao os fornecedores, clientes, intermediarios financeiros, acionistas, 
concorrentes, governo e seus pr6prios administradores. (NETO, 
1998, p.51). 
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Uma vez que a tomada de decisao nas empresas esta sempre fundamentada 

nos relat6rios contabeis e estes procuram demonstrar, a real situa<;ao patrimonial 

das mesmas em determinado momenta, com o fim de orientar planejamentos e 

estrategias de a<;ao empresarial, e impraticavel urn processo de decisao afastado da 

contabilidade, ou, uma contabilidade afastada do processo decis6rio dentro das 

empresas. 

2.1.3 Sistema de lnforma<;ao Contabil 

0 sistema contabil e a base de sustenta<;ao de toda e qualquer empresa. Nao 

se conhece urn empreendimento bern sucedido que nao possua urn sistema contabil 

de qualidade. Pelo contrario, os casas de fracasso de empresas estao, na maioria 

das vezes, relacionados com a falta de orienta<;ao contabil. Sendo o maier objetivo 

da Contabilidade administrar o patrim6nio das entidades. 

Segundo ludfcibus "a missao da Contabilidade esta inserida com a 

prepara<;ao das demonstra<;6es formais destinadas a divulga<;ao externa." (1998, p. 

38). Neste sentido apresenta o Balan<;o Patrimonial e a Demonstra<;ao do Resultado 

do Exercfcio. 

Este trabalho pretende apresentar as demonstra<;6es mais importantes que 

sao: Balan<;o Patrimonial e Demonstra<;ao do Resultado do Exercfcio, porem, 

atualmente, a Lei das Sociedades por A<;6es (Lei 6404/76) determina a estrutura 

basica de quatro demonstra<;6es financeiras para todos os tipos de sociedades, 

destinadas a divulga<;ao externa, a saber: Balan<;o Patrimonial; Demonstra<;ao do 

Resultado do Exercfcio; Demonstra<;ao das Muta<;6es do Patrimonio Uquido; 

Demonstra<;ao das Origens e Aplica<;6es de Recursos. 
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2.2 A ANALISE DAS DEMONSTRACOES CONTABEIS 

Nesta segao serao apresentados aspectos relacionados com a analise das 

Demonstragoes Contabeis. 

A contabilidade faz todo o processo contabil, prepara as demonstragoes 

financeiras, que reconhecem as receitas no memento da venda e as despesas 

quando incorridas, conhecido como "regime de competencia", fornecendo todas as 

informagoes necessarias e a Analise extrai os dados contidos nas Demonstragoes 

Contabeis, faz 0 calculo dos indicadores, faz a interpretagao e OS transforma em 

relat6rios, gerando conclusoes econ6micas e financeiras para quem possa 

interessar na tomada de decisoes. 

0 contador e responsavel pelos dados para a mensuragao da performance da 

empresa, avaliando a posigao financeira, atraves de um bam planejamento e muitas 

vezes sendo o responsavel pelo financeiro. 

0 objetivo da analise das demonstragoes contabeis consiste em extrair 

informagoes numericas, de dais ou mais perfodos regulares, de modo a auxiliar ou 

instrumentar os administradores, acionistas, clientes, fornecedores, instituigoes 

financeiras, Governos, investidores e outras pessoas interessadas em conhecer a 

situagao da empresa para tomada de decisao. 

Atraves do processo de analise das demonstragoes contabeis e possfvel 

obter informagoes sabre a situagao passada, presente e futura (projetada) da 

empresa objeto da analise, tendo como referencia os dados constantes nestas 

demonstragoes. 

As demonstragoes contabeis mostram, por exemplo, que a empresa tern $ X 

milh6es de dfvidas. lsto e um dado. A conclusao de que esta dfvida e excessiva ou e 
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normal, de que a empresa pode ou nao paga-la e informac;ao. 0 objetivo da analise 

das demonstrac;oes contabeis e produzir uma informac;ao. 

A tomada de decisao somente pode ser realizada ap6s os dados contidos nas 

demonstrac;oes contabeis serem transformados em informac;6es, dependendo do 

interesse do usuario. 

2.3 TIPOS DE ANALISE 

Analisar uma demonstrac;ao significa que a mesma deve ser decomposta nas 

partes que a formam a fim de que se possa fazer melhor interpretac;ao de seus 

componentes. 

Devem ser tornados cuidados ao se realizar a analise das Demonstrac;oes 

Contabeis a fim de nao serem feitos desdobramentos desnecessarios, ja que 

segundo FRANCO "0 excesso de desdobramento podera confundir o analista e nao 

apresentar informac;6es uteis para apreciac;ao". (1992, p. 93) 

Nao se pode esquecer que do ponto de vista contabil interessa conhecer, 

principalmente, dois aspectos do patrimonio, o economico e o financeiro. Pelo 

aspecto economico sabe-se qual a aplicac;ao e o capital da empresa e pelo aspecto 

financeiro se obtem informac;oes sobe a liquidez da empresa. 

De acordo com MATARAZZO pode-se dizer que "a analise financeira de empresas e 

tarefa bastante complexa e de fundamental importancia numa sociedade moderna. A 

analise e urn processo de averiguac;ao e de reflexao com determinado fim". (1998, p. 

25) 

Para se proceder a analise, e necessaria decompor urn todo em partes, 

examinando com minucia cada uma das partes em busca de explicac;oes ou do 
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entendimento do todo, da parte, ou de alguma caracterfstica ou anormalidade que se 

pretende identificar. No caso de analise de empresas, as razoes que com mais 

frequencia levam a desenvolve-la tendem a ser as de carater econ6mico-financeiro. 

Entende-se que a Analise e urn instrumento ou ferramenta que indica, pontes 

positives e negatives de uma empresa, auxiliando na tomada de decisoes. E usada 

como parametro para a concessao de credito, por parte de fornecedores, institui<;oes 

financeiras, etc. E atraves da analise que se compreende do desempenho passado 

e a situagao presente, permitindo avaliar os efeitos de decisoes anteriores e 

evidenciar as agoes corretivas necessarias. 

A analise baseia-se na confiabilidade dos dados apresentados nas 

demonstragoes, devendo-se destacar que uma interpreta<;ao mal feita pode levar a 

avalia<;oes erradas e decisoes inadequadas. 

A analise por si s6 nao e suficiente, ja que somente decompor as partes nao 

trara nenhuma conclusao, devendo se fazer a interpreta<;ao dos elementos 

analisados, bern como a compara<;ao entre si dos mesmos. 

A cada dia que passa aumenta o numero de pessoas interessadas numa 

analise, tornando-se urn instrumento indispensavel para administradores, 

fornecedores, gerentes de bancos, corretoras de valores e para o governo. 

Existem varies tipos de analise que podem ser utilizadas. lmportante e 

sempre verificar o que se pretende fazer, que tipo de informagao e necessaria. Para 

tanto, sao apresentados os principais tipos de analise que podem ser utilizadas. 
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2.3.1 Analise Vertical 

Indica o quanta participa uma determinada conta do total do grupo de contas, 

avaliando a estrutura de composigao dos itens e sua evolugao no tempo. E 

desenvolvida atraves de comparagoes relativas entre valores afins ou relacionaveis 

identificados numa mesma demonstragao contabil, perm it indo que se conhegam 

todas as alteragoes ocorridas na estrutura dos relat6rios analisados. 

A analise horizontal e vertical juntas, significam indicadores de evolugao, 

participagao, evolugao e oscilagao das contas na tomada de decisoes. 

2.3.2 Analise Horizontal 

A finalidade principal da analise horizontal segundo IUDJCIBUS e "apontar o 

crescimento de itens dos Balangos das Demonstragoes dos Resultados (bern como 

de outros demonstratives) atraves dos perfodos, a fim de caracterizar tendencias." 

(1998, p. 90). 

Nas demonstragoes contabeis a analise horizontal e feita pela variagao 

numerica entre os perfodos, realizada item por item ou grupo par grupo e que 

frequentemente ganha sentido quando aplicada a analise vertical, pais segundo 

Franco, conforme citagao abaixo : 

0 disponfvel pode ter crescido em valores absolutos. Mas sua 
participa<;ao percentual sabre o ativo circulante ou total pode ter-se 
mantido constante ou ate ter diminufdo por causa do aumento do giro 
e das dimensoes da empresa. Se o objetivo e manter o Disponfvel a 
urn mfnimo possfvel, e preciso tamar muito cuidado com a analise do 
seu crescimento. A analise horizontal e a analise vertical devem ser 
utilizadas conjuntamente.(FRANCO, 1992, p.SO) 
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A analise horizontal permite que se avalie a evoluc;ao dos varies itens de cada 

demonstrac;ao contabil em intervalos sequenciais de tempo, indicando o 

desempenho da empresa durante o perfodo analisado. 

2.4 PRINCIPAlS iNDICES 

Segundo MATARAZZO "fndice e a relac;ao entre contas ou grupo de contas 

das Demonstrac;oes Financeiras, que visa evidenciar determinado aspecto da 

situac;ao economica ou financeira de uma empresa". (1998, p. 153). 

Os Indices servem ainda de medida dos diversos aspectos economicos e financeiros 

das empresas e perm item construir urn quadro de avaliac;ao da empresa. 

Outros fatores, como prestfgio da empresa junto ao governo, relacionamento 

como mercado financeiro etc., podem faze-la operar indefinidamente, mesmo que 

mantenha sempre elevado o endividamento. 0 fndice financeiro, porem, e urn alerta. 

Os Indices sao aqueles que apontam as margens de Iuera, velocidade das 

operac;oes realizadas, viabilizando uma ferramenta gerencial para financeira e 

economica da, onde a caracterlstica fundamental dados da situac;ao financeira da 

empresa. 

Sao comparac;oes feitas de valores absolutes retirados das demonstrac;oes 

contabeis e transformados em grandezas que servem para medir a posic;ao 

financeira e o desempenho da empresa. 

A cada dia que passa aumenta o interesse da administrac;ao da empresa para 

uma analise atraves dos Indices, possibilitando uma posic;ao mais clara da situac;ao 

financeira da empresa. 
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Para os credores ha interesse na liquidez e na capacidade de cumprir com 

seus compromissos e para os acionistas em medir o risco de retorno que afetam o 

prego da agao. 

Para que seja feito de forma eficaz e precise combinar varies tipos de Indices, 

pais apenas um nao fornece informag6es suficientes. E precise uma analise 

comparativa e de serie temporal, sendo que a Analise Comparativa faz uma 

comparagao, tendo como base outras empresas, comparando seus Indices 

financeiros ou Indices medias do setor industrial e a Analise de Serie Temporal faz 

a comparagao atraves das demonstrag6es contabeis e dos Indices dele extraldos, 

entre o desempenho do passado e o desempenho atual, verificando se existem 

progresses, se tudo esta de acordo com o que foi planejado, ou se necessaria 

precaug6es. 

A seguir, serao apresentados alguns Indices e sua interpretagao, que podem 

ser utilizados nas empresas para avaliagao do seu desempenho num determinado 

perfodo. 

2.4.1 lndice Econ6mico e Financeiro 

2.4.1.1 Indices de Liquidez 

Representa a facilidade que a empresa tem para pagar suas contas, cumprir 

com suas obrigag6es. Os indicadores de liquidez a seguir sao os mais utilizados: 

a) lndice de Liquidez lmediata, sendo representado pela seguinte formula 

Indices de liquidez lmediata = Disponibilidades 
Passive Circulante 
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indice de pouca importancia para os analistas, pais ele representa o valor que se 

tern em caixa para saldar as dfvidas de curta prazo. Considere-se que a relac;ao 

entre o numerador e denominador reflete o percentual das dfvidas a curta prazo. 

Quanta maior foro fndice, maior o disponfvel da empresa. 

b) indice de Liquidez Corrente, o qual e representado pela formula a seguir 

indices de liquidez Corrente= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Relaciona quantos reais tem-se disponfveis, imediatamente disponfveis e 

conversfveis em curta prazo em dinheiro, para satisfazer as obrigac;6es a curta 

prazo. 

E urn fndice divulgado e frequentemente considerado como o melhor indicador da 

situac;ao de liquidez da empresa. Sua aceitabilidade seria igual a 1,0 indicando 

inexistencia de Capital de Giro e superior a 1,0 indicando a existencia de Capital de 

Giro ou Capital Circulante. 

c) indice de Liquidez Seca, representado pela seguinte formula 

Indices de liquidez Seca = Ativo Circulante- Estoque- Despesas Antecipada~ 
Passive Circulante 
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lndice muito adequado para se avaliar o percentual de dfvidas de curta prazo. 

Ela exclui os estoques do ativo circulante da empresa, por ser de menor liquidez e 

uma fonte de incerteza, podendo assim quitar suas dfvidas a curta prazo somente 

com o ativo de maior liquidez. 

d) lndice de Liquidez Geral. 

Indices de liquidez Geral = Ativo Circulante + Realizavel a Longo 
Passive Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

lndice que serve para medir a situac;ao financeira de Iongo prazo da empresa, 

indicando o quanta ela possui no ativo circulante e realizavel a Iongo prazo para 

cada R$ 1 , 00 da dfvida total. 

2.4.2 indice de Estrutura e Endividamento 

Indica o grau de participac;ao de Capital de Terceiros em relac;ao ao capital proprio, 

avaliando o seu grau de comprometimento financeiro perante os seus credores. Sao 

indicadores de muita importancia , pais indicam a relac;ao de dependencia da 

empresa com relac;ao a capital de terceiros e a capacidade do cumprimento dos 

seus compromissos a Iongo prazo. Sao tres as principais medidas de Endividamento 

e Estrutura: 



a) Relagao Capital de Terceiros/Capital Proprio 

Rela9ao Capital de Terceiros/Capital Proprio= Exig.Total (Passive Circ + E.L P) 
Patrim6nio Liquido 
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Ele indica quanta a empresa possui de recursos de terceiros. Se o quociente, 

durante varios anos, for consciente e acentuadamente maior que 1 , denota-se 

dependencia exagerada de recursos de terceiros. Este quociente e urn dos mais 

utilizados para retratar o posicionamento das empresas com relagao aos capitais de 

terceiros, ele indica quanta a empresa possui de recursos de terceiros. 

Representa a composigao do Endividamento. A empresas em grande 

expansao procuram financiamento a Iongo prazo, para que a medida que ganhe 

capacidade operacional adicional, urn born capital de giro tenha condigoes de 

amortizar suas dfvidas. 

b) Relagao Capital de Terceiros/PassivoTotal 

Rela9ao Capital de Terceiros/PassivoTotal = -----=E=x'"""ige!..:iv=e~l T..:...;o=t=al,___ __ _ 

Passive Total (Exigivel Total+ PL) 
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Indica quanta dos recursos totais da empresa que e financiada por capital de 

terceiros. Quanta menor de for o seu resultado melhor, denotando uma 

rentabilidade maior. 

c) lmobiliza<;ao de Recursos Permanentes 

lmobilizagao de Recursos Permanentes = Ativo Permanente 
E.L.P. + Patrim6nio Uquido 

Indica quanta de recursos permanentes estao aplicados no ativo permanents. 

Se seu lndice for superior a 1, denota-se que seus recursos nao sao suficientes para 

financiar suas aplica<;oes, necessitando de recursos do passivo circulante, 

influenciando no capital de giro da empresa. Quanta menor o seu lndice melhor. 

2.4.3 Analise da Rotatividade 

De grande importancia, indicam com que velocidade os elementos 

patrimoniais se renovam, durante urn determinado perlodo de tempo (dias, meses 

ou perlodos maiores fracionarios de urn ana). Consiste em expressar a rotatividade 

que influem direta e indiretamente na liquidez e rentabilidade da empresa. 

Normalmente, tais Quocientes envolvem it ens do demonstrative (balan<;o) e do 
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demonstrative de resultados, simultaneamente e sao representados pela formula a 

seguir. 

Prazo Medio Renova98o de Estoques = Estoques Medios x 360 
Custo das Vendas 

Representa quantas vezes o estoque foi renovado por causa das vendas. 0 

quociente de rotatividade pode tambem ser aplicado aos estoques de materiais e de 

produtos em elaborac;ao. 

Prazo Medio de Recebimento de Clientes = Duplicatas a Receber Media x 360 
Vendas 

Confronta as vendas prazo com as medias de contas a receber de clientes, 

indicando quantas vezes os creditos de contas a receber de clientes girou no 

decorrer do ano. 

Prazo Medio de Pgto a Fornecedores = Fornecedores Medios x 360 Prazo 
Compras 

Indica o prazo media em que as contas a prazo foram pagas, indicando 

quantas vezes girou o pagamento das duplicatas a pagar a fornecedores. 

Posicionamento Relative = PMRE + PMRC 
PMPC 
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Onde: PMRE: Prazo Medio de Reposigao de Estoques 

PMRC: Prazo Medio de Recebimento de Clientes 

PMPC: Prazo Medio de Pagamento de Contas 

Indica se o prazo medio de recebimentos do cliente esta de acordo com o 

prazo medio de pagamento da empresa, 0 ideal e que as duas datas sejam 

pr6ximas. 

2.4.4 indices de Lucratividade 

indices de Lucratividade sao medidas que relacionam os retornos da 

empresa com as vendas, os ativos ou o patrimonio llquido. 

Esses Indices sao medidas variadas do lucro da empresa em relagao a 

diversos itens, conforme o ponto de vista adotado, ja que o lucro possui significado 

diferente. 

Existem inumeras medidas de lucratividade, a mais comum e a 

Demonstragao Percentual de Resultado que avalia a lucratividade em relagao a 

receita de vendas, ou seja, mostra todos os itens como porcentagem das vendas. 

Sao uteis nas comparagoes do desempenho da empresa entre urn ano e outro. 

Atraves desta, podemos determinar tres Indices de lucratividade: 

a) Margem Bruta. 

Margem Bruta = Lucro Bruto X 1 00 
Vendas Uquidas 
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Mostra cada valor monetario de venda que restou ap6s a empresa ter pago 

suas mercadorias, relacionando o Iuera bruto com as vendas llquidas. Diminuindo-se 

100% do percentual obtido significa o total da receita que foi consumida pelo custo 

das mercadorias vendidas. 

b) Margem Operacional. 

Margem Operacional = Lucro Operacional X 100 
Vendas Uquidas 

Representa o que muitas vezes se denomina Iueras puros, ganhos em cada 

valor monetario de vendas feitas pela empresa, pais controla o volume das 

despesas operacionais e mede o desempenho dos setores de administragao e de 

vendas. 

c) Margem Uquida 

Margem Liquida = Lucro Liquido X 100 
Receitas Liquidas 

Indica o valor monetario de venda, que restou ap6s a dedugao de todas as 

despesas, inclusive o Impasto de Renda. Confrontando o Iuera lfquido do perfodo 

com as vendas lfquidas. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Parecer Metodol6gico 

Sera utilizado a pesquisa bibliografica e pesquisa Estudo de Case, pais, o 

tema leva a conclusoes. 

3 .. 1.2 Metodologia de Analise das Demonstrac;oes Contabeis 

Depois de escolher as demonstrac;oes contabeis a serem analisadas e 

necessaria proceder a escolha dos Indices e indicadores para se fazer a analise. 

Essa escolha varia de acordo com o tipo de empresa e para que fique proxima da 

realidade precisa ser comparada com padroes, os quais serao de grande 

importancia para as parciais obtidas nos exercfcios anteriores. A fim de que a 

analise nao seja prejudicada e importante que seja seguida uma sequencia, 

fazendo-se sempre comparac;oes e aplicando-se o mesmo raciocfnio cientffico.Esta 

e a sequencia que deve ser seguida: Extrair os Indices das demonstrac;oes 

financeiras.Ponderar as diferentes informac;oes e chegar a urn resultado ou 

conclusao.Enfim, tamar as decisoes.As tecnicas sao de grande importancia, pais 

facilitam no diagn6stico da empresa, auxiliam na visualizac;ao rapida e facil dos 

valores, simplificando e agilizando na tomada de decisao. 

Desta forma, a analise de Indices financeiros envolve metodos de calcular e 

interpretar para avaliar o desempenho da empresa. Os insumos basicos para a 

analise de Indices sao a demonstrac;ao do resultado do exercfcio e o balanc;o 

patrimonial da empresa. 

Sendo assim, tanto os acionistas atuais quanta os potenciais estao 

interessados nos nlveis correntes e futuro de risco e retorno da empresa que vao 
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afetar diretamente o prego das agoes. Os credores da empresa estao principalmente 

interessados na liquidez a curta prazo da companhia, assim como na sua 

capacidade de realizar os pagamentos de juros e do principal. 

0 planejamento segundo GITMAN e "uma das fungoes gerenciais mais 

importantes, dizendo que planejar nao e adivinhar. 0 planejamento nao se resume 

as previsoes e projegoes de vendas, de produgao e finangas e, nem a preparagao 

de orgamentos." (1997, p.38). 

Urn planejamento bern feito seria como o plantar hoje para fazer uma boa 

colheita amanha, e par isso e de tamanha importancia que o administrador exercite 

suas habilidades, conhecimentos, criatividade e ate intuigao, sabendo o momenta de 

ter coragem, ousadia, ate mesmo par antecipagao. 

Nao e correto afirmar que com Planejamento nada de errado possa 

acontecer, mas, ele pode reduzir o risco dos erros, minimizar os desvios dos 

objetivos e muitas vezes isso acontece par falta de pianos, pianos desatualizados, 

entre outros. 

0 planejamento nao substitui uma agao, mas da as diretrizes para que estes 

pianos sejam executados sem burocracia, com motivagao, sendo elaborado e 

executado em equipe e sem pessimismo, tudo que se faz com otimismo se torna 

mais facil e bern melhor, sendo que geralmente seus resultados sao os melhores 

passive is. 

Pode-se ressaltar que o contador alem de estudar e controlar o patrim6nio, 

fornece informagoes sabre sua composigao e variagoes a terceiros com interesses 

vinculados ao patrim6nio, sejam investidores, fornecedores, autoridades fiscais, etc. 
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4. ESTUDO DE CASO DA EMPRESA "G" 

4.1 Contextualiza9ao da Empresa 

Para comprovar a revisao bibliografica, esta se9ao apresenta urn estudo de 

caso em uma empresa real, sendo que sera utilizado urn nome fictfcio para a 

mesma, bern como os s6cios que a comp6em, em razao da nao autoriza9ao da 

divulga9ao do nome real. 

A Empresa "G" nasceu da visao empresarial de dais colegas de trabalho, foi 

fundada no dia 09 de julho de 1990 para atender uma pequena demanda de urn 

unico cliente, que ap6s realiza9ao de estudos, chegou a conclusao que nao era mais 

viavel a manufatura de uma determinada linha de produ9ao dentro de suas 

instala96es. 

E uma empresa privada, no ramo de manufatura, tendo sua area de atua9ao 

principalmente na regiao sui e sudeste do pafs. Conta atualmente com uma area de 

1.600 metros quadrados, enquadrando-se como empresa de media porte, com uma 

media mensal de faturamento de R$ 1.500.000,00 (Hum milhao e quinhentos mil 

reais) e tern atualmente 98 colaboradores. 

Em 1999 recebeu a certifica9ao pelas normas da ISO 9000, pais era urn 

requisite dos mais importantes de seu cliente e, reconhecidos em todo Brasil na area 

de telecomunica96es. 

0 talento para os neg6cios aliado a tradi9ao empreendedora da famflia, foram 

os ingredientes para a busca incessante da satisfa9ao dos clientes e, como 

decorrencia, do sucesso dos neg6cios da empresa. 
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A seguir sera realizada a analise, verificando o seu comportamento 

envolvendo o perfodo de 2001 a 2003, sendo que o Balango Patrimonial e 

Demonstragao do Resultado do Exercfcio encontram-se no Anexo I. 

4.2 Analise das Demonstragoes Contabeis da Empresa "G" 

Serao analisadas as demonstragoes do perfodo de 2001, 2002 e 2003 da 

empresa, para fins deste estudo foi realizada a analise vertical e horizontal, bern 

como os Indices de liquidez, endividamento e estrutura de capital e rentabilidade. 

EMPRESA "G" 

R.L.P 

Depositos vinculados 

PASSIVO 

CIRCULANTE 

"Fornecedores 
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1-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·;;-.-.-.-... -.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-~.-.w.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.w.w.-l-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.·~L.-.-.-.-.-.-.·.·.·.-.-1-.-.-.-.-.-.-.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.l ... ·.w.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-.-.1-.-.-.-.·.-.·.-.·.-.-.-.-.l.-.-.-.·.-.w.-.-.-.-.-.·.·.·.t.-.-.-.-.-.-.w.·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.• -f-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.l.-.-.-.-.-.-.-.-.·.·.-.-.-.-.-.-.-.l 
iiPATRIMONIO LIQUIDO ! 18.400 93,10 100: 15.507!84,39l -15,72ij 17.917;92,83! 15,54! 
:: ~ : : ~ :' ': [ j ; 
!Capital Social ! 578 2,92 1 oo: 578! 3, 15! i 578 2,991 1 
~-···•··~•w-v.•··"'""'w·•·-·.·.,w.~v.•··•"·'"·"~~···•·.v.~~-~-·'"•'"•'w.v.<w.v.,-~-: ~~·.·.·.,-..-~" ,_, .... w.v.v.v.v.v.~: .v.,-.,-.-..,w.,•.v.v.v ... ~.-.w.·.·.v·""''"-····-•··•·-mw.v.,-o;.-.""'"•"'"·'········'""'"! .,w.w~~--~-.-.w.v.~v.,w.,-.,-; 

!Reservas de Capital ! 134 0,68 100: 134:; 0,73l ! 134 0,70ii ! 
:! ) : : ..: ;. ..: :0 ·! 

!Lueras Acumulados ! 17.688 89,50 100' 14,795l80,51l -16,361 17.204 89,141 16,291 
:;"'"'"-·-w.-.-.,mv~•w.-... w . ._._, .. , . .w~•w·········•·-"'-}"w.·.·.·.-• ._.__, .. -.~ •·=·•-w ·•""•""""·"·'W•'< ~·.w.v.•··'"·"~4--•·.·.v·"""'~).,.-.w.·.m"""'"·{·.-.w.-. ._ ... ,w.,-.,-.-... •v·•·.w--.w.,f .. v.w.-.-. ._,_._j 
!TOTAL DO PASSIVO ! 19.7631 100l 100\ 18,376\ 100j -7,02! 19.301 100j 5,03\ 
·:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:·.v.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ..-.-.-.-.-.-.t.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.J ... -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:·.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.·.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.. -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-:-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-: 

. :::::::::: 
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4.2.1 Analise Horizontal e Vertical 

Pela analise, apesar de ser uma industria, observa-se que no trienio 

2001/2003 o ativo permanents nao tern acentuado destaque no total do ativo da 

empresa, mantendo media de 15,38%, especificamente a conta investimentos e que 

teve maier participagao, chegando ao percentual de 10,31% em relagao ao total do 

ativo. 

Por outre lado, o Ativo Circulante representa em media 84,10% do total do 

ativo. A conta que tern maier relevancia e Estoques, representando no trienio media 

de 41,55%, seguida pela conta Disponfvei/Aplicagoes com 31,61%. 

0 passive circulante representou em media 8,62% no trienio 2001/2003, 

sendo a conta de fornecedores a de maier expressao, com uma elevagao de 

319,20% no ano de 2001 para 2002. Ja o exigfvel a Iongo prazo e insignificante 

perante o total do passive. 

No patrim6nio lfquido a conta de maier destaque e lucros acumulados, tendo 

participagao superior a 80% do passive total em todos os anos analisados. 

Na Demonstragao do Resultado do Exercfcio verifica-se que no ano de 2003, 

os impastos sobre as vendas tiveram urn pequeno aumento em relagao a receita 

bruta, isto ocorre em fungao do aumento da carga tributaria no ano de 2003. 0 lucre 

lfquido da empresa representou em media 17,32% em relagao ao total da receita 

lfquida (100%). 0 custo dos produtos vendidos representam no mesmo perfodo uma 

media de 64,41%. 
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0 Iuera bruto aumentou de 14,82% em 2001 para 18,24% em 2002 face a urn 

melhor planejamento no custo dos produtos, todavia se for analisado o ana de 2003, 

o Iuera bruto reduziu de 18,24% para 12,62%, provocado pelo aumento de 56,13% 

na conta de impastos e contribuigoes sabre vendas, tendo elevagao de 19,78% em 

2002 para 22% em 2003, e custo dos produtos vendidos, que aumentou 48, 15% de 

2002 para 2003, passando de 61,78% para 65,21 %. 

4.2.2 Analise dos Indices 

indices de liquidez lmediata = Disponibilidades 
Passivo Circulante 

Ana 2001 = 7.264/1.019 = 7,13 

Ana 2002 = 6.222/2.658 = 2,34 

Ana 2003 = 4.676/1.204 = 3,88 

indices de liquidez Corrente= Ativo Circulante 
Passivo Circulante 

Ano2001 = 16.973/1.019= 16,66 

Ana 2002 = 15.439/2.657 = 5,81 

Ana 2003 = 15.904/1.204 = 13,21 

indices de liquidez Seca = Ativo Circulante- Estoque- DA 
Passivo Circulante 



Ana 2001 = 16.973-8.129/1.019 = 8,68 

Ana 2002 = 15.439-7.251/2.657 = 3,08 

Ana 2003 = 15.904 - 8.502/1.204 = 6,15 
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indices de liquidez Geral= Ativo Circulante + Realizavel a Longo 
Passive Circulante + Exigfvel a Longo Prazo 

Ana 2001 = 16.973 + 82/1.019 + 344 = 12,51 

Ana 2002 = 15.439 + 98/2.657 + 212 = 5,42 

Ana 2003 = 15.904 + 117/1.204+ 180 = 11,57 

indices de Liquidez Calculo 

1. Liquidez lmediata Disgonibilidades 
Passive Circulante 

2. Liquidez Corrente Ativo Circulante 
Passive Circulante 

3. Liquidez Seca Ativo Circ. - Estogues-Desg. 
Antecig 

Passive Circulante 

4.Liquidez Geral Ativo Circulante + RLP 
Passive Circulante + ELP 

ANO ANO 2002 ANO 2003 
2001 

7,13 2,34 3,88 

16,66 5,81 13,21 

8,68 3,08 6,15 

12,51 5,42 11,57 
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Todos os Indices de liquidez no trienio 2001/2003 demonstram queda dos 

seus indicadores no ano de 2002. Essa baixa nos Indices ocorreu principalmente 

devido o passivo circulante ter variado de 5,16 % no ano de 2001 para 14,46% no 

ano de 2002, sendo responsavel por esta oscilac;ao a conta de fornecedores. Os 

Indices voltaram a melhorar no ano de 2003, estando aceitaveis aos nlveis de 

equilfbrio, chegando-se a conclusao que a empresa sob a 6tica de qualquer 

indicador financeiro analisado, possuir recursos imediatamente disponiveis para 

fazer frente a todos os compromissos assumidos a curta e Iongo prazo. 

0 capital de giro no trienio e positivo. As contas que mais representam essa 

situac;ao favoravel sao Disponivei/Aplicac;oes e Estoques, que somadas totalizam 

no mlnimo 68% do total de recursos aplicados a curta prazo. 

4.2.3 Analise de Endividamento e Estrutura 

Relac;ao Capital de Terceiros/PassivoTotal = Exigivel Total 

Ano 2001 = 1.363/19.763 = 0,07 

Ano 2002 = 2.869/18.376 = 0,16 

Ano 2003 = 1.384/19.301 = 0,07 

Passivo Total (Exiglvel Total+ PL) 



Relac;ao Capital de Terceiros/Capital Proprio = Exig.Total CPassivo Circ + E.L P) 
Patrimonio Uquido 

Ana 2001 = 1.363/18.400 = 0,07 

Ana 2002 = 2.869/15.507 = 0,19 

Ana 2003 = 1.384/17.917 = 0,18 
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lmobiliza9ao de Recursos Permanentes = Ativo Permanente 
E.L.P. + Patrimonio Uquido 

Ana 2001 = 2.707/18.744 = 0,14 

Ana 2002 = 2.838/15.719 = 0,18 

Ana 2003 = 3.280/18.097 = 0,18 

QUOCIENTES CALCULO 

1 Rela9ao Capital de Exiglvel Total 
Terceiros/Passivo Total Passive Total (Exig. 

Total+ PL) 

2. Rela9ao Capital de Exig. Total (PC + ELP} 
Terceiros/Capital Proprio Patrimonio 

Uquido 

ANO 2001 ANO 2002 ANO 2003 

0,07 0,16 0,07 

0,07 0,19 0,08 
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3. lmobilizagao de Ativo Permanente 0,14 0,18 0,18 
Recursos Permanentes ELP + PL 

Demonstram os Indices de endividamento e estrutura para o trienio 

2001/2003, que a empresa tern pouca dependencia de capital de terceiros, 

utilizando-se mais de recursos proprios para financiar o ativo. Nos anos de 2001 e 

2003 o ativo total e financiado pelo capital proprio em 93%. No anode 2002 o ativo e 

financiado em 84% do capital proprio, tendo maior destaque a conta de Iueras 

acumulados, participando com 80,51%, e, capital de terceiros 16%, percentual este 

representado basicamente por fornecedores (12,82%). 

No ano de 2002 para cada R$ 1,00 aplicado no ativo, R$ 0,81 sao de 

recursos proprios, apenas 19% sao recursos de terceiros. 

As imobilizag6es do patrimonio lfquido e do exigfvel a Iongo prazo, em ativos 

permanentes no anode 2001 foram de 14%, aumentando nos anos de 2002 e 2003 

para 18%, esse aumento tern maior significado na conta de investimentos, vista que 

e onde concentra-se a maior elevagao percentual. 

4.2.4 Analise de Lucratividade 

Margem Bruta = Luera Bruto X 1 00 
Vendas Uquidas 

Ano 2001 = 9.229/49.513 = 18,04% 

Ano 2002 = 2.016/8.842 = 22,80% 

Ano 2003 = 1.957/12.071 = 16,22% 



Margem Operaeional = Luera Operaeional X 1 00 
Vendas Uquidas 

Ana 2001 = 7.984/49.513 = 16,13% 

Ana 2002 = 2.318/ 8.842 = 26,22% 

Ana 2003 = 2.441/12.071 = 20,22% 

Margem Uquida = Luera Uquida X 1 00 

Ana 2001 = 6.255/49.513 = 12,63 % 

Ana 2002 = 1.979/8.842 = 22,38% 

Ana 2003 = 2.047/12.071 = 16,96% 

Vendas Uquidas 
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QUOCIENTE CALCULO ANO 2001 ANO 2002 ANO 2003 

1. Margem Bruta Luera Bruta 18,64% 22,80% 16,22% 
Vendas Uquidas 

2. Margem Luera Operaeional 16,13% 26,22% 20,22% 
Operaeianal Vendas Uquidas 

3. Margem Uquida Luera Uguido 12,63% 22,38% 16,96% 
Vendas Uquidas 
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Os Indices demonstram que a margem bruta sofreu redu<;ao de 6,58% no ano 

de 2003 em compara<;ao com 2002. Pode ser entendida como uma deficiencia 

operacional da empresa, ocasionado por urn ou mais fatores, como diminui<;ao do 

volume de unidades vendidas, ou aumento dos custos por unidade. lsso pode ter 

acontecido de maneira isolada ou combinada. 

Observa-se que a margem operacional da empresa no ano de 2001 e inferior 

ao ano de 2002 e 2003, esse quociente pode ser explicado pelo fato do resultado 

financeiro ser negativo nesse periodo. 

Com rela<;ao a margem lfquida, o fndice apurado no ano de 2002 teve 

acrescimo de 9,75%, sendo mais uma vez esse percentual explicado pela oscila<;ao 

da conta resultado financeiro. Em 2003 o percentual voltou a reduzir principalmente 

em decorrencia da conta de custos dos produtos vendidos. 
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5. CONCLUSAO 

Em analise tomada como parametro os indices aqui apresentados, tomando

se por base os fundamentos te6ricos, tratados anteriormente e nos quais baseiam

se as analises efetuadas, verifica-se que a Empresa "G" mesmo tendo apresentado 

queda nos seus indicadores de liquidez no ano de 2002, isso nao significa 

comprometimento da estrutura patrimonial. 

Analisando-se a lucratividade da empresa em relagao a receita bruta, no ano 

de 2002 constata-se que o percentual do Iuera lfquido aumentou em 7,87%, tendo 

esse aumento ocorrido em fungao da variagao de custo dos produtos vendidos e do 

resultado financeiro. 

Diante dos indicadores obtidos atraves do estudo realizado das 

Demonstrag6es Contabeis, pode-se afirmar que a empresa encontra-se s61ida 

financeiramente, concluindo-se que foi adotada uma polftica correta pelos 

administradores. 

A elaboragao do presente estudo demonstrou que para a tomada de 

decis6es e muito importante realizar uma analise minuciosa das Demonstrag6es 

Contabeis. 

Foi possfvel comprovar na pratica que a analise das Demonstragoes 

Contabeis, atraves de seus indicadores, e que possibilita conhecer a saude da 

empresa, sendo de extrema importancia para os usuarios internos e externos. 

Atraves do estudo de caso realizado na empresa "G", foi possfvel avaliar a 

sua capacidade de pagamento, o seu grau de endividamento e a sua rentabilidade. 

Pela analise vertical e horizontal visualizou-se quais as contas de maior importancia 
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na empresa, procurando entender o motivo da importancia e das oscilagoes 

ocorridas durante o perfodo analisado. 

Verifica-se tambem que quanto maior for o perfodo analisado, melhor sera o 

resultado obtido. 

Diante da constante necessidade de informagoes que sao solicitadas para 

que se possa fazer um planejamento o profissional da area contabil devera aplicar 

as tecnicas de analise para um melhor conhecimento da empresa, possibilitando 

assim proporcionar uma orientagao para obtengao de melhores resultados. 

0 presente trabalho comprovou na pratica que em decorrencia da analise das 

Demonstragoes Contabeis serao desencadeadas uma infinidade de decisoes, pois 

tanto os usuarios internos quanto os externos dependem da informagao do 

contabilista, e, baseado nessa analise, irao tomar as suas decisoes, proporcionando 

a empresa uma boa ou ma administragao. 
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7. ANEXOS 
7 1 A I B I nexo - aanc;o anmoma p t. . I 

Balanro Patrimonial (Periodo de Jan/2000 a Dez/2003 

Valores em Reais 

I )'<<•·· <> , j(··.:.2§. 1:<> >>< • \ .. ·<·· ' ) .,.,,, ..•..•.• , •.•. :.<·•••·········'·······.,•,::•,•· I , i, , :,::1\:TlV:v·>> ·.,,.,.,,,., ······>}: <·•<<<''':<:'::>:<. 

2000 2001 2002 2003 

CIRCULANTE 18.519.813,50 16.973.026,57 15.439.318,34 15.903.849,44 

Disponivel/ Aplicac;oes 3.432.094,17 7.264.507,44 6.222.299,93 4.675.583,53 

Clientes 6.580.527,29 864.264,26 1.477. 932,92 2.554.446, 91 

Estoques 7.916.995,50 8.129.270,71 7.250.825,19 8.502.493,90 

Valores a Receber 55.456,12 272.804,09 341.834,03 -

Adiantamentos 37.117,99 79.376,66 20.760,94 22.175,43 

Impostos a Recuperar 497.622,43 362.803,41 125.665,33 136.810,38 

Despesas Antecipadas - - - 12.339,29 

REALIZA VEL L. PRAZO 48.675,55 82.741,20 98.214,75 117.016,38 

Dep6sitos pjRecursos 48.675,55 82.741,20 98.214,75 117.016,38 

PERMANENTE 2.275.831,43 2.707.395,46 2.838.306,31 3.280.079,20 

Investimentos 1.018.712,82 1.313.405,37 1.52 9. 998,39 1.990.307,05 

Imobilizado 1.257.118,61 1.393.990,09 1.308.307,92 1.289.772,15 

TOTALDOATIVO 20.844.320,48 19.763.163,23 18.375.839,40 19.300.945,02 

:·:·L ::.:•·:··: > { ...••.• r• (,•· )·· < ......... ?. •••·•·•····• ) i •.•••••••.••.••.• ,,.'. .,. 
2000 2001 2002 2003 

CIRCULANTE 4.946.053,23 1.018.956,29 2.657.036,54 1.204.211,65 

Fomecedores 3.789.793,72 562.078,50 2.356.210,30 945.371,93 

Obrigac;oes com Pessoal 57.917,88 22.352,57 6.955,72 41.715,11 

lmpostos a Pagar 461.096,14 154.200,91 139.507,19 211.862,05 

Adiantamentos de Clientes 3.434,45 - - -

Convenio 1.690,27 1.171,18 537,21 1.296,73 

Outras Contas a Pagar 632.120,77 279.153,13 153.826,12 3.965,83 

EXIGIVEL A LONGO PRAZO 491.255,62 344.108,56 211.786,07 180.109,04 

Impostos 491.255,62 344.108,56 211.786,07 180.109,04 

PATRIMONIO LIQUIDO 15.407.011,63 18.400.098,38 15.507.016,79 17.916.624,33 

Capital Social 578.000,00 578.000,00 578.000,00 578.000,00 

Reservas de Capital 134.237,55 134.237,55 134.237,55 134.237,55 

Lucros Acumulados 14.694.774,08 17.687.860,83 14.794.779,24 17.204.386,78 

TOTAL DOPASSIVO 20.844.320,48 19.763.163,23 18.375.839,40 19.300.945,02 
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7. Anexo II- Demonstragao de Resultado 

,,._~'LL~•L;&;t~·':-:;.:c:':c: .. : .. ·. . ............ ,., 
.tll':~~ ······; n:<• .·CC·C· :.c::'.::: •• ; •• :;::::< >'····c·:·c::l./:·••:,•:c•· (.1 >.:::.··/.//·C.··· /li·················· / .................. i I : :·,: < :::: : < I > > 

2.000 2.001 2.002 2.003 

RECEITABRUTA 46.797.163,07 62.283.816,18 11.049.748,69 15.508.310,52 

Devolw:;oes (689.010,78) (244.840,61) (22.682,31) (25.690,02) 

Impastos e Contrib. V endas (9.090.109,97) (12.525.939,10) (2.185.275,72) (3.411.778,98) 

RECEIT A LIQUID A 37.018.042,32 49.513.036,47 8.841.790,66 12.070.841,52 

Custo dos Produtos V endidos (26.067.085,13) ( 40.284.152,34) (6.826.237,40) (10.113.394,32) 

LUCROBRUTO 10.950.957,19 9.228.884,13 2015.553,26 1.957.447,20 

Despesas Administrativas (386.787,27) (502.994,35) (308.270,26) (351.829,45) 

Outros Resultados Operac. (15.146,46) (24.196,70) (26. 945,28) (34.420,12) 

LUCRO OPER. ANTES RES. FINAN C. 10.549.023,46 8.701.693,08 1.680.337,72 1.571.197,63 

Resultado Financeiro 182.303,51 (717.574,72) 637.545,57 869.636,36 

LUCRO OPERACIONAL 10.731.326,97 7.984.118,36 2.317.883,29 2.440.833,99 

Resultado Nao Opera donal 313.454,96 294.692,55 216.593,02 344.926,66 

LUCRO ANTES DO I.R 11.044.781,93 8.278.810,91 2.534.476,31 2.785.760,65 

I.Renda e C.Sodal (1.490. 901, 17) (2.023.67 4, 14) (555.807,90) (738.888,12) 

LUCRO LIQUIDO 9.553.880,76 6.255.136,77 1.978.668,41 2.046.872,53 
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Anexo -III- ANTE-PROJETO DE PESQUISA - M.Elisabete de Oliveira UFPR 
Estas sao as formas mais difundidas de analise, e prestam-se 

fundamentalmente ao estudo das tendencias e possuem objetivos distintos. 

Situac;ao problematizadora Nome: Sandra Baiao de Freitas Silva 

Objeto de Estudo: Demonstragoes 
Contabeis 

Contexto: Fabrica de Fios 

A Falta de utilizac;:ao das informac;:oes contabeis nas tomadas de 
decisoes, mais voltada por exigencias da legislac;:ao comercial e 
fiscal. 

Titulo Um Estudo da Analise das Demonstrac;:oes 
Contabeis de uma Empresa Industrial, no ramo de 
fabricac;:ao de fios e cabos telefonicos, na Regiao 
Metropolitana de Curitiba.Caso da Empresa "G". 

Problema de pesquisa? 
Na pratica as pequenas e medias empresas nao se utilizam as demonstrac;:oes contabeis, para dar rumo ao seu 
empreendimento. Pergunta-se: Por falta de conhecimento da sua importancia? 

0 ponto de vista que ira defender 
Demonstrac;:ao do impacto da informac;:ao contabil no processo de planejamento, controle e tomada de decisao dentro da 
empresa. 

Objetivo Geral 
Conhecer os destines da empresa quanto aos seguintes aspectos: liquidez, capacidade de pagamento, nivel de 
endividamento, estrutura de capitais, entre outros. 

Objetivos Metodologia Resultados a Desenvolvimento: 
espedficos serem obtidos 

Retrato da 
Realidade: "A 
pratica" , Os relat6rios 
contabeis nao sao 
utilizados no processo 
decis6rio, sao vistos 
como pecas destinadas 
a atender ao Fisco 

Retrato fornecido 
pela teoria: As 
informa~roes extraidas 
de balangos tern uma 
variedade de aplicag6es 
no ambito de uma 
empresa, entre as quais 
podemos dar destaque 
a avaliagao de 
desempenho. 

Atraves da analise das 
DemonstragCies 
Contabeis (Balan<;;o 
Patrimonial e 
Demonstra~;ao do 
Resultado do Exercicio) 
- Estudo de Caso 

A Utiliza~rao de Metodos 
que visem compreender 
sua estrutura de capitais, 
e a performance atraves 
do desempenho refletido 
em seus indicadores de 
endividamento, liquidez, 
capital de giro e 

rentabilidade. 

A Posi~rao Patrimonial ; 
Estrutura de Capitais; 
Endividamento; 
Liquidez ; Pontos fortes 
e fracos; Tend€mcias e 
perspectivas; Avalia~rao 
de alternativas 
econimico-financeiras 
futuras. 

3.1 Descri~rao da Realidade: 0 
Estudo na Empresa demonstrou 
que o sistema utilizado e 
arcaico, e se percebe uma certa 
resistencia a mudan<;;a. 

3.2 os relat6rios contabeis 
servem para exigencia legal e 
fiscal, e gerencialmente pouco 
utilizados na empresa em 
estudo, Iemos que desenvolver 
certos conceitos como: a analise 
dos relat6rios de uma empresa 
pode atender a diferentes 
objetivos consoante os 
interesses de seus varios 
usuarios ou pessoas fisicas ou 
juridicas que apresentam algum 
tipo de relacionamento com a 
empresa. 0 que a nalise se 
propoe e auxiliar os usuarios na 
tomada de decis6es,.Uma das 
fun~;oes do analista e traduzir as 
informa~roes contidas nas 
Demonstra~;oes Contabeis em 
linguagem corrente, utilizando
se ate mesmo de graficos e 
relat6rios descritivos. 

Considerac;oes 
Finais: 

Ap6s o diagn6stico dos 
pontos fortes e os !JOntos 
fracos do processo 
operacional e financeiro da 
empresa, demonstrar 
tecnicas que podem 
melhorar o desempenho, 
evidencias de erros, 
providencias que deveriam 
ser tomadas e nao foram, e 
avalia<;;6es de allernativas 
de curso futuro a serem 
tomadas e seguidas pelos 
administradores. 

Avaliac;ao: 


